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1. Bevezetés 

1.1. Célkitűzés 

 

Az emberi erőforrás mennyisége és minősége a gazdasági elemeken túl döntő tényező a 

termelékenység vonatkozásában. A humánerőforrás-térkép elkészítéséhez szükséges 

tanulmány több ponton is támogatja a munkaerő keresleti-kínálati egyensúlyának a 

megteremtését.  

A térség szakember-ellátottságának biztosításához e térkép megalkotása nem lesz elegendő. A 

térkép ugyan biztosíthatja a kínálat és a kereslet egymásra találását, de csak a meglévő 

potenciállal képes gazdálkodni. A megfelelő végzettséggel bíró szakemberek rendelkezésre 

állása szempontjából még több terület összehangolása várat magára. Szükséges egyrészt a 

szakmákra felvételiző diákok motivációjának befolyásolása, másrészt a képzési lehetőségek 

megteremtése is. E mellett egy viszonylag nehezen befolyásolható és változtatható 

szakképzési rendszer mellett hasznos egy rugalmas, piaci alapokon működő felnőttképzési 

hálózat működtetése.  

Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk az Orosházi járásban a társadalmi-gazdasági 

tényezőket, majd a foglalkoztatás egyes mutatószámait. Rögzítjük a képzési helyeket, 

kapacitásokat, illetve hiányszakmákat. Feltárjuk mindazon adatokat, melyek szükségesek a 

humánerőforrás-térkép elkészítéséhez képzői, munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt.  

Az Orosházi járás humánerőforrás-térképének célja több elemből tevődik össze. Elsőként a 

munkáltatók gyors és pontos információhoz jutnak és csökkenthetik a toborzási költségeiket. 

Másodsorban az álláskeresők (regisztráltak, munkaviszonyban állók és „rejtőzködők”) 

képesek feltárni azokat az álláshelyeket, melyeket a munkáltatók feltöltenek a rendszerben. 

Harmadsorban a képző intézmények (szakképzők, felsőfokú szakképzők, főiskolák, 

egyetemek, felnőttképzők) hirdetési lehetőséghez juthatnak, míg a képzések iránt érdeklődők 

egy felületen megtalálhatják a szakmájukhoz vagy új szakmájukhoz szükséges képzések 

adatait. Negyedik járulékos lehetőség a térkép megalkotása kapcsán az, hogy az oktatási-

képzési rendszer befolyásolói (MFKB, kamarák, Klebelsberg Központ) tükröt kaphatnak a 

munkáltatók által igényelt szakmákkal kapcsolatos igényekről és felhasználhatják a tervezési 

folyamatokhoz. 

 



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007  

1.2.  Fogalom-meghatározás 

 

Álláskereső, nyilvántartott álláskereső 

A nyilvántartott álláskereső a statisztikai fogalomrendszerben az, „aki a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem 

folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban 

nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése 

érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási 

szerv álláskeresőként nyilvántart.”
1
 

E fogalom mellett álláskeresőnek tekintjük mindazokat, akik nem rendelkeznek bejelentett 

regisztrált munkaviszonnyal és szándékukban áll munkaviszonyt létesíteni. A kibővített 

fogalom-meghatározás alapján ide tartoznak azon inaktív személyek is, akik semmilyen 

regisztrációval nem rendelkeznek (kormányhivatal vagy önkormányzat irányába), de 

szándékukban áll munkaviszony keretében dolgozni.  

 

Járás 

A járás megyékből 2013. január 1-től a 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet szerint 

kialakított közigazgatási egység. Meghatározott településeket foglal magába, általában 6-18 

közötti települést. Magyarországon 2013. január 1-től 175 járás jött létre. Évszázados múltra 

tekintenek vissza, de 1983-2012 között nem léteztek, 1994-2012-ig kistérségek voltak.  

A járások mindig a közigazgatás intézményei voltak, a közigazgatási feladatokat, területi 

munkamegosztásban látták el. Az 1950-es járásrendezés – a tanácsrendszer – bevezetése előtt 

150, a megszűnésükkor 1983. december 31-én a számuk 83 volt. Végleges létszámuk 2012-

ben alakult ki, bár a településföldrajz szakemberei szerint funkciójukban, területi 

kialakításukban több elképzelés jelenik meg.
2
 

 

                                                           
1
 https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html 

2
 www.2010-2014.kormany.hu 
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Foglalkoztatás-politika 

A foglalkoztatás-politika célja, hogy az aktív korú lakosság számára munkalehetőséget 

nyújtson. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor képzésekkel, aktív és passzív eszközökkel, 

támogatásokkal biztosítja azt, hogy a munkaerőpiac szereplői képesek legyenek minél több 

aktív korú számára munkát biztosítani, mellyel értéket képesek előállítani a gazdaság és a 

társadalom számára. 

Foglalkoztatott 

A Központi Statisztikai Hivatal szerint „az a személy, aki az év nagyobbik részében (a 

munkaerő-felmérés fogalma szerint: a megfigyelt héten) legalább heti egy órányi, jövedelmet 

biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg 

(betegség, szabadság – ideértve szülési szabadságot is – miatt) nem dolgozott. A 

gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők, illetve a 

nyugdíjasok nem tekintendők foglalkoztatottnak.”
3
 

Felnőttképzés 

A felnőttképzés fogalma a 2013. évi LXXVII. törvényben található meg. Iskolarendszeren 

kívüli képzésekre használjak a fogalmat. A legfontosabb jellemzője, hogy a képzésben 

résztvevők nem tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak az intézménnyel, hanem 

szerződésben (felnőttképzési szerződés). Felnőttképzésre jelentkezhetnek olyan tanulók is, 

akik tankötelesek és e mellett végzik ezt a fajta képzést. 

Felnőttoktatás 

A felnőttoktatás olyan képzés, melyben a „tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban” vesz 

részt. Ha a képzésben résztvevő általános iskola esetén tizenhatodik, középiskola, szakiskola 

esetében a huszonegyedik életévüket betöltik, csak felnőttoktatásban vehetnek részt.
4
 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/fogalomtar.html 

4
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
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Felsőoktatási szakképzés 

Felsőoktatás minden olyan – a felsőoktatási intézmények által – hallgatói jogviszony 

keretében folytatott felsőoktatási szakképzés, mely az oklevél kiadásával zárul, de ez az 

oklevél felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsít.
5
 

Humánerőforrás – emberi erőforrás 

Az emberi erőforrás mindazon rendelkezésre álló munkaképes korú személy, aki az adott 

időpontban képes és alkalmas munkába állni. Ennek feltárása kiemelkedő jelentőségű a térség 

gazdasági fejlődéséhez. Korlátozott rendelkezésre állása révén az emberi erőforrással 

kapcsolatos mennyiségi (létszámbeli) és minőségi (képzettségi, szakmai, emberi) paraméterek 

meghatározása elengedhetetlen a foglalkoztatási helyzet fejlesztéséhez.  

Emberi erőforrás gazdálkodás – emberi erőforrás menedzsment 

Az emberi erőforrás menedzsment (angol kifejezéssel: Human Resource Management - 

HRM) a munkaerő toborzásával, kiválasztásával, képzési rendszer kidolgozásával, juttatási 

rendszerekkel, munkakörök megtervezésével, nyilvántartásokkal foglalkozik cégen belül.  

Humánerőforrás-térkép 

A HR-térkép meghatározza egy adott időegységen belül rendelkezésre álló emberi erőforrás 

mennyiségét (létszámát) és minőségét (képzettségét, bevonhatóságát) annak érdekében, hogy 

a későbbiekben a foglalkoztatáspolitika szereplő képesek legyenek egymásra találni. A 

munkáltatók célja a minél olcsóbb és képzettebb munkavállalók megtalálása minél kisebb 

anyagi források bevonásával. A munkavállalók célja a lehető legközelebbi munkavégzési 

helyen minél nagyobb bérért a lehető legideálisabb munkakörülmények között dolgozni. A 

két érdek összehangolása, a szereplők, partnerek megismerése több szervezet érdeke is. A 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, az önkormányzatok, kamarák mind-mind azért 

dolgoznak, hogy fejlődjön ez a kommunikáció és minél több embert bevonhassanak a 

foglalkoztatók a munka világába. 

 

 

 

                                                           
5
 www.dualisdiploma.hu 
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Munkáltató 

Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.
6
 

E fogalom alapján munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó 

vállalkozókat is, ha a munkavállaló a munkavégzést nem a kölcsönző cég telephelyén végzi. 

Munkáltatók továbbá a közintézmények, civil szervezetek és minden olyan szervezet, mely 

kinevezéssel, munkaszerződéssel munkalehetőséget teremt. 

 

1.3. Módszertan 

 

Tanulmányunk első részében a fogalom-meghatározások után bemutatjuk foglalkoztatás 

szereplőinek főbb paramétereit az Orosházi járásban. Elengedhetetlen a képzési, munkáltatói 

oldal bemutatása, illetve a foglalkoztatási helyzetkép feltárása. 

A járás szekunder adatokra támaszkodó földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetének 

bemutatása után az alap-, közép- és felsőoktatás főbb pontjait és mutatóiról készítettünk 

metszetet. Ezt követően egy foglalkoztatási helyzetképet adunk a térségről. A részletes 

adatelemzés után a primer elemzésünkre támaszkodunk, melyben az Orosházi járás 

vállalkozóinak igényeit mutatjuk be, azt, hogy milyen munkaerőre van szükségük. Primer 

kutatásunk 166 Orosházi járási székhelyen és telephelyen működő vállalkozás 

megkérdezésével történt. A kutatás online és telefonos lekérdezés alapján formában valósult 

meg. 

Tanulmányunk végén a humánerőforrás-térkép tartalmi elemeit soroljuk fel, ami alapján 

célszerű létrehozni egy digitális felületet az egyes szereplők szükségleteinek kielégítését 

megoldandó.  

 

 

 

                                                           
6
 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV 
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1.4. A humánerőforrás-térkép ideális működésének feltételei 

 

Mint minden rendszer, így e térkép működéséhez is különböző szereplők céljainak 

szinergiájára van szükség. E célok optimális megvalósulásához a következő feltételekre van 

szükség: 

Működtetői oldalról: 

- Vállalkozók adatbázisainak naprakész vezetése 

- A vállalkozók hozzáférésének a biztosítására, munkavállalói igényeivel kapcsolatos 

adatainak frissítésére 

- Az álláskeresők aktivitása 

- A képző intézmények aktivitása és kapacitása az információk naprakész frissítéshez 

- Kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak együttműködése 

- A program térségi kiterjesztése a más járásokból/járásokba történő munkavállalói 

mobilitás biztosításához 

Technikai oldalról: 

- A szereplők (álláskeresők, munkavállalók, képzők) IKT felkészültsége 

- Az Internet megfelelő elérése és sávszélességének biztosítása 

- A felület könnyű és egyszerű kezelhetősége 

- Megfelelő szerverháttér biztosítása 
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2. Az Orosházi járás bemutatása 

 

Földrajzi lehatárolás 

Az Orosházi járás Békés megyében helyezkedik el, annak nyugati-délnyugati részén. A járások 

kialakítása után, 2013-ban jött létre, székhelye Orosháza. Területe 717,18 km2, két város (Orosháza és 

Tótkomlós és hat község (Gádoros, Nagyszénás, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, 

Pusztaföldvár) tartozik hozzá.  

Térkapcsolatait tekintve egy főút – a 47-es számú – keresztezi, mely Békéscsaba-Hódmezővásárhely 

irányokba teszi lehetővé a gépjárművel való megközelíthetőségét. Az M5-ös autópálya viszonylag 

közel helyezkedik el. 

Orosháza város könnyen megközelíthető vonattal és gépkocsival egyaránt, a településnek öt 

megállóhelye és egy állomása van.  

1. ábra: Az Orosházi járás és települései
7
 

 

Forrás: TeIR és VÁTI Nonprofit Kft. 

 

 

                                                           
7
 http://jarasterkep.hu/oroshazi-jaras-terkep/oroshaza-a-jaras-terkepen-oroshaza-a-oroshazi-jarashoz-tartozik-

oroshaza-elhelyezkedese-a-oroshazi-jarasban.html 
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Elérhetőség, megközelíthetőség 

Orosháza a járás legiparosodottabb városa, fejlett mezőgazdasági és szolgáltató központ is egyben. A 

járásközponti településen kiemelkedő az üvegipar, az élelmiszer-feldolgozó ipar és a gépgyártás is. 

2000-ben jött létre az Ipari Park  40 km-re az M43-as autópályától, a 47-es főúttól 3 km-re. A 40 

hektáros területen jelenleg 11 vállalkozás működik, a 10-es helyi autóbuszjárattal tökéletesen 

megközelíthető. 

A járás egyik fejlődő ágazata az idegenforgalom, hiszen mind Orosházán Gyopárosfürdő, mind 

Tótkomlóson a Rózsa fürdő olyan vonzást gyakorol a térségre, mely kiemelkedő adóbevételt is 

generál. Dél-Békésben a fürdőturizmusra jelentős tervek készültek. Orosháza város önkormányzata 

pedig elfogadott egy idegenforgalom fejlesztését tartalmazó koncepciót, mely a város európai 

nemzetközi gyógyhellyé fejlesztését és a termálenergia felhasználást is tartalmazza. Gyopáros 2016-

ban nemzetközi gyógyhellyé is vált. Az idegenforgalmi lehetőségek munkahelyeket teremtenek, 

többletbevételhez juttatják a helyi vállalkozásokat és a lakosságot. 

Békéssámson a járás délnyugati részén fekszik, Békés és Csongrád megyehatárán. Békéscsabától 60 

km-re, Hódmezővásárhelytől 20 km-re, Tótkomlóstól 15 km-re található. Vasútvonal nem vezet át a 

településen, közúton is csak alsóbbrendű úton érhető el. Főként mezőgazdasági termelők, illetve az 

önkormányzat ad munkalehetőséget a helyi lakosságnak, de igen sokan a közeli Hódmezővásárhelyre 

járnak dolgozni.  

Csanádapáca 

Békés megye déli részén található Békéscsabától 25, Orosházától 20 km-re. A főként 

mezőgazdaságból élő település a 4432. számú úton érhető el a megyeszékhelyről, míg Orosházáról a 

4429-es úton autóbusszal és személygépjárművel. Belterülete 378, míg külterülete 4753 hektár. A 

településen kertészet, kisebb helyi ipari üzemek és két nagyobb mezőgazdasági vállalkozás található. 

Gádoros 

A nagyközség a megye északnyugati részén fekszik. Nyugatról Árpádhalom, északról Eperjes, keletről 

Nagyszénás, délről Szentetornya határolja. Felszíni vize a Mágocsi-ér. Lakosságszáma folyamatosan 

csökken, ami a természetes népességfogyásból és a nagyobb településekre történő elvándorlásokból 

fakad. 
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Kardoskút 

A község a megye dél-nyugati részén, Tótkomlós és Orosháza városok között található. Keleten 

Orosháza, dél-keleten Pusztaföldvár, délen Tótkomlós és Békéssámson, nyugaton Székkutas csongrádi 

település határolja. A 4427. számú alsórendű út mentén helyezkedik el, vonattal  a Mezőtúr-Orosháza-

Mezőhegyes vonalon érhető el. Lakosságszáma 900 fő körül mozog, 1949-ben vált külön 

Hódmezővásárhelytől. A folyamatos lakosságszám csökkenésének oka a munkahelyek számának 

csökkenése, melyen nem segít a MOL által működetett ipartelep és a Kardoskúti Agrár Zrt. működése 

sem. 

Nagyszénás 

A község Orosházától 14 km-re északra helyezkedik el. Közúton Orosháza, Szarvas, Gádoros és 

Kondoros határolja. Vasúton az Orosháza-Mezőtúr vonalon helyezkedik el. Kiemelkedő ipari 

tevékenysége nincs, mezőgazdasági őstermelők és kisebb vállalkozások tartják ott a lakosokat. 

Legfontosabb megélhetési forrás a mezőgazdaság, melyben az Október 6. Szövetkezet a legnagyobb 

foglalkoztató. Kiemelkedő munkaadó még a TOOLEX Kft, a pulykafeldolgozó-üzem és a 

hódmezővásárhelyi Apolló Cipőipari Szövetkezet. 

Pusztaföldvár 

Békés megye nyugati részén található Orosházától 11 km-re, Békéscsabától 33 km-re. Busszal 

Orosházáról, Csanádapácáról és Békéscsabától Közelíthető meg. A falu határában található a 

Tatársánci Ősgyep, mely 1971 óta a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó legkisebb – fél hektáros – 

természetvédelmi területe.  

Tótkomlós 

Orosháza és Mezőhegyes között fekszik, közúton és vonattal is elérhető. A Maros-hordalékkúp 

részének hátsági területén található, 15 km-re déli irányban Orosházától. Tótkomlós városa a Dél-

Alföldi turisztikai régióban helyezkedik el, ahol a Rózsa Fürdőben hat medence várja a strandolni 

vágyókat. Gyógy- és wellness szolgáltatással jelentős megyei idegenforgalmi központ. 

Demográfia 

A népességpolitikát tekintve látható, hogy Magyarország déli és északi részének jelentős fele veszített 

népességéből. A népvándorlás nyertesei a főváros körüli 60-80 km-es körgyűrű települései, illetve az 

M1-M7-es autópálya körüli városok lettek. Az Orosházi járás településeinek mindegyike a másfél 

évtized alatt 0,5 és 1,5%-nyi vagy nagyobb arányú népességét veszítette el és a népességfogyás 

aktívabban érintette a munkaképes korú fiatalokat, akik nyelvtudás és magasabb értékteremtő 

képesség birtokában a főváros körül, vagy tőlünk nyugati országokban helyezkedtek el. A járásban 
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működő képesek nem képesek megfizetni a nyugati béreket, hiszen azok többszörösét teszik ki a helyi 

lehetőségeknek.  

2. ábra: Magyarországi népesség változása településenként 2001-2015 időszakra 

 

Forrás: www.nepesseg.com alapján saját szerkesztés 

A természetes szaporodás és fogyás kérdésében egyértelműen népességfogyásról számolhatunk be. Az 

1990-es években még 60354 fő volt a járás lélekszáma, de mára ötvenezer alá csökkent ez az érték. A 

munkaképes korú, gyermekvállalásban élen járó fiatalok jelentős száma hagyta el a térséget, ezt 

mutatja a települések diagramja is. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nepesseg.com/
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3. ábra: Természetes fogyás mértéke az Orosházi járásban, fő (1990-2011) 

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Az Orosházi járás településeinek népességváltozása jól szemlélteti azt a nagymértékű népességfogyást, 

ami az elmúlt évtizedekben történt. A rendszerváltás után igen nagy számban hagyták el a járást a 

munka után vágyók, de ez a csökkenés nem kímélte a nagyobb városokat sem. Orosháza és Tótkomlós 

a legnagyobb vesztese ennek. Míg a járási székhely lakosainak száma közel 10.000 fővel csökkent, 

addig a második legnagyobb település is közel ezer főt veszített. Orosházáról főként Békéscsabára, 

Szegedre, Kecskemétre és Budapestre költöztek, de a gyermekvállalási kedv csökkenése és az idősek 

magas arányából történő halálozás is csökkentette a lakosságszámot. 

4. ábra: A lakónépesség számának változása az Orosházi járás településein, fő (1990-2015) 

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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3. Oktatás 

A humánerőforrás minőségét, fejlettségét, szakképzettségét több tényező határozza meg. Az iskola 

előtti nevelés, az általános iskola az alapképességekre jelentőst hatást gyakorol. A tankötelezettség 

annak a tanévnek a végéig tart, melyben a tanuló a 16. életévét betölt, ezt követően nem kötelező a 

közoktatási intézményekben tanulnia a diáknak. Jelen humánerőforrás-térképet előkészítő 

tanulmányban főként a szakképzett munkaerőre fókuszáltunk, hiszen a legnagyobb hozzáadott értéket 

a térséghez a szakemberek tudják adni. A képzett munkaerő jelentős része nem szakmai végzettséggel, 

hanem érettségivel, vagy diplomával rendelkezik, így a térség ilyen típusú oktatási intézményit is 

bemutatjuk. 

 

3.1. Szakképzés, gimnázium, felnőttoktatás 

 

Az oktatási rendszerben a szakmai képzés szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, 

szakiskolákban jelenik meg. A 2011. évi CXC. törvény módosítása 2015-ben (LXV. törvény) a 

2016/2017-es tanévtől új képzési struktúrát állított fel. A törvény a szakközépiskolai rendszert 

szakgimnáziummá, a szakiskolákat szakközépiskolává váltották. Csökkent a közismereti 

tananyagtartalom, míg a szakmai képzés aránya megemelkedett 600-700 órával. Az érettségiző 

tanulók a szakgimnáziumokban szakképesítést is kapnak. 2016/2017-es tanévben a 

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

felkészítéshez kapcsolódik. 

A szakképzési rendszer átalakítása során 2015. július 1-jétől országosan 44 szakképzési 

centrum kezdte meg működését. 

A Gyulai Szakképzési Centrumhoz tartozik az orosházi Tisza Kálmán, a szarvasi Székely 

Mihály, a szeghalmi Szigeti Endre, a sarkadi Ady Endre – Bay Zoltán, a gyulai Harruckern 

János és a dévaványai Szakképző Iskola és Kollégium. 

A tiszta profilú szakképzés megteremtése érdekében a mezőgazdasági szakmák a 

Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá tartozó intézmények által oktathatóak. A 

döntés következtében Orosházán a mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképzések 

kifutó jelleggel vannak jelen.   

A GYSZC Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Kollégium egységében a következő szakmákban 

szerezhetnek szakképesítést a diákok: 
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Szakközépiskola
8
 

Egészségügyi asszisztens 54 720 01 

Gyakorló ápoló 52 723 01 

Irodai asszisztens 54 346 01 

Ügyviteli titkár 54 346 02 

Kereskedő 54 341 01 

Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 

Vendéglátásszervező-vendéglős 54 811 01 

Gyakorló fodrász 52 815 01 

Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05 

Mezőgazdasági technikus 54 621 02 

Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 54 861 01 

 

Szakiskola 

 

Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 

Gépi forgácsoló 34 521 03 

Hegesztő 34 521 06 

Ipari gépész 34 521 04 

Villanyszerelő 34 522 04 

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 

Kőműves és hidegburkoló 34 582 08 

Női szabó 34 542 06 

Asztalos 34 543 02 

Eladó 34 341 

 

GYSZC Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Kollégium főbb adatai: 

Telephely: Orosháza, Kossuth tér 1. 

Nappali képzésbe felvehető: 460 fő 

Gyakorlati képzésben felvehető: 460 fő 

Tantermek száma: 25 db 

Telephely: Orosháza, Székács József utca 1. 

Nappali képzésbe felvehető: 90 fő 

Tantermek száma: 6 db 

Telephely: Orosháza, Gyopárosi út 3. 

                                                           
8
 Forrás: http://oroshazagyszc.hu/index.php/dokumentumok/pedagogiai-program 
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Nappali képzésbe felvehető: 330 fő 

Gyakorlati képzésben felvehető: 330 fő 

Tantermek száma: 13 db 

 

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a Szegedi 

Tudományegyetem kizárólagos rezidensiskolája, emellett jelentős szakmai háttérrel működő 

központ is. A hozzáadott pedagógiai érték alapján az országos 19. helyen áll az intézmény, a 

régió legnagyobb, legeredményesebb középiskolája. Nagy gondot fordítanak a tehetségek 

felismerésére, fejlesztésére és felzárkóztatásra. Az itt tanulók az ECDL informatikai 

bizonyítványt, a DSD német nyelvdiplomát és NYAT, FAT akkreditált angol nyelvvizsga-

központjukban szakmai nyelvvizsgát is megszerezhetik. 

Férőhelyszám: 1000 fő 

Nappali képzésbe felvehető: 1000 fő 

Gyakorlati képzésbe felvehető: 52 fő 

Tantermek száma: 42 

Tótkomlóson a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium működik1945 óta. Energetikai 

fejlesztésére 2015-ben került sor közel 150 millió forint támogatással.  

1. táblázat: Hiányszakmák Békés megyében 

  2016/2017-es tanév 

  

2017/2018-as tanév 

1. Bádogos 34-582-02 Ács 34-582-01 

2. 

Épület- és 

szerkezetlakatos 
34-582-03 Asztalos 34-543-02 

3. 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
54-522-01 

Épület- és 

szerkezetlakatos 
34-582-03 

4. 
Festő, mázoló, tapétázó 34-582-04 

Épületgépész 

technikus 
54-582-01 

5. 
Gazda 34-621-01 

Erősáramú 

elektrotechnikus 
54-522-01 

6. Gépi forgácsoló 34-521-03 Gazda 34-621-01 

7. Gyakorló ápoló 52-723-01 Gépi forgácsoló 34-521-03 

8. Hegesztő 34-521-06 Gyakorló ápoló 54-723-02 
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9. 

Kőműves és 

hidegburkoló 
34-582-08 

Gyakorló csecsemő- 

és gyermekápoló 
54-723-03 

10. 

Központifűtés- és 

gázhálózat 

rendszerszerelő 

34-582-09 Hegesztő 34-521-06 

11. 

Lovász 34-621-02 

Kistermelői 

élelmiszerelőállító, 

falusi vendéglátó 

34-541-08 

12. 
Magasépítő technikus 54-582-03 Kőműves 34-582-14 

13. 

Mélyépítő technikus 54-582-04 

Központifűtés- és 

gázhálózat 

rendszerszerelő 

34-582-09 

14. Mezőgazdasági gépész 34-521-08 Lovász 34-621-02 

15. Női szabó 34-542-06 Női szabó 34-542-06 

16. 
Nyomdaipari gépmester 54-213-04 

Nyomdaipari 

technikus 
54-213-07 

17. 

Szociális gondozó és 

ápoló 
34-762-01 Szerszámkészítő 34-521-10 

18. 
Útépítő 34-582-11 

Szociális gondozó és 

ápoló 
34-762-01 

19. Villanyszerelő 34-522-04 Tejipari szakmunkás 34-541-10 

20. 

Víz-, csatorna- és 

közmű- rendszerszerelő 
34-582-12 

Víz-, csatorna- és 

közmű-

rendszerszerelő 

34-582-12 

Forrás: BMKIK  

3.2. Felsőoktatás 

 

A Kodolányi János Főiskola 2004. szeptemberében indította első képzését Orosházán. 

Korábban távoktatási centrumként működött, azonban 2016. február 1-től áthelyezte 

központját és így több, mint 2500 diákkal csatlakozott a magánintézmény Békés megye 

felsőoktatásához. 2016 szeptemberétől szociális munka, gazdálkodás menedzsment és 

turizmus vendéglátás alapszakokon indított levelező tagozatos évfolyamot. A 2017/2018-as 

tanévtől tervezik az informatika alapszakot elindítani Orosházán, mely feltöltené a 

programozó informatikusok több tízezres igényének egy részét. 

A 2017/2018-as tanévben a következő területekre lehet jelentkezni: 

Felsőoktatási szakképzések: gazdálkodás és menedzsment, televíziós műsorkészítő, turizmus-

vendéglátás. 
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Alapképzések: anglisztika, előadóművészet, emberi erőforrások, gazdálkodás és 

menedzsment, kommunikáció- és médiatudomány, közösségszervezés, nemzetközi 

tanulmányok, pedagógia, szociális munka, történelem, turizmus-vendéglátás. 

Mesterképzések: nemzetközi tanulmányok, turizmus menedzsment, vállalkozásfejlesztés. 

Szakirányú továbbképzések, felnőttképzés, nyelvtanfolyamok. 

Az intézmény más Békés megyei intézményekkel is versenyez. Békéscsabán a Szent István 

Egyetem, Gyulán és Szarvason a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara, Szarvason a Szent 

István Egyetem Campusa toborozza a felsőoktatásba kerülő hallgatókat.  

 

3.3. Felnőttképzés 

 

A felnőttképzések alkalmasak arra, hogy a szakképzés lassan változó struktúrájából eredő – a 

szakképzettek és a gazdaság közötti – különbséget át tudja hidalni. Sajátosságából adódóan 

képes gyorsan reagálni a szakképzési igényekre, néhány hónapos intenzív képzésekkel 

megfelelően tudják kompenzálni a gyorsan megjelenő szakképzési szükségletet. Mind az 

alacsonyabb képzettségűek, elavult szakmával rendelkezők, álláskeresők az iskolarendszeren 

kívüli képzésekben megtalálhatják a lehetőségeiket.  

Felnőttképzés területén a két nagy szakképzési centrum (Gyulai Szakképzési Centrum és a 

Békéscsabai Szakképzési Centrum) kiemelt jelentőséggel bír. Míg a GYSZC 50 szakmát, 

addig a BSZC 150 szakmában képes felnőttképzést indítani. E mellett az Orosházi járásban 

több kisebb felnőttképző intézmény is működik, de a járáson kívül is megtalálhatóak az 

országos felnőttképző intézmények képzési kínálatai. 

A hátrányos helyzetű álláskeresők (pályakezdők, 50 év fölöttiek, megváltozott 

munkaképességűek, romák) számára a felnőttképzés új lehetőségeket nyithat, mely főként a 

Kormányhivatal által indított és az Európai Unió által támogatott képzések formájában jelenik 

meg nagyobb tömegben. 
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4. Foglalkoztatás 

4.1.  Álláskeresők adatai az Orosházi járásban 

 

Az Orosházi járás álláskeresőinek száma egyre alacsonyabb értéket vesz fel, mely mutatja, 

hogy a foglalkoztatáspolitika eszközei kezdik elérni a hatásukat. Megfigyelhető az adatokban 

a szezonalitás, mivel főként Dél-Békésben nem ritkák a 40 aranykoronás földek sem. Az 

álláskeresők között nagyobb létszámban találunk nőket, mint férfiakat. A közöttük lévő 

eltérés főként a nyári hónapokban kiemelkedő, amikor napszámban sokan dolgoznak.  

5. ábra: Álláskeresők nemi megoszlása az Orosházi járásban, fő (2014-2017) 

 

Forrás: www.munka.hu 

A korosztályokat tekintve az Orosházi járásban egyre jobban csökken a 25 év alattiak száma, 

ami nem az évszakok és az idénymunkák függvénye. Kiemelkedő számban találjuk meg az 

álláskeresők között a 25-54 év közöttieket, de a járásban lévő közel 50.000 fős 

lakónépességhez képest nem jelentős a 7-800 fős álláskeresői csoport. Viszonylag állandó 

létszámban nem találnak munkát az 55 év fölöttiek, vélhetően az elavult szakmájuk miatt. 
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6. ábra: Az álláskeresők korosztályi összetétele az Orosházi járásban, fő (2014-2017) 

 

Forrás: www.munka.hu 

A végzettség – illetve annak hiánya – jelenti a legnagyobb kihívást a foglalkoztatásban. Azok 

a szakmák, melyekkel rendelkeznek az álláskeresők nem piacképesek, nincs ilyen típusú 

munkahelye a járásban. Jól látható, hogy általános iskolai végzettséggel közel annyi 

álláskereső van, mint szakmai végzettséggel. Ennek oka a betanított és végzettség nélküli 

munkalehetőségekben rejlik. Több vállalkozó – Linamar Zrt, Doherty Hungary Zrt, O-I 

Hungary Kft – illetve mezőgazdasági cégek alkalmaznak végzettség nélküli munkaerőt. 

Szakmai érettségivel, érettségi bizonyítvánnyal, diplomával szinte alig találni álláskeresőt az 

Orosházi járásban. A járás sajátossága, hogy főként gimnáziumi végzettséggel, diplomával 

hamar el lehet helyezkedni, szüksége van a térségnek magasan kvalifikált szakemberekre. 
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7. ábra: Az álláskeresők összetétele végzettség szerint az Orosházi járásban, fő (2014-2017) 

 

Forrás: www.munka.hu 

4. 2.  Közfoglalkoztatottak adatai 

 

A megye második legnépesebb és legiparosodottabb járásában az életkor szerinti besorolásnál 

az 55 év vagy a felettiek aránya mind járáson belül, mind pedig megyén belüli megoszlások 

esetében igen magas értéket mutat. A szakmunkásképzőt és a szakközépiskolát végzettek 

körében a járáson belüli nyilvántartott álláskeresők száma is magas értéket képvisel a megye 

többi járásának megoszlásához viszonyítva. 

Az Orosházi járás közfoglalkoztatási mutatója 2016. augusztusában nem érte el Békés megye 

átlagát. E mutatóban 2013 óta folyamatos emelkedés állapítható meg, azaz mintegy 60 %-os 

bővülést eredményezett. Ugyancsak javuló tendencia rajzolódik ki a regisztrált álláskeresők 

számában, mely gyakorlatilag a felére esett vissza három és fél év alatt. 2016. augusztusában 

közel azonos létszám volt megfigyelhető az Orosházi járásban a közfoglalkoztatás és a 

regisztrált álláskeresők számát illetően.  

2. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Orosházi járás 2013 év  2014 év  2015 év  2016 01-

12.hó  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 211  559  361  441  

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 93  125  181  211  

Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen: 555  404  733  697  
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-- Mezőgazdaság 119  172  286  265  

-- Belvízelvezetés 85  26  59  68  

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 22  7  15  20  

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás -  -  -  -  

-- Belterületi közutak karbantartása 147  59  195  174  

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 52  19  30  16  

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 129  121  21  -  

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás -  1  127  153  

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - -  

Mindösszesen: 859  1 088  1 275  1 349  

Közfoglalkoztatási mutató 2,37% 3,04% 3,61% 4,14% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 1 564  1 163  941  716  

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 322  331  306  329  

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma 

zárónapon  
861  670  450  317  

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 2 748  2 163  1 697  1 362  

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 7,58% 6,04% 4,80% 4,18% 

Közfoglalkoztatási ráta 23,79% 23,79% 43,40% 49,75% 

Munka-vállaló korúak (15-64) létszáma 36 225  35 797  35 353  32 560  

Forrás: www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu 
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5. Kutatásunk eredményei 

 

Az Orosházai járás összesen 166 vállalkozásával készítettünk felmérést telefonos lekérdezés 

segítségével. A vállalkozásokat meghatározó főbb adatokon túl azokat a kérdéseket tettük fel 

számukra, melyek befolyásolhatják a humánerőforrás-térképpel kapcsolatos igényeket. A 

felmérés nem reprezentatív, de alkalmas arra, hogy a járásban megjelenő főbb munkáltatói 

igények alapján tendenciákat tudjunk megfigyelni.  

A járás nyolc településén összesen 166 válaszból a jelentős része Orosházán került 

lekérdezésre. Orosháza, mint járási, térségi, gazdasági központ erősen súlyponti hatással bír. 

A legtöbb munkavállaló a környező településekről ide jár dolgozni, így a vállalkozások 

legnagyobb száma is itt talált telephelyet. 

8. ábra: Lekérdezett vállalkozások száma az Orosházi járásban (db) 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

Ágazati megoszlás szerint kérdőíveink legnagyobb része a kereskedelem, mezőgazdaság és 

építőipar területéről került ki, illetve az egyéb (többnyire szolgáltató vagy feldolgozóipar 

terület) kategóriát jelölték meg a vállalkozók. A térség jellemzően mezőgazdaság, gépgyártás 

és feldolgozóipar területén teljesít kiemelkedően, de ezek az ágazatok néhány nagyobb céghez 

kötődnek (O-I Hungary, Linamar Zrt, Dózsa Zrt, Agro-M Zrt, Helvét-Farm Zrt) és bár 

alacsony a mintavétel elemszáma, de jelentős létszámú munkavállalót tömörítenek. 
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9. ábra: Lekérdezett vállalkozások ágazat szerint az Orosházi járásban (db) 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

A megkérdezett vállalkozások több, mint fele 1-9 fő közötti alkalmazotti létszámmal 

rendelkezik. Közel 15%-a a válaszadóknak őstermelő, vagy egyéni vállalkozó munka mellett, 

míg 9,9%-uk alkalmaz 50 fő fölötti létszámú alkalmazottat. 200 fő fölött mindössze 6 cég 

válaszolt, ami arányaiban megfelel az Orosházi járásban lévő cégek dolgozói arányának. 

10. ábra: Lekérdezett vállalkozások száma a dolgozók létszámának arányában (%) 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A válaszadó vállalkozók 44,5%-a nem tervez létszámbővítést az Orosházi járásban, azonban 

örömteli, hogy negyedük 2-5 fő közötti bővítéssel számol, 9,1% pedig 5 fő fölöttivel. Az 

időszakosan létszámbővítést tervezők is dominánsak, hiszen közel 8%-uk tervezi, így a 
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munkaerő-kölcsönzők, idénymunkások eszközévé is tehető az adatbázis. Az adatok arra 

engednek következetni, hogy van igény egy humánerőforrás-térképre, hiszen ha 

megismerhetik ennek funkcióit, akkor a rendszerből tudnak direktben toborozni a cégek és 

még esetleg a rendszer fejlesztését is támogathatnák a megtakarított forrásokból. 

11. ábra: A bővítést tervező vállalkozások az Orosházi járásban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A vállalatoknál dolgozók jellemző végzettsége igen nagy szórást mutat, ami a vegyes 

hozzáadott értékre enged következtetni. Nagyon alacsony viszont a betanított munkavállalók 

aránya, ami nem éri el a 7%-ot. A szakmunkás és szakképesített dolgozók közel azonos 

arányban találhatók. Érdekes, hogy a vállalkozásokban a szakmunkások kissé magasabb 

számban jelennek meg, ami jelzi, hogy ha szakképzett valaki, akkor nem feltétlenül van 

szükség érettségire a munkavégzéshez. A diplomával rendelkezők közel 14%-os aránya 

ideálisnak tekinthető, hiszen többségében szakmunkásokat alkalmazó vállalkozásoknál a 

vezetői szinteken ennél nagyobb arányú diplomásra nincs szükség egy egészséges szervezeti 

struktúrával rendelkező vállalkozásnál. 
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12. ábra: A vállalkozásoknál megjelenő domináns végzettség szerinti megoszlás 

az Orosházi járásban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

A hiányszakmák több szempontból is jelentősek a foglalkoztatás szempontjából. Egyrészt 

megmutatják, hogy a szakképzés mely szakmák növekvő létszámigényével nem tud lépést 

tartani. Másrészt a cégek információt kapnak arról, hogy milyen területre ne tervezzenek 

fejlesztést, hiszen a plusz anyagi források a humánerőforrás hiány miatt elsüllyedt költségként 

jelentkezhetnek. A hiányszakmákban tanulók azonban ösztöndíjat kapnak, mai pozitív irányba 

tereli a szakmatanulással kapcsolatos döntéseiket. A megkérdezett 166 vállalkozás közel 

50%-ánál nincs hiányszakma, azaz megtalálják a megfelelő munkavállalójukat. 39,3% keres 

megfelelő végzettségű szakmunkást, míg közel 10% diplomást. A bérigény, illetve a 

megfelelő feltételek befolyásolják az állással nem rendelkezők motivációját, de a 

hiányszakmákkal rendelkező, kiváló szakmai tudásúak megtalálják a számukra ideális 

munkahelyeket. 
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13. ábra: A vállalatoknál tapasztalható hiányszakmák végzettség alapján 

az Orosházi járásban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

Humánerőforrás-térképünk számára utolsó vizsgált területe a betöltetlen álláshelyek száma. 

Az álláshelyek lehetőséget kaphatnak a térképen és az álláskeresők, vagy állásukat változtatni 

kívánók böngészhetnek közöttük. Kérdőívünk alapján a vállalkozások 60%-nál nincs 

betöltetlen álláshely, míg szakképzetteket 25%, diplomásokat pedig 6,5%-uk keres. A 

betanított munkások száma igen alacsony (8,2%), melynek oka vélhetően a téli, 

mezőgazdasági szempontból inaktív időszak. Az Orosházi járás humánerőforrás-térképén így 

megjelenhetne 73 álláshely, ha csak a felmért vállalkozásokat vesszük figyelembe. 
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14. ábra: Betöltetlen álláshelyek aránya az Orosházi járásban 

 

Forrás: saját kutatás alapján 
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6. A humánerőforrás-térkép tartalmi elemeinek felsorolása 

 

A HR-térkép több célcsoport igényeit képes kielégíteni. Legfontosabb szereplők az 

álláskeresők, állásban lévő munkahelyet váltani szándékozók, illetve a munkáltatók 

csoportjai. A térkép főbb elemeit a leggyakoribb igények alapján állítottuk össze. 

Foglalkoztatók dolgozóinak összetétele 

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

foglalkoztatóknál rendelkezésre álló állomány összetétele, 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 álláskereső lakosság 

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

Adatforrás: vállalati adatközlések, vállalati felmérések 

Az adatok jellege: statisztikai adatok, becsült értékek, becsült előrejelzések 

A foglalkoztatók tervezett, jövőbeli munkaerő igénye 

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

következő 1-3 évben. 
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Szükségessége: a közoktatás és felnőttképzés intézményrendszere számára információkat 

nyújt a szakképzés irányának a változtatásához, létszámbeli módosításához. 

Adatforrás: vállalati közlések, felmérések 

Az adatok jellege: statisztikai adatok, becsült értékek, becsült előrejelzések 

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 

hasznos információkat nyújt, hogy kihez fordulhatnak képzésért közoktatásban és 

felnőttképzésben egyaránt. 

Adatforrás: képző intézmények; közoktatás, felnőttképzés, felsőoktatás. 

Adat jellege: leírások. 

Aktuális álláslehetőségek Békés megyében 

Tartalma: a kormányhivatalok által rögzített álláslehetőségek összekötve a korábbi 

adatbázissal. 

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

mely kommunikációs felület is lehet egyben. 

Adatforrás: kormányhivatalok felé beérkezett adatok 

Adat jellege: leírások. 

Szakmai és személyes kompetenciák szintje szakképzettségenként 

Tartalma: a szakmai- és vizsgakövetelményben megtalálható kompetenciák, melyek 

szükségesek az egyes végzettségek és munkáltatói igények alapján. 

Szükségessége: a munkavállalók a szakmai végzettséghez, a munkáltatók a feladatok 

ellátásához kapnak információkat. 

Adatforrás: vállalati felmérések, jogszabályban megjelenő SZVK-k 
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Adat jellege: jogszabályi adatok, közlések 

Az Orosházi 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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7. Az Orosházi járás humánerőforrás-térkép potenciális felhasználói 

köre 

a. Foglalkoztatók, mint humánerőforrást igénylők 

i. Megyében működő vállalatok 

ii. Potenciális befektetők 

iii. Közintézmények 

iv. Igazgatási szféra szereplői 

v. Civil szféra 

b. Képző intézmények 

i. Egyetemek, főiskolák 

ii. Szakképzési centrumok 

iii. Egyházi működtetésű oktatási intézmények 

iv. Felnőttképző intézmények 

v. Továbbképző intézmények 

c. Az igazgatási szféra munkaerőpiaccal összefüggő szervezetei, 

érdekképviseletek 

i. Önkormányzatok 

ii. Kormányhivatalok 

iii. Kamarák 

iv. Fejlesztési ügynökségek 

 

Foglalkoztatók 

 

Minden szervezet, mely kisebb-nagyobb létszámú munkaerőt igényel, a működéséhez, 

feladataihoz kapcsolatban van a munkaerőpiaccal. A felvételekhez, elbocsátásokhoz, új 

befektetésekhez, bővítésekhez, telephely nyitásához, új feladatok felvállalásához, a 

fluktuáció miatt kapcsolódhat a humánerőforrás-térképhez. Az elbocsátások jelentik a 

másik oldalát a rendszernek, hiszen vagy elhagyják a szervezetet, vagy 

létszámleépítésekre van szükség, esetleg felszámolják a céget. A humánerőforrás-áramlás 

a szervezetek sajátosságai, így életük részévé lehet tenni ezt a térképet, melyet 

felhasználhatnak mindennapi munkájuk során. 



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007  

 

Képző intézmények 

 

Ideális esetben a képző intézmények a jövőbeli foglalkoztatási igények kielégítését 

szolgálják olyan kompetenciákkal, melyekre a későbbiekben lesz szükség. Ez olyan szintű 

szakmai munkát igényel a vállalkozásokkal együtt dolgozva, melyre sok képző intézmény 

még nincs felkészülve. A munkaerőpiac input oldalán találkozhatunk a képzőkkel, hiszen 

a most megjelenő igényeket kell kielégíteniük kompetenciában és kibocsátásban egyaránt. 

Olyan társadalmi hasznosságot kell kielégíteniük a jelenben, amit még a múltban 

indítottak el. Az intézményeknek a képzési rendszerük, képzési struktúrájuk, programjaik 

főként a fenntartói elvárásokhoz igazodnak, kisebb részben pedig a térségi szakképzési 

igényekhez. Nagyban formálják az emberi erőforrás keresleti igényét és az egész életen át 

tartó tanulás fontosságát.  

 

Igazgatási szféra 

 

E terület felveszi a munkaerőt, sok településen a legnagyobb foglalkoztató. Biztosítják az 

álláskeresők számára az információkat, összehangolják a keresleti-kínálati oldalt. 

Segítséget nyújthat számukra ez a térkép, adatbázisaikkal támoghatják, segíthetik 

működését. A kamarák, mint érdekképviseleti szervek nagyban meghatározzák a 

vállalkozási igényekkel kapcsolatos információáramlást. Összehangoló, támogató 

szerepük eszközt adhat a cégeknek ahhoz, hogy akár pályázati lehetőségekhez, akár 

befektetési célú tevékenységeikhez információt, kapcsolatot és támpontot adjanak. 

  



Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban 
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007  

 

8. Az adatfelvétel módszertana, adatok kinyerésének és feltöltésének 

jogai és kötelezettségei 

 

Adatfelvételi módszertan 

 

A regisztráció minden esetben az adatvédelmi törvényeknek megfelelően a saját 

jóváhagyásukkal 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 

- vezetéknév 

- keresztnév 

- telefonszám 

- álláskeresői státusz 

- nem 

- születési idő 

- iskolai végzettség 

- szakmai végzettség 

- OKJ azonosító száma 

- idegen nyelvismeret 

- jogosítvány 

- utolsó munkahelyi pozíció 

- megváltozott munkaképességének státusza 

- lakóhelyének települése 

- önéletrajz feltöltése 

- motivációs levél feltöltése 

 

Vállalatok részéről a következő adatokat kívánjuk felvenni: 

- cégnév 

- e-mail cím 

- jelszó 
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- 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 

 

Kinyerés 

Az adatokhoz való hozzáférés módja természetesen korlátlan mind tárhely szempontjából, 

mind az adatbázis kapcsán. Az adatforrások technikai összehangolása, áttöltése, frissítése 

mellett azok felvetik a jogi felhasználhatóság problémáját is. Ennek megoldása lehet, hogy a 

regisztrált álláskeresők a regisztrációkor, illetve a kamarai tagság létesítésekor egyidőben 

nyilatkoznak az e rendszernek az adataikhoz való hozzáféréséről is.  

A frissítésekhez folyamatos, rendszeres mintavételekre van szükség a vállalatok irányából, 

amit a kutatóintézetek, megbízott partnerszervezetek el tudnak végezni. Az adatszolgáltatások 

kapcsán számolni kell azzal a kihívással, hogy a szerény humánerőforrás ellátottság a kamara, 

önkormányzatok, cégek irányából lassíthatja a rendszer működését. A viszonylag kevés adat 

és szerény marketing eszközök, ráfordítások a motiválatlanságot érhetik el a felhasználók 

felől. 
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9. Fenntartás, működtetés 

 

A humánerőforrás-térkép folyamatos működése és fenntartása szempontjából több partner 

összefogására, együttműködésére van szükség. E partnerek érdekeltségétől függ a térkép 

sikeressége és folyamatos, rendszeres használata.  

Az első döntő terület a friss adatokkal való feltöltés, aktualizálás kérdése. Az adatgazdák 

(kormányhivatal, vállalkozások, magánszemélyek, kamarák) számára fontos tudatosítani – 

akár a regisztrációs felületen történő szerződési feltételek elfogadásával is – hogy az adatok 

frissítése, aktualizálása közös felelősség. Amennyiben a működtetés hasznosságából származó 

segítségre és költségkímélésre igényt tartanak, úgy elvárható, hogy a nem aktuális 

állásigényeket is levegyék a felületről. Ennek érdekében célszerű olyan időparaméterek 

beépítése, melyek bizonyos aktivitás hiánya után törlik a feltöltött információt annak 

érdekében, hogy friss információk legyenek mindig az oldalon. A következő adattartalmak és 

időkorlátok megadása javasolt: 

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

- vállalkozói állásigény feltöltése – 1 hónap 

- lakossági önéletrajz, kísérőlevél feltöltése – 2 hónap 

- képző intézmények adatai – 1 év 

- hiányszakmák – 1 év 

- kormányhivatal adatfrissítései hetenként 

Amennyiben a megjelölt határidőig nem lépnek be a partnerek, illetve 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. 

A működtetés másik fontos terület a folyamatos aktivitás kérdése. Az érdeklődés 

fenntartásához a következő teendők javasoltak: 

- a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain szórólapok kihelyezésére; 

- kormányhivatali ügyintézők folyamatos tájékoztatása; 
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- 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. 

A fenntartáshoz elengedhetetlen egy néhány főből álló csoport működtetése, melynek feladata 

az adatbázissal kapcsolatos mentések, frissítések, karbantartások végzése; a hírlevelek 

elkészítése; online marketing eszközök működtetése; kapcsolattartás a kormányhivatalokkal, 

kamarákkal, vállalkozókkal. 

A fenntartás működtetésével kapcsolatos források biztosításában lehetőséget nyújt a weboldal 

hirdetési felületeinek értékesítése, a vállalkozások költségcsökkentéséből eredő támogatási 

bevételek biztosítása, illetve egyéb kapcsolódó fizetős szolgáltatások (vállalati tanácsadás, 

személyiségfejlesztés, karrierterv elkészítése, önéletrajz írása, stb.) működtetése.  

10. Összegzés 

 

A humánerőforrás-térkép járási szintű működésének elindítása elképzelhetetlen más járások, 

más térségek bekapcsolása nélkül. Egy rendszerszintű térkép a térségi kapcsolódások miatt 

működésképtelen, hiszen az Orosházi járás vállalkozásaihoz több járáson kívüli csatlakozik és 

az orosházi lakosok is járnak Hódmezővásárhelyre, Szentesre, Békéscsabára és egyéb 

városokba, községekbe is dolgozni.  

Tanulmányunkban bemutattuk az Orosházi járás humánerőforrás-térképével kapcsolatos főbb 

információkat, feltártuk a keresleti és kínálati oldal motivációit, az önkormányzati, kamarai és 

irányítói lehetőségeket. Amennyiben az Orosházi járás HR-térképe részévé válna a Békés 

megyei humánerőforrás-térképnek – esetleg összekapcsolva egy csongrádi adatbázissal kiváló 

lehetőséget nyújtana a vállalkozások, álláskeresők és képző intézmények számára egyaránt.  
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