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1. Bevezetés 

 

A TOP-5.1.2-BS1-2016-00008 kódszámmal támogatási forrást nyert „Helyi foglalkoztatási 

partnerség kialakítása a Mezőkovácsházai járásban” című projekt keretében készülő 

tanulmány célja nem kevesebb, mint 50 helyi vállalkozás bevonásával felmérni és 

összegyűjteni a Mezőkovácsházai járás munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési igényeit. 

A tanulmány kitér a paktum területi szintjére vonatkozó humánerőforrás helyzetképének 

bemutatására, a munkaerőigény összegyűjtésére, a foglalkoztatási nehézségek megismerésére, 

az ismert beruházási tervekre, továbbá a hiányszakmákkal kapcsolatos információkra. 

Ezenfelül tanulmányunkban szerepelnek a projekt által megvalósítható beavatkozási 

elképzeléseink is.  

A Mezőkovácsházai járás munkaerő-piaci kutatásában elsősorban statisztikai adatokra és az 

elvégzett felmérések adataira támaszkodtunk. A változó demográfiai helyzet mellett 

bemutatjuk a térség foglalkoztatási helyzetét, elemezzük a – telefonos lekérdezés útján 

összegyűjtött - munkáltatói igényeket, illetve összegyűjtjük a vállalkozások beruházási terveit. 

A tanulmányban elsősorban elemzések alapján meghatározzuk azokat a kritikus területeket, 

amelyek a térség gazdasági és munkaerő-piaci helyzetére hatást gyakorolnak, és javaslatot 

teszünk a beavatkozási lehetőségekre. 
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2. Módszertan 

 

A munkaerő-piaci helyzet feltérképezéséhez és az igények összegyűjtéséhez a kvantitatív 

kutatási módszertan elemeit alkalmaztuk, azaz inkább a mutatószámok mennyisége számított. 

A helyzetfeltáráshoz elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított, mindenki 

számára nyilvánosan elérhető statisztikai adatokkal számoltunk és elemeztük azokat.  

A munkaerő-piaci szereplők, elsősorban a munkáltatók igényeinek összegyűjtéséhez telefonos 

kérdőíves lekérdezést alkalmaztunk. A 19 kérdésből álló strukturált kérdőív elsődleges célja a 

vállalkozások igényeinek összegyűjtése volt, de kíváncsiak voltunk a cégek közérdekű 

adataira (székhely/telephely, ágazati besorolás, alkalmazottak száma, éves nettó árbevétel) is.  

A kérdőívezésünk során 60 lekérdezést végeztünk, de ahhoz, hogy egy komplexebb képet 

kapjunk a térség vállalkozásainak munkaerő-piaci igényeiről, az elemzés során hasonló 

témában készített kutatások adatait, illetve megyei kutatás Mezőkovácsházai járási 

eredményeit is felhasználtuk. Mindezt a kutatást végzők hozzájárulásával. Ezáltal közel 171 

foglalkoztató igényeit tudtuk összegyűjteni és vizsgálni. 
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3. Foglalkozási térkép 

3.1. A Mezőkovácsházai járás bemutatása 

A Mezőkovácsházai járás a Dél-Alföldi régióban található, Békés megye kilenc járásából a 

legdélebben fekvő járása. A megye egész területe, ezen belül a Mezőkovácsházai járás is 

természet- és tájföldrajzi szempontból aránylag homogénnek tekinthető. A járásban található a 

legtöbb település és Békés megye legnagyobb területével (881,49 km²) rendelkezik. 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 

települések találhatók. A járás népessége 39.876 fő, népsűrűsége 46 fő/km². Székhelye 

Mezőkovácsháza.   

1. 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. Mivel az országhatáron 

átnyúló kapcsolatok kiépítése nem jellemző, a magyarok a szomszédos településekkel közös 
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projektben alig vesznek részt. Békés megye és Arad megye tervei között szerepel, hogy a 

2014-2020-as időszakban megerősítik a határon átnyúló együttműködési programjaikat. 

A Mezőkovácsházai járásban, a két évvel ezelőtti 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 6 %-ra tehető azoknak a cégeknek a száma, ahol a 

foglalkoztatotti létszám eléri vagy meghaladja a 20 főt, ez a Mezőkovácsházai járásban 

nagyjából 30 vállalkozót érint. A járásban megtalálható vállalkozások több mint 80 %-a a 

mezőgazdasági ágazatban tevékenykedik, a térségben az őstermelők száma igen nagy, hiszen 

a kiváló minőségű földnek köszönhetően sokan növénytermesztésből és az ehhez köthető 

állattenyésztésből élnek. Mint már említettük a járás a legszámottevőbb ágazata a 

mezőgazdaság, és az erre épült feldolgozó üzemek jelentik a járás gazdasági magját. Ehhez a 

mezőgazdasági vidékhez fűződik több országosan jegyzett és elismert növény és állatfajta is.  

A járás jelentősebb közlekedési útvonalai: a Gyulát Makóval összekötő 4434-es számú 

összekötő út, a Gyulát Mezőhegyessel összekötő 4444-es számú összekötő út, illetve a 

Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-Újszeged vasútvonal. Ezek a lényeges közlekedési 

útvonalak kirajzolnak egy délnyugat-északkeleti tengelyt, amely a járásnak több szempontból 

is meghatározó szerepet tulajdonít, emellett a legfőbb foglalkoztató központok is e tengely 

mentén helyezkednek el. 

A járás városairól kijelenthető, hogy a városi funkciók töredékét tudják csak betölteni: a 

járásban nem található olyan város, ahol helyben elérhető valamennyi városi szintű intézmény 

és szolgáltatás.  

A legkedvezőbb helyzetben a járásközpont, Mezőkovácsháza van, ahol a városi funkciók 

közel fele megtalálható. Kimagasló központi szerepét kedvező közlekedési kapcsolatainak, 

alap- és középfokú intézményeinek és szolgáltatásaik magas számának, valamint a járás többi 

településéhez képest magas népességszámának köszönheti.1 A 2017-es statisztikai adatok 

alapján Mezőkovácsháza lakosságának számát megelőzte Battonya, viszont ettől függetlenül 

még sem rendelkezik olyan infrastruktúrával, mint a járás székhelye. 

 

                                                 
1 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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A népességváltozást vizsgálva észrevehető, hogy Magyarország déli és északi részének nagy 

hányada veszített népességéből. Békés megye, azon belül a Mezőkovácsházai járás népessége 

is folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez elsősorban a főváros, illetve a nagyobb 

városok foglalkoztatási vonzerejének tudható be: mind a jobb megélhetés iránti vágy, mind a 

szélesebb körű lehetőségek, mind pedig a szakmai előrehaladás reménye befolyásolja a térség 

szellemi elitjének elvándorlását. 

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

 

Forrás: www.nepesseg.com 

A 2. ábra szemlélteti, hogy Mezőkovácsházai járás települései a 2001 és 2015 között 0,5 és 

1,5%-nyi népesség-csökkenést könyvelhettek el.  Ez a folyamat egyértelműen a munkaképes 

korú fiatalokat érinti a legjobban, akik nyelvtudás és magasabb értékteremtő képesség 

birtokában a környező nagyobb városokba vándorolnak: Debrecen, Szeged és Budapest körül, 

vagy az ország nyugati, észak-nyugati részén próbálnak szerencsét, de az is lehet, hogy 

külföldre indulnak. A járásban tevékenykedő vállalkozások képtelenek a nyugati bérekhez 

hasonló fizetéseket biztosítani, hiszen azok többszörösét teszik ki a helyi kereseteknek.  

Ha a járás szaporodás-fogyás tendenciáját vizsgáljuk, egyértelműen népességfogyásról 

beszélhetünk. Az 1990-ben még 49.358 főt számláló járásban, 2011-ben már 40.550 főre 

csökkent ez a szám, a legfrissebb központi statisztikai adatok szerint 2017-ben pedig 39.876 
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fő a térségben élő népesség. A járás népessége csökkent, - ha 27 év távlatát nézzük - viszont 

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

1. táblázat: A Mezőkovácsházai 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 1950-es évektől kezdődő folyamatos népességcsökkenést, 2014 és 2017 között egy enyhe 

népességnövekedés váltja fel. A Mezőkovácsházai járás településeinek népességszám-

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

Az elmúlt 27 évben a munkaképes korú fiatalok nagy száma hagyta el a térséget. Ez 

elsősorban a rendszerváltás után igen nagy számban történő migráció miatt történt, mely 

súlyosan érintette ez egész megyét, többek közt a Dél-Békési járást is. 
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A legnagyobb mértékben Mezőkovácsháza és Pusztaottlaka lakossága csökkent, előbbi közel 

100 fővel, utóbbi pedig 106 fővel. Elsősorban a már említett jobb fizetési morál miatt hagyja 

el eddigi lakhelyét a munkaképes korú lakosság egy része, továbbá a gyermekvállalási kedv 

csökkenése és az idősek magas arányából történő halálozás is csökkentette a lakosság számát. 

 

3.2. Foglalkoztatási adatok 

A legfrissebb (2017. május) statisztikai adatok alapján, a békés megyei nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 11.935 fő volt.  

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 

 

Ha a területi eloszlást vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a mezőkovácsházi járás a második, 

ahol a legtöbb álláskeresőt vették nyilvántartásba, több mint 2000 főt. A megyén belül a 

pályakezdő álláskeresők aránya, a mezőkovácsházi járásban a 7. helyet foglalja el.  

A járások nyilvántartott álláskeresőinek számát diagramban ábrázolva sokkal jobban 

kirajzolódnak a térségek közti különbségek. Látható, hogy egyes járásoknál az előző évhez 

képest csökkent az álláskeresők száma, ez sajnos a Mezőkovácsházai járásra nem mondható 

el, hiszen az előző évhez képest 206-tal nőtt a nyilvántartottak száma.  
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3. ábra: A Békés megyében nyilvántartott álláskeresők száma járásonként 2016. és 2017 

május, fő 

 
Forrás: http://bekes.munka.hu/ 

 

Ha a 2. táblázat százalékos értékeit egy diagramban ábrázoljuk, akkor kiderül, hogy három 

olyan járás van, ahol a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 

aránya meghaladja a megyei átlagot: a Békési járás (12,5%), a Mezőkovácsházai járás 

(12,7%), illetve a Sarkadi járás (13,6%) nagymértékben túlmutat az átlagon. A megyei átlag 

(7,7%) és a Mezőkovácsházai járás (12,7%) között pontosan 5% a különbség. 

4. ábra: Nyilvántartott álláskeresők aránya (2017. április-május) 

 
Forrás: http://bekes.munka.hu/ 
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A járás foglalkoztatáspolitikájára lényeges hatást gyakorol az állami finanszírozású 

közmunkaprogram. A járás településein három közfoglalkoztatási programra van alternatíva: 

a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása”, az „Országos közfoglalkoztatási 

program támogatása”, illetve a „Járási startmunka mintaprogram támogatása”. Utóbbinak van 

a legnagyobb a szerepe. 

Az idén a járási startmunkára 95 milliárd forintot szánnak, melyben 74 ezer közfoglalkoztatott 

vesz részt, az országos közfoglalkoztatási programokra 43 milliárd forintot fordítanak és 36 

ezer közfoglalkoztatottat foglalkoztatnak, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 

70 milliárd forint a keret, ezen belül 65 ezer közfoglalkoztatott vesz részt a programban. 

Emellett több egyéb tevékenység is indul, mint például az útépítéshez, a szociális ellátáshoz, 

mezőgazdasághoz kapcsolódó program.2 

3. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők, és munkavállalói kapacitás 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 

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

Munkavállaló korúak 

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

Regisztrált álláskeresők 

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

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

 

 

                                                 
2 http://mfor.hu/cikkek/makro/Mar_kozmunkas_sincs_eleg_.html 
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A 2017-es év első négy hónapját figyelembe véve látható, hogy több mint 400 fővel több a 

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

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

növekedés figyelhető meg. 

A 2017. májusi nyilvántartási adatokból kiderül (4. táblázat), hogy megyei szinten a 

Mezőkovácsházai járásban a legnagyobb a legfeljebb 8 osztállyal rendelkező álláskeresők 

száma, egészen pontosan 1053 személy. A szakmunkás végzettséggel rendelkezők közül 571-

en, érettségivel rendelkezők közül 377-en kerestek munkát. Felsőfokú végzettséggel pedig 22-

en szerepeltek a regisztrált álláskeresők nyilvántartásában. 

 

4. 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 Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának köszönhetően 2017. június 

zárónapi adatokhoz jutottunk a nyilvántartott álláskeresők számával kapcsolatosan. A 

járásban összesen 1858 álláskeresőt regisztráltak, ami az előző havi 2023 főhöz képest 

jelentős csökkenést mutat. Ez nagyrészt a szezonális mezőgazdasági munkák beindulásának 

köszönhető. 
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5. táblázat: A Mezőkovácsházai járás regisztrált álláskeresőinek nemenkénti megoszlása 

2017. május és június hónapban, fő 

időszak férfi nő összesen 

2017. május 1049 974 2023 

2017. június 926 932 1858 

Forrás: Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

A táblázatból kiderül, hogy egy hónap leforgása alatt több férfi talált munkát, mint nő: a 

férfiaknál 123-an, a nőknél 42-en lettek foglalkoztatva. A mezőgazdaságban jellemző, hogy 

ilyenkor megnő a szezonális munkák mennyisége. Ezek többsége nagyobb fizikai erőfeszítést 

igényel, ezért is alkalmaznak inkább férfiakat erre a tevékenységre.  

Ha 2015-től nézzük az adatokat, egy kisebb hullámzás figyelhető meg: 2016 év végére az 

előző év azonos időszakához viszonyítottan a járásban -17,8 %-kal mérséklődött a 

nyilvántartott álláskeresők száma. Ez a mérséklődés sajnos nem folytatódott a 2017-es évben, 

a júniusi számok szerint az előző év végi adatokhoz képest közel 12 %-kal nőtt az 

álláskeresők száma. 

6. táblázat: A Mezőkovácsházai járás regisztrált álláskeresőinek nemenkénti megoszlása 2015 

és 2017. június között, fő 

időszak férfi nő összesen 

2015 1139 874 2013 

2016 893 761 1654 

2017. május 1049 974 2023 

2017. június 926 932 1858 

Forrás: http://bekes.munka.hu 
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A következőkben diagramok formájában is szemléltetjük a táblázatban szereplő értékeket. 

5. ábra: A Mezőkovácsházai járás regisztrált álláskeresőinek megoszlása 2015 és 2017. június 

között, fő 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu alapján saját szerkesztés 

6. ábra: A Mezőkovácsházai járás regisztrált álláskeresőinek nemenkénti megoszlása 2015 és 

2017. június között, fő 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu alapján saját szerkesztés 
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A Foglalkoztatási Osztály rendelkezésünkre bocsátott adatai alapján településenként is 

megfigyelhetjük az álláskeresők megoszlását. 

7. táblázat: A Mezőkovácsházai járás regisztrált álláskeresőinek településenkénti és 

nemenkénti megoszlása 2017. június, fő 

Település férfi nő összesen 

ALMÁSKAMARÁS 34 23 57 

BATTONYA 222 232 454 

DOMBEGYHÁZ 40 30 70 

DOMBIRATOS 10 16 26 

KASZAPER 37 41 78 

KEVERMES 63 72 135 

KISDOMBEGYHÁZ 17 5 22 

KUNÁGOTA 85 103 188 

MAGYARBÁNHEGYES 40 42 82 

MAGYARDOMBEGYHÁZ 4   4 

MEDGYESBODZÁS 30 28 58 

MEDGYESEGYHÁZA 72 68 140 

MEZŐHEGYES 68 62 130 

MEZŐKOVÁCSHÁZA 92 91 183 

NAGYBÁNHEGYES 19 20 39 

NAGYKAMARÁS 54 53 107 

PUSZTAOTTLAKA 9 7 16 

VÉGEGYHÁZA 33 37 70 

Forrás: Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Az adatok szerint Battonya városában található a legtöbb álláskereső, több mint 450 fő. Itt a 

férfiak és a nők közötti megoszlás közel fele-fele arányú. Kunágotán van a második legtöbb 

regisztrált munkanélküli 188 fővel, melyet Mezőkovácsháza követ 183 fővel. Utóbbinál a 

népességszámhoz képest elég nagy ez az érték (a lakónépességhez viszonyított aránya 15 %-

os), előbbinél viszont csak a népesség 3 %-át teszi ki. A legkevesebb álláskereső 

Magyardombegyházon található, nem csoda, hiszen itt a legkisebb a népességszám a járásban. 
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A következőkben a járás álláskeresőinek iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgáljuk a 

8. táblázat alapján. 

8. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma nem és végzettség szerint 2017. június 30-ai 

adatok alapján, fő 

 

ált. 

iskolai 

végz. 
nélkül 

általános 

iskola 

szak-

iskola 

szakmunkás-

képző 

gimnázium szakközép

-iskola 

technikum főiskola egyetem össz. 

Almáskamarás 0 41 0 8 6 2       57 

Battonya 19 241 10 102 46 28 4   4 454 

Dombegyház 1 36 3 16 6 7     1 70 

Dombiratos 1 10   10 2 2   1   26 

Kaszaper 2 29 2 32 4 8 1     78 

Kevermes 10 75 3 31 7 6 1 1 1 135 

Kisdombegyház   8 2 9 1 1     1 22 

Kunágota 17 96 6 44 17 6   1 1 188 

Magyarbánhegyes 3 39 4 20 9 6 1     82 

Magyardomb-

egyház 
  2   2           4 

Medgyesbodzás 6 31 1 13 2 3 1 1   58 

Medgyesegyháza 3 44 1 50 21 17 4     140 

Mezőhegyes 2 37 2 40 17 23 3 6   130 

Mezőkovácsháza 8 58 9 48 39 20 0 0 1 183 

Nagybánhegyes   14   14 6 4 1 0   39 

Nagykamarás 2 48 1 40 8 6 0 2   107 

Pusztaottlaka   8   4 1 2 1     16 

Végegyháza 2 44 1 13 4 3 2 1   70 

Forrás: Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

A táblázatban szereplő adatok a projekt megvalósításánál fontos szerepet tölthetnek be, mivel 

egy iránymutatást adhat a vállalkozások számára is azáltal, hogy tisztában lesznek, milyen 

képzettségű humánerő-forrásra számíthatnak a későbbiekben. 

A legtöbb álláskereső csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik, egészen pontosan 861 

ilyen személy van, ezeket követi a szakmunkásképzőt végzettek 496 fővel. Ha figyelembe 

vesszük mind a 18 települést, akkor jól látható, hogy minden kategóriában Battonyán a 

legmagasabb a munkanélküliek létszáma. Technikummal, főiskolai és egyetemi végzettséggel 

alig találunk álláskeresőt a térségben. Ez részben annak tulajdonítható, hogy nehéz a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek az elhelyezkedés, illetve a jobb megélhetés is 

befolyásolja a diplomásokat, ezáltal inkább a környező, nagyobb városokban próbálnak 

szerencsét. 
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7. ábra: Települések végzettség szerinti megoszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály adatai alapján 

A három legtöbb álláskeresővel rendelkező település a végzettség szerint megoszlását 

ábrázolva, jól látható, hogy Battonya kimagaslik a másik kettő településtől mind általános 

iskolai végzettségűek, mind pedig szakmunkás és gimnáziumi végzettséggel rendelkezők 

terén. A projekt keretén belül, fontos lenne olyan képzéseket indítani, melyek legfőképpen a 8 

általánossal rendelkezőket képzi, lehetőséget adva, hogy ők is visszatérjenek a munka 

világába. A szakképesítéssel rendelkezőket pedig érdemes lenne tovább képezni, vagy 

átképezni a vállalkozások igényeihez alkalmazkodva.  
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9. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők életkor szerinti megoszlása településenként, 2017. 

június 30-ai adatok alapján, fő 

  

18 év 

és 

alatta  

 19 

év 

20 - 

24 év 

25 - 

29 év 

30 - 

34 év 

35 - 

39 év 

40 - 

44 év 

45 - 

49 év 

50 - 

54 év 

55 - 

59 év 

60 - 

62 év   

62 év 

felett 

Összes 

Almáskamarás 1   1 6 8 9 13 4 4 6 5   57 

Battonya 7 3 31 35 38 54 53 55 40 57 66 15 454 

Dombegyház 3   16 8 1 5 5 7 3 3 17 2 70 

Dombiratos     1 2 2 2 3 5 2 3 6   26 

Kaszaper   2 8 6 2 7 6 10 6 9 20 2 78 

Kevermes 2 2 13 18 12 17 16 16 10 9 16 4 135 

Kisdombegyház   0 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 22 

Kunágota 3 5 22 18 15 18 29 13 21 20 20 4 188 

Magyarbánhegyes 2 2 13 10 11 3 6 11 2 7 14 1 82 

Magyardombegyház             1     2 1   4 

Medgyesbodzás 1 2 13 5 3 8 5 6 5 1 8 1 58 

Medgyesegyháza 0 1 12 9 12 22 19 13 6 13 26 7 140 

Mezőhegyes     15 8 7 9 12 9 15 14 38 3 130 

Mezőkovácsháza 2 1 24 15 22 16 21 22 16 18 22 4 183 

Nagybánhegyes 1 0 5 5 3 1 5 9 6 0 4   39 

Nagykamarás     4 6 8 11 13 21 10 8 25 1 107 

Pusztaottlaka 0 1 2 1 2   0 3 1 1 5   16 

Végegyháza 1 2 5 11 9 3 8 9 5 8 9   70 

Forrás: Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

A projekt célcsoportját a Mezőkovácsházi járásban élő munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak alkotják. A táblázatból a 25 év alatti 

fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresőkre, illetve az 50 év felettiekre könnyedén rá 

tudunk szűrni településenként. Mindkét célcsoportot a legnagyobb számban Battonyán 

találjuk meg (25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresőből összesen 76 fő 

van; 50 év felettiből pedig 178 fő). Nem hiába, hiszen a járás települései közül itt van a 

legtöbb álláskereső. Létszámban ezt követi Kunágota és Mezőkovácsháza. 

 

 

 

  



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása a Mezőkovácsházai járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008  

 

18 

 

4. Munkáltatói igények 

 

A kutatás elvégzéséhez minimum 50 helyi vállalkozás bevonására volt szükségünk. 

Felmérésünket telefonos lekérdezés útján végeztük el. Az alapvető adatokon kívül, olyan 

kérdésekre kerestük a választ, melyek segítségül szolgálnak a munkaerő-piaci, 

vállalkozásfejlesztési és munkaerő-igényfelméréssel kapcsolatos elemzések megalkotásánál.  

A lekérdezések során teljesítettük a kívánt indikátorszámot, illetve a hasonló szerepkörrel 

rendelkező „Foglalkoztatási paktum Békés megyében” című projekt korábbi kutatásainak 

mezőkovácsházi adatait is igénybe vettük, hogy egy komplexebb képet tudjunk alkotni a 

munkáltatói igényekről. Ennek segítségével összesen 171 válaszadó pontos adatait tudtuk 

vizsgálni.  

A lekérdezett vállalkozások legtöbbje a mezőgazdaságban (54,4 %) tevékenykedik, továbbá a 

kereskedelem (17,5 %) és az egyéb (10,5 %) kategória területén termelnek. Az 

egyébkategória többnyire szolgáltatói vagy feldolgozóipari terület. Mivel Békés megyében e 

területen találhatók a legjobb minőségű földek, így érthető, hogy a térségben tevékenykedő 

vállalkozások a növénytermesztésből és állattenyésztésből igyekeznek megélni. Ezen kívül a 

kereskedelem, ami kimagasló az ágazatok közül, hiszen sokan foglalkoznak a térségben 

megtermelt élelmiszerek kereskedelmével, illetve feldolgozásával. 

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

 

Forrás: saját kutatás alapján 

3,5%
3,5% 2,3%

1,8%

17,5%

54,4%

1,2%
1,8%

1,8%
1,8%

10,5%
Egészségügy

Élelmiszeripar

Építőipar

Gépipar

Kereskedelem

Mezőgazdaság

Oktatás

Szállítmányozás, raktározás

Gyógynövényipar

Turisztika

Egyéb



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása a Mezőkovácsházai járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008  

 

19 

 

A felmérésből kiderül, hogy 3 vállalkozási forma emelkedik ki a Mezőkovácsházai járásban: 

az egyéni vállalkozók 26,6%-kal, a korlátolt felelősségű társaságok 29,6%-kal és az 

őstermelők 32,5 %-kal. Az eredmény magáért beszél, hiszen az őstermelők és az egyéni 

vállalkozók többsége a mezőgazdasági ágazatban dolgozik. A többi vállalkozási forma 

arányai 0,6-6,5 % között oszlanak meg. 

9. ábra: Lekérdezett vállalkozások gazdasági forma szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai 

járásban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A megkérdezett vállalkozások 51,2 %-a rendelkezik 1-9 fő közötti alkalmazotti létszámmal, 

ezek általában a KKV-szektort képviselik. A megkérdezettek közel egyharmadának (32,9 

százalékának) nincs alkalmazottja, ők általában őstermelők, vagy egyéni vállalkozók. A 

válaszadók 7,6 %-a alkalmaz 10 és 19 közötti főt, 6,5 %-uk pedig 20-49 fő. A vállalkozások 

majdnem 2 %-a foglalkoztat 50 és 200 közötti személyt, ez 3 vállalkozást érint a 

Mezőkovácsházai járásban. Ez abból is adódhat, hogy a járás távol esik a főbb úthálózatoktól 

és népesebb városoktól, melyek felvásárlói piacot jelentenének az itteni nagyobb 

vállalkozások számára.   
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10. ábra: A lekérdezett vállalkozások által alkalmazott személyek száma %-ban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A vállalkozások többsége fontosnak tartja, hogy képzett munkaerővel rendelkezzen: a 

jelenlegi munkavállalói kör vonatkozásában a válaszadók 49,3 %-a nyilatkozta azt, hogy 

igényt tartana alkalmazottjai képzésére, továbbképzésére. A többség nem tarja ezt fontosnak. 

11. ábra: Képzési igény a már foglalkoztatásban állók vonatkozásában, % 

 
Forrás: saját kutatás alapján 
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A tanulmány során azt is górcső alá vettük, hogy a válaszadók között van-e olyan, ahol 

jelenleg betöltetlen egy álláshely. A válaszadáskor mindössze 36-an jelezték, hogy munkaerő-

hiánnyal rendelkeznek. A következő diagramban szétbontottuk, melyek azok az ágazatok, 

akiknél betöltetlen álláshely(ek) van(nak). Közel mindegyik ágazatban igényt tartanak a 

munkaerőre, a turisztika kivétel. 

 

12. ábra: A jelenleg betöltetlen álláshellyel rendelkező cégek ágazat szerinti megoszlása, % 

 
Forrás: saját kutatás alapján 

A következőkben a munkáltatók létszámbővítési szándékáról érdeklődtünk. A válaszokból 

konstatálható, hogy miközben a megkérdezettek 39,41 %-a már most is venne fel újabb 

munkavállalókat, 21,18 %-uk csak időszakosan alkalmazna munkaerőt, a válaszadók 39,41 

%-a pedig a következő 3 évben nem tervez létszámbővítést.  

13. ábra: Létszámbővítési igények a lekérdezett vállalkozások vonatkozásában 

 
Forrás: saját kutatás alapján  
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Ez előbbiekben megemlítettük, hogy a munkáltatók 39,41 %-a tervez létszámbővítést. Ez egy 

jó lehetőség arra, hogy ezek a munkáltatók a Mezőkovácsházai járási paktum potenciálisan 

együttműködő partnerei legyenek. Ha a százalékos arányokat a számok tükrében vizsgáljuk, 

akkor kiderül, hogy a 170 személy, aki erre a kérdésre választ adott, közülük 67-en egyáltalán 

nem terveznek létszámbővítést az elkövetkezendő 3 évben, 36-an csak időszakosan, 21 

munkáltató 1 fővel, 36 fő 2-5 fővel, és 10 munkáltató egyenként legalább 5 fővel bővítené 

cégét. 

A 13. ábrán látható, hogy a munkáltatók 21,18  %-a tervez csak időszakos foglalkoztatást. A 

térség munkaerő-piaci helyzetét vizsgálva kiderül, hogy a Mezőkovácsházai járásban a 

mezőgazdasági ágazat az, ami elsősorban csak szezonális munkaerőt igényel. Jelen projekt 

nem tud ésszerű megoldást találni erre a helyzetre, mivel a foglalkoztatási támogatások 

intervallumai ezt nem teszik lehetővé, illetve a célként megjelölt hosszú távú foglalkoztatás 

ösztönzése nem valósítható meg ezáltal. 

Tovább elemezve a létszámbővítést tervező vállalkozásokat, megállapíthatjuk, hogy a 

legnagyobb arányban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és az egyéb szolgáltatásokban 

kívánnak kapacitásfejlesztést végezni. Ezen információk fontosak lehetnek a paktum számára 

a későbbi képzések tervezésének folyamán, továbbá a célcsoport tagjainak kiválasztásában 

egyaránt. 

14. ábra: Létszámbővítést tervező vállalkozások ágazat szerinti megoszlása  

 
Forrás: saját kutatás alapján 
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A 12. ábrán láthatjuk, hogy a mezőgazdaság az, ahol a legnagyobb létszámbővítést tervezik.  

A mezőgazdasági munkáltatókra fókuszálva, 57 válaszadóból a legtöbben 28-an csak 

időszakos létszámbővítésen gondolkodnak. 9 mezőgazdasági munkáltató 1 fővel bővítene, 16 

munkáltató 2-5 fővel, és csak 4 olyan munkáltató van, aki 5 fő vagy afelett bővíteni 

munkavállalói létszámát. Ezen értékeket a 13. ábrán láthatjuk százalékos megoszlásban. Akik 

csak 1-2 fős létszámbővítéssel számolnak, nagy valószínűséggel őstermelők lehetnek, ők kis 

területeket művelnek, ahol hozzátartozóik segítségével meg tudják oldani az esetlegesen 

felmerülő létszámhiányt. Az időszakos bővítésben gondolkodók olyan növénytermesztéssel 

foglalkozhatnak, melyekre csak időszakosan kell emberi munkaerő.  

15. ábra: A válaszadó mezőgazdasági vállalkozók létszámbővítési igényei 

 
Forrás: saját kutatás alapján 

 

Tanulmányunkban kíváncsiak voltunk, hogy a munkaadóknál milyen hiányszakmám 

merülnek fel. Konkrét szakmák megjelölésére nem volt lehetőség, csak a releváns végzettség 

szerint szakmunkás vagy diplomás hiányszakmát tudtak meghatározni. 

A válaszadók több mint kétharmada, pontosan 68,67 %-a jelezte, hogy nincs hiányszakma 

vállalkozásánál, közel 26 %-uk jelezte, hogy szakmunkás hiányban szenvednek. A térségben 

igen alacsony, csaknem 5,42 %-os a hiány a diplomásokban, a válaszadók szerint. Ennek az 

lehet az oka, hogy a diplomával rendelkezők többsége a magasabb fizetésért más térségbe, 

vagy más megyébe vándorol. Többségében az áll fenn, hogy nem a végzettségüknek 

megfelelő munkát tudják nekik ajánlani. 

 

  

49,12%

15,79%

28,07%

7,02%

időszakos

1 fő

2-5 fő

5 fő felett



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása a Mezőkovácsházai járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008  

 

24 

 

16. árba: Az elemzés idején hiányszakmát megjelölő vállalkozások aránya, % 

 
Forrás: saját kutatás alapján 

 

Érdemesnek találtuk megkérdezni, hogy a vállalkozók egy beruházás, vagy a céljaik 

megvalósításához saját erőn kívül igénybe vennének-e ingyenes segítséget. A válaszadók 71,3 

%-a igénybe venne segítséget a fejlődése érdekében. A munkáltatók 28,7 %-a jelezte azt, 

hogy ő csakis saját forrásokra támaszkodik. Ez az információ a projekt további szakaszában 

segítségül szolgálhat a vállalkozásoknak, akik nyitottak az együttműködésre. 

17. ábra: A külső segítség igénybevevő munkáltatók aránya, % 

  
Forrás: saját kutatás alapján 
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A Mezőkovácsházai járás jellemzésénél megemlítettük, hogy a közlekedés fejletlensége miatt 

sokszor igen körülményes a munkavállalók munkába jutása. Kíváncsiak voltunk, hogy a 

cégek többsége hogyan szerzi be a szükséges humánerő-forrását. Az alábbi táblázatban jól 

látható, hogy a cégek foglalkoztatottainak döntő többsége (64,61 %-a) azon a településen él, 

ahol a munkavégzés folyik. A válaszadók közel harmadának munkavállalói ingáznak a 

lakóhelyük és a munkahelyük között, továbbá kicsivel több, mint 5 %-uk más megyéből 

érkezik a munkavégzés helyére. 

18. ábra: A vállalkozások munkavállalóinak a munkahelyre történő bejutásának aránya 

 
Forrás: saját kutatás alapján 
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Kutatásunk során feltártuk, hogy a 171 válaszadó vállalkozás közül 123 szeretne támogatással 

foglalkoztatni olyan álláskeresőt, aki a projekt célcsoportját képezi. A célcsoportok szerinti 

megoszlást az alábbi diagram tartalmazza. 

19. ábra: Mezőkovácsházai járás vállalkozásai által igényelt munkaerő célcsoportokra bontva 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A válaszokat elemezve megoszlanak a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásával 

kapcsolatos vélemények. A legtöbben (17,11 %) 25 év alatti fiatalokat, vagy 30 év alatti 

pályakezdő álláskeresőket alkalmaznának legszívesebben. Ezt követi az 50 év felettiek 

korosztálya (13,6 %), illetve a tartós munkanélküli személyek (12,28 %) aránya. A 

legkevesebben roma nemzetiséghez tartozó személyeket (7,6 %), illetve a megváltozott 

munkaképességűeket (7,02 %) alkalmaznák vállalkozásukban. 
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5. Beruházási tervek 
 

A Mezőkovácsházai járás tervei elsősorban a vállalkozók és az önkormányzatok által 

megtervezett és kidolgozott együttműködési terveiből épülnek fel. Az önkormányzatok 

fejlesztési forrásaikat elsősorban uniós és állami támogatásokból tudják biztosítani, így van 

ezzel a többi gazdasági szereplő is. Csak a nagyobb vállalatok illetve néhány kisebb vállalat 

képes arra, hogy önerőből fejlesszen, vagy hitelt vegyen fel fejlesztéseihez. 

A 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus keretében meghirdetett Vidékfejlesztési Programok és 

az operatív programok közül az EFOP, a KÖFOP, a KEHOP, a GINOP és a TOP források 

biztosítanak beruházási keretet a Mezőkovácsházai járás szervezetei számára.  

Míg az EFOP a humánerő-forrás fejlesztéshez ad segítséget, a  GINOP a gazdasági 

szervezetek  kapacitásbővítéssel kapcsolatos tevékenységeihez biztosít támogatást, addig a 

KEHOP, a KÖFOP és a TOP források elsődlegesen az önkormányzatok szolgáltatásaihoz 

szükséges beruházások korszerűsítését, bővítését fedezik.  

A GINOP keretén belül közel 295 millió forintot ítéltek meg a járásnak, melyből 15 

vállalkozás részesül. A pályázók jellemzően kapacitásbővítő tevékenységeket hajtanak végre 

az elnyert összegekből. A legtöbb esetben ez új technológiai eszközök bővítésével jár és nem 

humánerő-forrás növelésével jár. Mindemellett van olyan pályázati elvárás, ahol a gépkezelők 

felé szigorú szakképesítést várnak el. 

Az EFOP-os forrásoknak köszönhetően a térségben 11 vállalkozás részesül közel 433 millió 

forint támogatásban, melyet elsősorban ifjúsági programok szervezésére, közösség-

fejlesztésre, illetve társadalmi szerepvállalás erősítésére fordítanak.  

A Békés megyei TOP-os pályázatok esetében 75 sikeres pályázatot nyújtottak be az 

önkormányzatok, és a döntések alapján több mint 5,9 milliárd forintos összeghez jutnak. 

Többségében szociális intézményeket, óvodákat, orvosi rendelőket terveznek felújítani. Zöld 

városok és piaci területek kialakítását és fejlesztését tervezik, továbbá ipari park létesítési 

beruházásokat kívánnak megvalósítani. A beruházások a legtöbb esetben néhány fős emberi 

erőforrás-igénnyel járnak, viszont a kivitelezések mégis komolyabb hatással lehetnek a járási 

munkaerő-piac fellendítésére.3 

  

                                                 
3 A pályázatok megtalálhatók az 1. számú mellékletben 
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6. Kritikus pontok azonosítása 
 

A Mezőkovácsházi járás munkaerő-piacának sajátossága, hogy több a regisztrált álláskeresők 

száma, mint a munkaerő-igény a munkáltatók felöl. 2017. évi májusi adatok alapján 12,7%-os 

az álláskeresők aránya – a gazdaságilag aktív népességszám figyelembe vételével. 

Ez a munkaerő-piaci helyzet több kivetnivalót von maga után: 

 a nyilvántartott álláskeresőknek alacsony a kompetencia szintje, 

 a regisztrált álláskeresők nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel,  

 a pályakezdő, illetve fiatal képzett munkaerő elvándorol a járásból a jobb megélhetés 

és életkörülmények miatt  

 az álláskeresők motiválatlanok mind a munkaerő-piacban való részvételhez, mind a 

képzéseken való részvételhez, mind pedig az öngondoskodás iránt, 

 az oktatási intézmények által biztosított képzések és a vállalatok által támasztott 

képzési igények nincsenek összehangolva,  

 a térségre jellemző alacsony bérszínvonal, infrastruktúra hiánya. 

 

Ha elkezdjük elemezni a felsorolt lehetőségeket, akkor kiderül, hogy elsődlegesen az 

álláskeresők képzetlensége jelenti a legnagyobb problémát. Mivel a térségben rendelkezésre 

álló humánerőforrás nem felel meg a munkáltatói igényeknek, így elsősorban megfelelő 

képzésekre, illetve átképzésekre lenne szükség. A további probléma ott jelentkezik, hogy 

kevés felnőttképzés indul a járásban, a képzések szervezését nem előzi meg egy átfogó 

piackutatás, vagy egy igényfelmérés, ami a vállalkozók foglalkozatási igényeihez tudna 

igazodni. A nyilvántartott álláskeresők alacsony kompetencia szintje hozzájárul ahhoz, hogy a 

munkavállalók motiváltsága is igen alacsony ahhoz, hogy képzéseken, átképzéseken 

vegyenek részt, valamint elhelyezkedjenek a munkaerő-piacon. További probléma az 

alacsony bérszínvonal, mely demotiválóan hat mind a képzett, mind a képzetlen munkaerő 

számára. 

Számos partnertalálkozó alkalmával kiderült, hogy a munkaerő-piac szereplői nincsenek 

tisztában egymás igényeivel, az esetek többségben nem is a megfelelő képzéseket indítják. 

Ezért van az, hogy azokon a területeken van nagyobb munkaerőhiány, ahol nem megfelelő a 

képzési alternatívák. 
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Kritikus pontként jelenik meg a járás tömegközlekedésének elmaradottsága. Elsősorban a 

helyközi autóbusz- és vonatjáratok sűrűségével akadnak problémák, melyek sokszor nem a 

gyári munkakezdéshez és munkavégzéshez alkalmazkodnak, továbbá a járatok útvonalai is 

hagynak hátravalót maguk mögött. 

A kutatásunk során az is kiderült, hogy a térség gazdasági szereplői között igen alacsony az 

információ-csere. A köztük lévő kommunikációs kapcsolat javítása  az esetek többségében 

szoros együttműködést, összefogást eredményezne, esetleg új megrendeléseket hozna 

elsősorban az őstermelők, fuvarozók vonatkozásában. 
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7. Beavatkozási elképzelések 
 

 A legfontosabb beavatkozási szint a szorosabb kapcsolat a munkaerő-piaci szereplők 

között, a képzőintézmények és a munkaadók közti szervezettebb információáramlás. A 

munkáltatók pontos igényeinek megosztása a képző intézményekkel, hogy azok gyorsan 

és rugalmasan tudjanak reagálni a munkáltatói igényekre, emellett gyakorlati oktatást 

biztosítsanak. 

 A szakképzési lehetőségek bővítése a foglalkoztatói igényekkel megegyező képzési 

programokkal 

 A következő beavatkozási pont a projekt által megnevezett célcsoport tagjainak 

felkutatása és bevonása, továbbá a munkaerő-piacon való eredményes elhelyezkedésük 

támogatása.  

 Az önképzésre való motiváció és a képzéseken való részvétel érdeklődésének és 

igényének felkeltése a célcsoportban lévő személyekben. 

 A vállalkozóvá válás kezdeményezése a pályakezdő fiatalok csoportjában.  

 A szociális gazdaság fejlesztése és az atipikus foglalkoztatási formák propagálása.  

 Hátrányos helyzetű (romák, 50 év felettiek) álláskeresők és inaktív személyek 

felzárkóztatásának, álláshoz való juttatásának segítése. 
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8. Összegzés 
 

A TOP-5.1.2-BS1-2016-00008 kódszámmal támogatási forrást nyert „Helyi foglalkoztatási 

partnerség kialakítása a Mezőkovácsházai Járásban” című projekt keretében készült 

munkaerő-piaci felmérés összegyűjti és bemutatja a helyi vállalkozások igényeit, illetve a 

kereslet-kínálat megoszlását. A kutatásban szereplő elemzések rámutatnak arra, hogy a járás 

kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkezik elsősorban a mezőgazdaság és az feldolgozóipar 

vonatkozásában.  

A sikeres együttműködések révén a munkáltatói igényekre alapozott képzésekkel, a 

munkavállalók kompetenciáinak és motivációinak erősítésével, továbbá a foglalkoztatók 

összehangolásával minden lehetőség megfelel annak, hogy a projektben célul kitűzött 134 fő 

– a foglalkoztatási paktum keretén belül - munkaerő-piacra történő visszaintegrálása sikeresen 

létrejöjjön. 

 


