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Bevezető
Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség vezette konzorcium a ROP 3. 2. 1
számú pályázaton 2005. nyarán nyerte el az abaúji kistérség foglalkoztatási stratégiájának
kidolgozási lehetőségét.
A ROP 3. 2. 1 pályázati kiírásban fő célkitűzésként szerepel:
Kistérségi (megyei/regionális) foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási
megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési és
nemzeti
szintű
foglalkoztatáspolitikai
stratégiai
tervekhez
illeszkedve.
- A helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó
helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és
működési feltételeinek megteremtése.
Az abaúji kistérség foglalkoztatási stratégiáját, e célkitűzéseket szem előtt tartva, egyrészt a
már korábban elkészült tanulmányokat áttekintve és hasznosítva, másrészt az érintettek
véleményét kikérve, megismerve mélyreható elemzéssel kívánjuk megalapozni. Az
elemzéseinkben természetesen vizsgáljuk a kistérség objektív gazdasági, foglalkoztatási
mutatóit, de legalább ennyire fontosnak tartjuk annak megismerését, hogy az itt élő
emberek, hogyan látják a térségük gondjait, problémáit és milyen lehetséges kiutat,
megoldásokat tartanak fontosnak és lehetségesnek a jövőjük alakításában. Ennek
érdekében projekt menedzsment által elfogadott ütemterv szerint 2006. március-április
hónapban kérdőíves felmérést végeztünk a térség meghatározó társadalmi, gazdasági,
munkaerő-piaci szereplői körében. A kérdőíven szereplő 65 kérdéssel – a projekt fő
célkitűzésének megfelelően - a kistérség társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási, partnerségi
viszonyait és a potenciális partnerek jövőbeni elképzeléseit, terveit igyekeztünk megismerni.
Arra törekedtünk, hogy kellő alapossággal és konkrétsággal feltárjuk a gazdasági, társadalmi
szempontból egyaránt hátrányos helyzetű abaúji kistérség gazdasági foglalkoztatási
tendenciáit, feszültségpontjait és partnerségi viszonyait, valamint azok objektív és szubjektív
okait, összetevőit. (Kérdőív minta 1. sz. melléklet)
A gyakorlatias közelítésű kutatás első szakaszában felvettük a személyes kapcsolatot a
kistérség meghatározó szerepet játszó önkormányzati, gazdasági, társadalmi, képzési,
intézményi és nonprofit szervezeteinek vezetőivel, illetve szakembereivel. Ismertettük velük
kutatásunk legfontosabb célkitűzéseit, módszereit, és segítségüket, együttműködésüket kértük
annak eredményes és közös érdekekre alapozott végrehajtásához. A megkeresett szervezetek
képviselőinek nagy többsége megértéssel, segítőkészen fogadta kezdeményezésünket és
készségesen, a legjobb tudása szerint válaszolt a feltett kérdésekre, amelyért ezúton is
köszönetet mondunk
A kérdőíves felmérésbe bevont szervezetek:
•
•

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetséghez tartozó települési
önkormányzatok,
Kisebbségi önkormányzatok,
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•
•
•

A térségben működő jelentősebb munkáltatók és vállalkozók,
Középiskolák, illetve képző intézmények,
Közhasznú civil szervezetek, családgondozók, szociális foglalkoztatók, roma
érdekvédelmi, egyházi, alapítványi, szövetségi szervezetek,
• Az ATÖSZ és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás képviselői,
• A Megyei Munkaügyi Központ Encsi és Szikszói Kirendeltségei.
(Teljes lista: 2. sz. melléklet)
A felmérésben résztvevő 100 szervezet képviselőinek tapasztalatait, véleményét, javaslatait
több lépcsőben kívánjuk megismerni. A 30 legjelentősebb szervezet képviselőivel a
kérdőíveket személyes interjúk keretében töltöttük ki (egy-egy kérdést alaposan
„kitárgyalva”), a többi 70 kérdőívet pedig postai úton küldték vissza a megkérdezettek, akik
közül többen szintén kinyilvánították a személyes véleményüket is. A kérdőívek, illetve az
interjúk során nyert információkat feldolgoztuk és hasznosítottuk a munkaanyag
összeállításánál. A továbbiakban alkalmazni kívánjuk a csoportos közös munka, az ötletbörze
és a SWOT- analízis módszerét. A helyzetfeltáró munka folyamatában nyert
megállapításokat, hipotéziseket fórumszerű beszélgetések keretében tervezzük kontrollálni és
továbbfejleszteni.
Mielőtt a kérdőíves felmérés során kapott információkat ismertetnénk, vázlatosan be kívánjuk
mutatni az abaúji kistérség legfontosabb földrajzi, demográfiai, gazdasági, szociális,
iskolázottsági és foglalkoztatási mutatóit, mivel az egyes véleményeket is csak az objektív
viszonyokat és folyamatokat figyelembe véve lehet megfelelően értelmezni.
Az elemzésünk első részében főleg a meglevő hivatalos dokumentumokra, tanulmányokra
támaszkodtunk (KSH, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, B.-A.-Z Megyei Munkaügyi Központ
és Encsi Kirendeltsége, VÁTI, stb.) E részben is a projekt célkitűzésének megfelelően,
elsősorban a gazdasági, foglalkoztatási helyzet elemzésére és bemutatására helyeztük a fő
hangsúlyt.
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I.
A KISTÉRSÉG GAZDASÁGI-FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE A HIVATALOS ADATOK TÜKRÉBEN
1. A kistérség fogalmának értelmezése, használata
A kistérségi foglalkoztatási stratégia kialakítását célzó helyzetelemzésnél a bevezetőben
érdemes azt tisztázni, hogy miképpen értelmezzük a kistérség fogalmát, amit ma is sokféle
értelemben használják, pl. értenek alatta többek között:
- önkormányzatok által teremtett közigazgatási illetékességi területet (pl. a körjegyzőség,
hatósági igazgatási társulás tekintetében),
- körzeti – a körzetközponti jegyző illetékességi területeként kifejeződő – igazgatási
kistérséget (okmányközpont, gyámügyi, építésügyi, szociális ügyekben),
- regionális vagy megyei dekoncentrált szervek kirendeltségeinek illetékességi területét,
- szolgáltató intézmény, társaság működési területét (pl. a távközlési vagy kommunikációs
szolgáltatások vonatkozásában),
- oktatási, egészségügyi ellátási körzetet (középiskolák, rendelőintézetek, kórházak esetén),
- a történelmi járás területét,
- bizonyos támogatási rendszerekhez kötődő lehatárolásokat (pl. a vidékfejlesztés
tekintetében),
- meghatározott ágazati gazdaságfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó területet (pl. a
falugazdászok esetében),
- a területfejlesztési önkormányzati társulás működési területét,
- nagyobb városok – közelebbről meghatározatlan tartalmú, azonban átfogó, agglomerációs
jellegű, intenzív kapcsolatokra épülő – vonzáskörzetét,
- rendészeti, igazságszolgáltatási szervek illetékességi területét, - a KSH (leggyakrabban általánosként használt) körzetét,
-

a területfejlesztés legkisebb területi egységét, a hazai NUTS 4. szintet.

Jelen projektünk esetében elsősorban, mint a terület- és gazdaságfejlesztés, valamint a
foglalkoztatási partnerség terepeként használjuk a kistérség fogalmát.
A hatékony ösztönzés alapvető formájaként a kormány megalkotta a többcélú kistérségi
társulások támogatására vonatkozó 65/2004. (IV.15.) Korm. rendeletét, amely a települési
önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak egy részét, valamint a kistérségi
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területfejlesztési feladatok társulásban történő ellátását szolgálja az adott statisztikai
kistérségen belül.
Területfejlesztési önkormányzati társulások
Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 10. § (1) szerint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei megállapodással a települések összehangolt
fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását
szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező
területfejlesztési társulást hozhatnak létre.
A kistérség területfejlesztési szempontból már a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény hatására fontossá vált. A törvény a kistérséget jelölte meg alsó
szintű területfejlesztési térségként és az önkormányzatok területfejlesztési társulásait a
kistérség területfejlesztési szerveiként.
Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 2004. évi
módosítása 10/A. § szerint azokban a kistérségekben, ahol nem alakult többcélú társulás ott a
Közigazgatási Hivatal a törvényerejénél fogva megalakította a Kistérségi Fejlesztési
Tanácsot, mely a kistérség teljes területén az összes település bevonásával működő a
területfejlesztési feladatok összehangolását végző szervezet. A többcélú társulások
mindegyikének része a területfejlesztési feladatoknak a kistérség egészére, az összes
önkormányzat bevonásával való ellátása, így ezekben a kistérségekben a többcélú társulás
látja el a kistérségi fejlesztési tanács feladatát.
Encs városában a Társulási Tanács 2004. június 29-én 1/2004.(VI.29.) számú határozatával
létrehozta az Encs Kistérségi Többcélú Társulást. Megítélésünk szerint a Társulásnak – az
Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetséggel együtt – fontos szerepe lehet a
kistérség foglalkoztatási gondjainak enyhítésében, illetve a foglalkoztatási célú pályázatok,
partnerségek generálásában, koordinálásában.
2. A térség földrajzi helyzete
A kormány 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelete tartalmazza a kistérségek felosztását,
amelynek értelmében 2004. január 1-jétől tizenöt kistérség kialakítására került sor
megyénkben. Az új felosztás szerint az encsi kistérséghez a korábbi 55 település helyett
jelenleg 35 település tartozik. A rendelet 20 települést az újonnan létrehozott 3512. számú
Abaúj-Hegyközi kistérséghez csatolt, Gönc székhellyel. E lépéssel tulajdonképpen a Hernád
bal partján elhelyezkedő, turisztikai szempontból vonzóbb területét veszítette el az encsi
kistérség.
A jelenleg a kistérséghez tartozó települések listája a 3.sz. mellékletben található. A
települések közül 28 az encsi, 7 pedig a szikszói munkaügyi kirendeltséghez tartozik.
A kistérség területe 449 km2 .
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1. ábra
Amint az a térképen is látható a kistérség a megye északi részén található, mintegy
körbefogva az edelényi, szikszói és az abaúj-hegyközi kistérségek által. Ezek a kistérségek
országosan is legelmaradottabb, hálózatokból kimaradt és fejletlen térségek közé
tartoznak. A jövőbeni kistérségi együttműködésben mindenképpen ajánlatos lesz figyelembe
venni, hogy a szomszédos edelényi és szikszói kistérségben is készülnek (készültek) a ROP
3.2.1. program keretében foglalkoztatási stratégiák.
Az Abaúj-térséget – amelynek része az encsi kistérség - markánsan öt mikrotérségre lehet
osztani:
•
•
•
•
•

Encs térsége;
Gönc térsége;
Kegyetlen;
Gergely-hegy térsége;
Kelet-Cserehát.

A térség két nagyváros – Miskolc és Kassa - közé ékelődik be, mely városok a térség életére
mindig jelentős hatást gyakoroltak. Történelmileg e tekintetben Kassa városának vannak
nagyobb hagyományai, de az ismert 20. századi események következtében a térségre
gyakorolt hatása csökkent, helyét Miskolc városa vette át.
A térségben meghatározó jelentőséggel bír a nemzetközi 3-as számú főútvonal jelenléte,
mely az un. Helsinki-folyosó része. A főútvonal a térségen észak-dél irányban halad keresztül.
Másik, földrajzilag meghatározó jelentőségű a Szlovákiában eredő, Magyarországon a Sajóba
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torkolló Hernád-folyó. A területet keletről a Zempléni-hegység, északról az országhatár,
nyugatról a Csereháti-dombság határolja.
Az Encsi kistérség javarészt a Hernád jobb partján a Csereháti dombokkal határolt területen
található. Jelentős nagyságú és jó minőségű mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A
térségben a népességkoncentráció itt éri el a legmagasabb értéket, ami annak köszönhető,
hogy a térség egyetlen városa itt található.
A térség másik jelentős tájegysége Gönc és térsége, mely a Hernád folyó bal partján és a
Tokaj Hegyaljai hegység között található. Területhez tartozik a Zempléni hegység egy része
is. Történelmileg Göncnek nagyobb hagyományai vannak, mint Encsnek, ám a közlekedésileg
nehezebb megközelítése következtében a 20. század második felére elvesztette helyzeti
előnyét Enccsel szemben.
Ugyancsak a Zempléni hegyvonulat részét képezi a Gergely-hegy térsége, amely önálló
településszövetséggel rendelkezik. Ez a mikrotérség - hasonlóan a Gönc térségéhez - jelentős
erdőterületekkel rendelkezik. Az aprófalvas településszerkezet jellemzi leginkább e területet,
ami a térség hegyvidéki jellegének köszönhető.
A Hernád-folyótól, illetve a 3-as úttól nyugatra található a Kegyetlen térsége, mely név a
benne található erdőségről kapta. Ezt a területet is az aprófalvak határozzák meg döntően, bár
jelentősebb népességszámmal rendelkezik Novajidrány (1490 fő) és Szalaszend (1166 fő) is.
A térség legnyugatibb részét képezi a Kelet-Cserehát térsége. Ez a terület rendelkezik a
legtöbb településsel és a legkevesebb népességgel. Ebből következik, hogy a népsűrűség itt a
legalacsonyabb. A helyzetét súlyosbítja, hogy a térség központjaként számon tartott Baktakék
lakosságszáma sem éri el az 1000 főt. Az említettek következtében ebben a térségben is az
aprófalvas településrendszer dominál.
Az encsi kistérségre is igaz, hogy a tömegközlekedés hiányosságaiból, és a zsákfalvas
jellegből adódóan az alapellátást biztosító (oktatási és szociális) intézményrendszer
szolgáltatásai nem megfelelők és a munkalehetőségek hiánya a fiatalabb és képzettebb
korosztályt elvándorlásra kényszeríti. Az aprófalvas településszerkezet kikényszeríti többek
között a közigazgatási, oktatási, gazdasági, üdülő, egészségügyi funkciók megosztását, a
települések közti együttműködést.
3. A demográfiai helyzet főbb jellemzői
A kistérség lakónépessége a KSH adatai szerint 2004. december 31-én 24 251 fő volt, a 2001
évi népszámlálás idején ez a szám 23 673 fő, tehát az utóbbi években enyhén növekedett a
lakónépesség száma, amely a korábbi folyamatokat tekintve pozitívan is értékelhető.
(Lásd az alábbi táblázatot.)
Lakónépesség változása az Encsi kistérségben
Lakónépesség változása 196o-hoz képest a kistérségben % (N)
1960

100,0 (N=45954)

1970

89,8

1980

82,7
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1990

75,6

2001

76,5

Forrás: (Népszámlálás 2001. területi adatok. Borsod -Abaúj Zemplén megye)
A lakónépesség korcsoportos megoszlását vizsgálva feltűnő, hogy a 0-14 éves korosztály
aránya itt a legmagasabb a megyében, ami nyilvánvalóan összefügg a roma lakosság magas
arányával. Ugyanakkor a 30-59 éves korosztály aránya - az abaúj-hegyközi kistérséggel
együtt - a legrosszabbak közé tartozik a megyében. A nagy arányú gyermek korosztály
mellett jelen van a lakosság elöregedése is. A kistérségben napjainkra egy igen tartós
demográfiai trend változott meg, ami ugyanakkor együtt járt egy nagyobb mértékű
lakosságcserével, a lakónépesség etnikai összetételének megváltozásával.
A 2001. évi népszámlálás alkalmával a lakosság 18,3 %-a vallotta magát roma
származásúnak, ebből adódóan is a térség jelentős részében fokozottan jelen vannak a
társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási gondok. Bár 11 településen nincs, vagy minimális a
roma lakosság aránya, ugyanakkor 14 településen a roma lakosság aránya már 2001 –ben
túllépte a 25 %-ot, de egyes településeken Hernádpetri, (54,9 %) Beret, (56,9 %) Csenyéte (
93,4 %) ezt az arányt is jelentősen meghaladja. (4.sz. melléklet)
Minden a roma népességre irányuló kutatásban lényeges kérdésnek tekintendő az, hogy
milyen arányban élnek szegregált-, illetve ezzel ellentétben, milyen arányban vegyes, azaz a
lakóhely szempontjából asszimiláltabb körülmények között.
A megye roma népességének közel húsz százaléka él csak romák lakta-, ugyanakkor több
mint tíz százalék egyúttal telepi, sokszor „gettószerű” környezetben. Ezzel szemben három
százaléknál is kevesebben olyan környezetben, ahol nem él más roma család (ők jelentik a
lakóhelyi szempontból leginkább asszimilálódottakat).1
A roma lakosság szegregációja az egyes kistérségekben (%)
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2. ábra
A grafikus ábrázolás szemléletessé teszi az egyes kistérségek közötti jelentős különbségeket.
1

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
ROMA NÉPESSÉGÉNEK HELYZETE. Megyei Területfejlesztési Tanács által finanszírozott roma kutatás 2002
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Három kistérségben (edelényi, sárospataki, sátoraljaújhelyi) az ott élő romák több mint fele
szegregáltan él, ezek közül is kiemelkedik a sárospataki, az encsi kistérség ebből a
szempontból –22,8 %-os szegregáltság - még viszonylagosan a jobb helyzetűekhez tartozik.
A térség jelenlegi és jövőbeni gondjait még szemléletesebben mutatják azok a felmérések,
amelyet közelmúltban végeztek a térség iskoláiban:
Az iskolába járó cigánygyerekek arányának változása az Encsi járásban és kistérségben 2
Cigány gyerekek aránya az iskolában %
1970

22,7

(N=1947)

1980

21,9.

(N=1679)

1989

24,6

(N=1540)

1992 (1)

27,8

(N=1658)

2002

43,6

(N=1962)

A kistérség számtalan gondjából itt most csak egyet említünk meg, az előzőekben idézett
szerző tanulmányából:
„A lakóhelyi szegregáció, a gettósodás, azaz a cigány lakosság egyes településeken, városi
részekben bekövetkezett rohamos mértékű növekedése mellett az iskolai elkülönítés
erősödésében igen jelentős szerepet játszik a többségi társadalom ilyen célú törekvése is. E
kistérség példája azt mutatja, hogy az elmúlt évtized gazdasági-társadalmi változásai, a szabad
iskolaválasztás átformálja egy etnikailag homogenizálódó, gettósodó kistérség
iskolaszerkezetét. A kis térségben élő, a lehetőségek szűkülése, az ingatlanok
elértéktelenedése miatt jobb lehetőségekkel rendelkező településekre elköltözni nem tudó,
többségében nem cigány lakosság a mobilitás egyetlen esélyét jelentő intézmény, az iskola
saját érdekei szerint való átalakításával teremti meg gyerekei számára a mobilitáshoz
szükségesnek vélt feltételeket, miközben többségében cigány, "esélytelenek" csoportját
szegregálja.” 3
A lakónépesség 20,7 %-a 500 fő alatti településen lakik, amely a legnagyobb arány a
megyében. ( 5.sz. melléklet)
A kistérség egy-egy korcsoportjának várható alakulását mutatja be az alábbi diagram, amely
szerint várhatóan 2021-ig növekedni fog a 20-64 évesek létszáma, és az átlagos életkor,
csökkeni fog a 0-19 évesek száma, stagnálni fog a 65 éven felüliek száma.

2
3

Virág Tünde: Gettósodó térség, gettósodó iskolarendszer. Szocháló.2003.
Ugyanott
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Az encsi kistérség lakosságának várható alakulása 2021-ig
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Forrás: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Előreszámítási adatbázis, 2003.
Megjegyzés:Az előreszámítást az NKFP 5/175/2001. sz. kutatási program támogatta.

3. ábra
4. A gazdasági helyzet néhány fő vonása
A kistérség gazdasági helyzetét olyan objektív mutatószámok is jelzik, mint a 7/2003.Korm.
rendelet szerinti besorolás, amely alapján a térség 35 településéből 29 társadalmi-gazdasági
szempontból elmaradott és 34 az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott település.
A megye egész északi térségének gazdasági elmaradottságát mutatja, hogy az 1000 lakosra
jutó egyéni vállalkozások száma mindegyik itteni kistérségben (abaúji, bodrogközi, encsi,
edelényi, szikszói) egységesen mélyen a megyei átlag alatt van. ( 1000 lakosra 9,3
vállalkozás, a megyei 13,2 –del szemben) A társas vállalkozások tekintetében a
szomszédainál valamivel jobb az encsi kistérség helyzete, de ezzel együtt is a megye utolsó
harmadában foglal helyet. (7.sz. melléklet)
A vállalkozások jelentős része nem a termelő ágazatokban működik, mintegy 43 % a
kereskedelemben és 22 % szellemi szabad foglalkozás keretén belül tevékenykedik.
A kistérség infrastrukturális kiépítettsége is jelentősen eltér a kistérségen belül. Az encsi
térség kivételével az összes tájegységre egyfajta zártság jellemző, hiszen ezeken a területeken
szétszórt és kis létszámú települések találhatók. E területek úthálózata elmaradott,
tömegközlekedése is fejlesztésre és modernizálásra szorul. A térségben a kelet-nyugat irányú
közlekedés a rossz úthálózat miatt korlátozott, a szennyvíz és szemét kezelés is több helyen
megoldatlan. Az észak-dél irányú közlekedés a 3-as számú főútvonal jelenléte következtében
biztosított, bár településeken keresztül halad át, így egyre kevésbé tud megfelelni az egyre
fokozódó személy- és teherforgalom következményeinek. A főútvonal átépítése,
korszerűsítése (beleértve a nyomvonal szélesítését, illetve a településeket elkerülő
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útszakaszok megépítését is) az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívása a térség számára.
Amíg az ország nyugati részén egyértelműen előny a határ közelsége, észak-keleten ugyanez
mint periférikus helyzet jelenik meg. Az utóbbi években történtek kedvező lépések a pozitív
irányú elmozdulás érdekében. Az önkormányzatok a kapcsolatok kiszélesítésére törekedtek.
A terület ellátottsága szempontjából és fejlődésében nagy előrelépést jelentett a gázvezeték
hálózat kiépítése, valamint a korábban rendkívül elavult telefonhálózat korszerűsítése és
bővítése.
A terület Hernád jobb partján lévő része infrastrukturálisan jobban ellátottnak mondható,
mivel a területen országos főútvonal és villamosított vasútvonal is található, amely biztosítja a
szomszédos szlovák területekkel is a kapcsolatot.
A kistérség mezőgazdasági jellege ellenére a termőföldek aranykorona értéke a Hernádvölgyet kivéve nagyon alacsony, és az utóbbi években tovább csökkent a mezőgazdaság
foglalkoztatási szerepvállalása. A termelők kiszolgáltatottságát fokozza a feldolgozó kapacitás
igen szűk keresztmetszete. A gyümölcskertészeti kultúra térhódítása különösen indokolttá
teszi ennek fejlesztését. A jól prosperáló farmergazdaságok létrejöttének financiális háttere
hiányzik, a volt mezőgazdasági szövetkezetek egy része pedig – megfelelő támogatottság
híján – szinte csak vegetál. Foglalkoztatási szempontból az ágazatnak egyre kisebb szerepe
van, holott a térségben - gazdaság-földrajzi adottságainál fogva - alapvetően mezőgazdasági
tevékenységnek van létjogosultsága. Vélhető, hogy a termelés gépesítettségének esetleges
fokozódása még inkább csökkenti az élőmunkaerő felhasználását az ágazatban. A háztartások
többsége kiegészíti jövedelmét a mezőgazdaságból.
Az agrárágazatban a termelés természeti tényezői a múlt évben viszonylag kedvezően
alakultak a gazdálkodók többsége számára, a termésátlagok jóknak mondhatók. A gabonapiac
túltermelési válsága folytatódott, aminek egyenes következménye az alacsony szintű
felvásárlási ár. Akik megfelelő tároló kapacitással rendelkeznek egyelőre kivárnak, de sokan
áron alul voltak kénytelenek értékesíteni terményüket. Nyomott árak jellemezték a
gyümölcspiacot is.
Az agrárgazdaságban a termelés jövedelmezősége csökkent, támogatottsága némileg javult az
uniós csatlakozást követően.
A mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére létrehozott Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programon belül nyílt pályázati lehetőség a fejlesztések támogatására. A térség gazdálkodói is
nyertek el támogatásokat gépi és épület beruházásokra, de foglalkoztatási vonzatuk nem volt
számottevő.
A kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók 10 % kiegészítő támogatásra pályázhatnak a
földalapú és a fejlesztési támogatások esetén egyaránt, nehezen érthető, hogy a kistérségnek
csupán egyetlen települése tartozik a jogszabály szerint ebbe a körbe.
Az itt működő vállalkozásoknak beruházásra, korszerűsítésre szerény mértékben vagy
egyáltalán nem telik, emiatt veszélyeztetett hosszabb távú versenyképességük. A
területfejlesztési, felzárkóztatást segítő támogatást - a korábbinál jóval nagyobb részesedés
ellenére - viszonylag kevesen tudták igénybe venni. Foglalkoztatáspolitikai szempontból
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hátrányos az a gyakorlat, miszerint a támogatás odaítélése nem vagy csak szerény
mértékben párosul foglalkoztatás bővítéssel.
A munkahelyteremtést szorgalmazó pályázatok a gyenge tőkeerejű, fejletlen piaci
kapcsolatokkal rendelkező szervezeteik számára többnyire nem jelentenek kapcsolódási
pontot, mivel a hosszabb távú foglalkoztatási kötelezettség a korábban említett tényezők miatt
aránytalanul nagy kockázatvállalás számukra.
Az Észak-magyarországi régió lakónépességének 39,3%-a adózik csupán, mely messze
alulmarad az országos 43,4%-tól A Bodrogközi, Abaúj-Hegyközi, Edelényi, Encsi, Szikszói,
Mezőcsáti kistérségben legkevesebb az adózók aránya (30-32%),
Amellett, hogy itt a legkevesebb az adózók száma, sokat mondó az adózók jövedelemnagyság
szerint megoszlása, amint az alábbi diagramból kiolvasható, az encsi kistérségben
túlsúlyban vannak az alacsony jövedelmű adózók.
Az adófiz e tők jöve de le mnagyság sz e rinti me gosz lása az e ncsi kisté rsé gbe n é s
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4.ábra
A térség erősségeit a természeti adottságok jelentik, a viszonylag tiszta víz és levegő, az
alacsony szintű, illetve nem létező ipari szennyezés, a kultúrtörténeti emlékek, és a
határmentiség hosszú távon előnyére válhatnak az itt élőknek.
A térségben régóta hangoztatott elképzelés, a falusi turizmus felfutása, ezzel párhuzamosan
az itt létesített munkahelyek fokozatos gyarapítása. A turizmus, amely megfelelő fejlesztések
eredményeként hozzájárulna a gazdaság élénkítéséhez, fenntartható munkahelyek
megteremtéséhez, az és az életkörülmények javításához, prioritásként került meghatározásra
mind regionális, mind helyi szinten, és a szomszédos Szlovákiában is. Bár e térségek
természeti adottságokban és történelmi emlékekben gazdag, a fejlődést hátráltatja:
•
•

a stratégia és kezdeményezések összehangolása, a hatékony egyeztetési mechanizmus
hiánya;
a hatékony, közös információs rendszer hiánya, a marketing tevékenység és tájékoztatás
korlátozottsága;
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•

a termékek körének szűkössége, a szolgáltatások minőségével kapcsolatban felmerülő
problémák; és
• az idegenforgalmi infrastruktúra elmaradottsága
Az ipar szinte alig van jelen a területen. Arányait tekintve a feldolgozóipar a legjellemzőbb.
Az ipar képviseletében az elmúlt időszakban nem jelent meg új munkáltató a térségben. A
régió feldolgozóiparát továbbra is a ruhakészítés, a bútorgyártás, valamint a tejfeldolgozás és
ásványvíz-palackozás reprezentálja, tekintettel az e tevékenységi körökben foglalkoztatottak
relatíve magas létszámára.
Beruházásra, korszerűsítésre igen szerény mértékben vagy egyáltalán nem telik, ez által
veszélyeztetett hosszabb távú versenyképességük. A meglévő szerény fejlesztések sem
párosulnak az esetek többségében a foglalkoztatás bővülésével. Nem változott a kistérség
gyenge tőkevonzó képessége.
A kereskedelmi tevékenység sikerét vagy sikertelenségét alapvetően befolyásolja egy adott
térség általános gazdasági helyzete. Ebből adódóan az itteni kereskedők sincsenek könnyű
helyzetben, mert nagyarányú fizetőképes kereslet jóformán csak az alapvető fogyasztási
cikkekre van. E területen viszont fennmaradása érdekében komoly konkurenciával kell
megküzdeni minden kereskedőnek.
A lakossági szolgáltatások terén említésre méltó változások az utóbbi években sem
következtek be.
A közszükségleti cikkek javítására szakosodott vállalkozás alig található a körzetben, mivel
az ez irányú lakossági igények mértéke olyan kis volumenű egy-egy eszköztípus tekintetében,
hogy az még egy egyéni vállalkozó megélhetését sem biztosítaná hosszabb távon. A nem
anyagi jellegű szolgáltatások terén (pl.: szolárium, kondi-terem, szépségszalon, stb.) a
választék nőtt, azonban az ezeket igénybevevők köre szűknek mondható.
A falusi vendéglátás, mint szolgáltatás még gyerekcipőben jár a térségben, alapjait az utóbbi
2-3 évben kezdték lerakni az erre vállalkozók, a Területfejlesztési Alapból elnyert
támogatások segítségével.
Az Encsi Ipari Park stratégiájában egy agro-ipari park megteremtése szerepel célkitűzésként.
Probléma, hogy a megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozása, csomagolása, tárolása,
disztribúciója
ma
még
nem
megoldott.
Az ipari park a szántó művelési ágú zöldmezős területekre kíván olyan betelepülőket fogadni,
akik az említett termékek tovább feldolgozásában és exportjában érdekeltek. Az infrastruktúra
a parkon belül kiépített, a zöldmezős területek kis költséggel beköthetők a hálózatba. Az ipari
park a kezdeti induló szakaszában van, ezért még nem rendelkezik komoly tapasztalatokkal a
működtetésben, a szolgáltatások kiépítése folyamatban van. A területet jó fekvése, Kassához,
illetve , illetve a Kassai Nemzetközi Repülőtérhez való közelsége teszi értékessé. A tervekben
megfogalmazódott egy logisztikai központ kialakítása is, amely szintén a helyi termékek
raktározását,
hűtését,
csomagolását
lenne
hivatott
szolgálni.
Az Ipari Park kedvező adottságai
•
•

A Kassai Nemzetközi repülőtér közelsége (kb. 35 km)
Nemzetközi közlekedési folyosó része a térség (M30-as épülő autópálya, nemzetközi
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•
•
•
•

vasútvonal)
Érintetlen, biotermelésre alkalmas területek állnak rendelkezésre
Kedvező telephely kialakítási lehetőség
Az EU csatlakozásból adódó piaci lehetőségek kihasználása a zöldség és gyümölcs
ágazatban
Intenzív határmenti együttműködés lehetősége

Egy komplex elemzés néhány megállapítása:
Bíró Péter és Molnár László a GKI Gazdaságkutatói Rt kutatói 1997-2001 között végeztek
komplex kistérségi kutatást, amelynek során 6 fő területen (demográfia, életminőség,
gazdaság, infrastruktúra, jövedelem, közigazgatás) 136 mutatót elemeztek, és ezek alapján
határozták meg a kistérségek fejlettségét.
A vizsgálat során minden komplex mutatót figyelembe véve országosan 14, B.-A.-Z
megyéből pedig 4 kistérség került be a legelmaradottabb kistérségek közé. (Edelényi,
Encsi, Szikszói, Szerencsi)
A szerzők az elemzésükben végső konklúzióként megállapították, hogy „..e térségek
számára egy hosszabb távú – egyszerre gazdasági, infrastrukturális, társadalmi,
kulturális –fejlesztési koncepció gyors kidolgozása szükséges jelentős állami
támogatással.” 4
A térség elmaradottságának következményei a lakosság helyzetére
A térség tartós válsághelyzete több irányú és egyre súlyosabb következményekkel jár az itt
élők helyzetére.

4

•

A munkavállalók számottevő hányadának a munkaerőpiacról való kiszorulása, a
munka elvesztése nem átmeneti, hanem tartós állapotot konzervál jelentős részüknél.
Alkalmi vagy illegális munkavégzésre lehetősége van egy részüknek, ez azonban
rendkívül alacsony jövedelmet biztosit számukra.

•

Az iskolázottságuk, képzettségük korábban sem magas színvonala tovább romlik és
értéktelenedik, az utóbbi években erősen megkopott szaktudásuk miatt a
szakmunkások jelentős része sem talál stabil munkahelyet.

•

A fokozatos elszegényedésük, lakóhelyük elhelyezkedése miatt az átképzési
programok jelentős részébe be sem kapcsolódhatnak, illetve meglehetősen nehéz őket
piacképes tevékenységre átképezni.

•

A tartós és köztük legtöbben szereplő cigány munkanélküliek nagy hányada mára
kikerült a munkanélküli ellátásból és a jövedelempótló támogatásból is, ugyanakkor a
szociális "háló" nem ad nekik megfelelő biztonságot. (Többen kénytelenek az illegális
munkaerőpiacon jövedelem után nézni, illetve van, aki már onnan is kiszorult.)

•

A lecsúszottság, a kiúttalanság érzése, a viszonylagos bezártságuk, alacsony és romló
társadalmi helyzetük súlyos lelki teherként nehezedik rájuk, és egy részüknél fokozza
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a “normálistól” eltérő magatartásra való hajlandóságot, ami nagyon érzékenyen érinti
a munkával jövedelemmel rendelkező réteget is. (agresszivitás, deviancia, bűnözés,
szenvedélybetegségek, stb.)
•

Amennyiben e réteg anyagi, egészségügyi, szociális, foglalkoztatási helyzete nem
javul, akkor körükben az olyan önmagában pozitív demográfiai jelenségek, mint a sok
gyerek, a fiatal átlagéletkor is visszájára fordulnak és már óvodáskortól kezdve a
szegénységet, a tartós munkanélküliségből fakadó szubkultúrát és a társadalomból
való kirekesztettséget „termelik" bővítetten újra.

5. A térség foglalkoztatási helyzete
A kistérségben a gazdasági folyamatokkal szoros összefüggésben a munkaerőpiacot is az
évek óta tartó stagnálás jellemzi. A térségben működő gazdasági szervezetek az utóbbi
években olyan profilbővítést, termelésnövelést nem hajtottak végre, melynek érezhető
foglalkoztatást élénkítő hatása lenne. A mikrovállalkozások száma és foglalkoztatási
szerepvállalása sem bővült érdemben, mivel a bővülésnek korlátot szabott az alacsony szintű
fizetőképes kereslet.
A térség viszonylag nagyobb foglalkoztatói évek óta inkább csökkentik a foglalkoztatottak
számát. Ennek alapvető oka: nem tudják növelni piaci részesedésüket, jövedelmezőségüket,
ezáltal elmaradnak az elengedhetetlenül szükséges fejlesztések, mely természetesen kihat
jövőbeni versenyképességükre. Egyre jellemzőbbé válik az a vállalatvezetői gyakorlat,
miszerint a megrendelés hullámzása szerint veszik fel, vagy bocsátják el a dolgozókat,
lehetőség szerint minimalizálva a kiadási költségeiket.
A helyi gazdaság állapotának egyik meghatározó mutatója a segéd- és betanított munkások
iránti folyamatos, igen jelentős számú igény. Évekre visszatekintve a munkaügyi
kirendeltségtől kért közvetítések aránya lényegében megegyezik a szakképzetlenek
regisztrációban mért százalékával. E réteget a megrendelésekhez igazítva határozott idejű
munkaszerződéssel foglalkoztatják a versenyszférában is.
Főbb folyamatok a térség munkaerőpiacán
Az encsi munkaügyi kirendeltség folyamatosan minden évben munkaerő-piaci felmérést
végez a legjelentősebb munkáltatók körében, amelyből megállapítható, hogy a térség cégeinél
az Abaúj Bútoripari Rt. kivételével jelentősebb létszámmozgás nem történt a vizsgált
időszakban. A mezőgazdasági tevékenységet folytató munkaadóknál, ha nem is nagymértékű,
de többségüknél folyamatos létszámcsökkenés figyelhető meg 2003 óta.
A térség jelentősebb munkáltatói:
1./ Agrárcenter Rt.
2./ Mezőgazdasági, Ipari, Ker. és Szolg.
Szövetkezet
3./ Fancsali Falu-Szövetkezet
4./ LUX-TEX Rehabilitációs
5./ Foglalkoztatási Kft.
6./ Abaújtej Közös Vállalat
7./ Abaépker Kft.

Encs
Ináncs
Fancsal
Encs
Forró
Forró
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8./ Abaúj Coop Rt.
9./ Borsod VOLÁN Személyszállítási Rt
Encsi Részlege
10./ Abaúj Bútoripari Rt.

Encs
Encs
Encs

Az encsi munkaügyi kirendeltség által készített előrejelzésben az agrárágazatot képviselő öt
mezőgazdasági gazdálkodószerv közül a legtőkeerősebb és a legnagyobb árbevételt produkáló
cég az encsi Agrárcenter Rt. Gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, vagyonuk évről évre
gyarapodik. Az idén is tudtak fejlesztésre fordítani. Az előzőekben már említett AVOP
támogatás segítségével terménytárolókat építettek, bértárolás céljából. Ennek a beruházásnak
4 fős létszámvonzata lesz. Ezzel együtt is statisztikai állományi létszámuk várhatóan összesen
3 fővel nő ebben az évben.
A többiek közül kettő közös jellemzője, hogy konjunkturális helyzetüket kielégítőnek tartják
és bíznak az üzletmenetük jobbra fordulásában. Ilyen a legkisebb létszámmal termelő
Novajidrányi Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezet, mely csupán 21 főnek biztosít
munkalehetőséget. Az idén nem tudtak beruházást megvalósítani, de jövőre az első és
második félévben is fejlesztik gépparkjukat, amelynek sajnos foglalkoztatási vonzata nem
lesz. Alapvetően nem várható változás sem a gazdasági, sem a munkaerőhelyzetükben.
Az Ináncsi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet anyagi helyzetének
stabilizálásához a Munkaügyi Központ munkahelymegőrző támogatásával már többször is
hozzájárult az elmúlt években. Az AVOP támogatási lehetőségeket kihasználva az idén már
képesek voltak fejleszteni gépi eszköz állományukat és jövőre is terveznek beruházásokat.
Árbevételük, illetve nyereségük közel felét a vegyi anyag kiszerelésből és annak belföldi
értékesítéséből érik el. Az előrejelzés időszakában nem várható létszámváltozás a cégnél.
A Fancsali Falu-Szövetkezet gazdasági helyzete meglehetősen instabil, likviditási gondokkal
küszködnek. Az ágazat többi szereplőjéhez viszonyítva versenypozíciójukat nagyon
kedvezőtlennek tartják. Értékesítési nehézségeik vannak és az árakban nem tudják a
költségeket érvényesíteni, ez utóbbi persze általában jellemző a mezőgazdasági termékekre.
A szombathelyi illetőségű LUX-TEX Rehabilitációs Foglalkoztatási Kft. encsi üzeme
jelenleg 117 fő számára biztosít munkalehetőséget varrodai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Az alkalmazott munkavállalók 100%-a megváltozott munkaképességű, akiket jellemzően napi
6 órában foglalkoztatnak. Termelőkapacitásuk kihasználtsága most még 85%-os volt, de a
rendelésállományuk csökkenése miatt félnek, hogy ez romlani fog a jövőben.
Remélik,
hogy ettől függetlenül tudják tartani jelenlegi munkavállalói létszámukat 2006-ban is.
A bútorgyártást képviselő és az egyéb cégek közül is az Abaúj Bútoripari Rt. a térség
legnagyobb létszámot foglalkoztató munkaadójánál komoly gazdasági nehézségekkel kellett
szembenézni 2005-ben is a megrendelések visszaesése miatt. Ennek következményeként a
statisztikai állományi létszámuk januártól augusztusig 36 fővel csökkent. Külföldi
megrendelésük meglehetősen rapszodikus, ez a folyamatos termelést sokszor nem teszi
lehetővé, ami kihat a foglalkoztatás stabilitására is. Ennek és a teljesítménynormáikhoz
viszonyítottan alacsony bérszínvonalnak tudható be, hogy nagymértékű a fluktuáció a cégnél.
Szinte folyamatos a munkaerőigényük a szakképzett kárpitosokra és asztalosokra.
A tejfeldolgozásra szakosodott Abaújtej Közös Vállalat az előbbiektől szerencsére
gazdaságilag stabilabb helyzetben van. Nekik elsősorban a tejtermékek piacán meglévő nem
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csekély konkurenciával kell megküzdeniük. Termelési kapacitásuk lehetővé tenné a nagyobb
mennyiségű gyártást, amennyiben értékesítésüket is fokozni tudnák, csupán a belföldi kereslet
hiánya nem teszi lehetővé a magasabb kapacitáskihasználtságot. A korábban problematikus
alapanyag-hiány mára már megszűnt. Termékskálájukat dobozos tejjel bővítették. A
gyártáshoz szükséges épület és gépi beruházást az év közepén helyezték üzembe. Ennek
köszönhetően létszámuk 8 fővel növekedett.
Felmérésben az építőipart a forrói Abaépker Kft. képviselte. Foglalkoztatási helyzetükben
nem történt alapvető változás az idén sem. Szakembereik felét határozott idejű
munkaszerződéssel foglalkoztatják, ami tevékenységük szezonális jellegéből adódik.
Építőipari szolgáltatásukra, kivitelezési munkákra egyelőre megfelelő számú megrendeléssel
bírnak a folyamatos munkavégzéshez. Alvállalkozóként be tudtak lépni több, a térségünkben
megkezdett építési beruházás kivitelezési munkáiba.
Tartósan betöltetlen álláshely 3 munkaadónál volt, szakképzett fizikai állománycsoportban,
összesen 21 főre vonatkozóan. Az Abaúj Bútoripari Rt.-nél a megrendelések felfutásának
tudható be a 15 fős kárpitos szakember hiány, mely folyamatosan csökken munkaerőközvetítési tevékenységünknek köszönhetően.
A felmérésbe vont munkáltatóknál 167 főnek szűnt, illetve szűnik meg várhatóan a
munkaviszonya 2005-ben. Ennek 53%-a a feldolgozóiparból kerül ki, ezen belül az Abaúj
Bútoripari Rt.-nél meglévő nagy fluktuáció az oka.
Ezt követi a kereskedelem és az agrárágazat az ágazati sorrendben 37, ill. 31 fővel.
A munkaviszony-megszüntetéssel érintett legjellemzőbb munkakörök:
-

betanított kárpitos
betanított varrónő
bolti eladó
mg-i erőgépvezető
tejfeldolgozó
növénytermesztő

A fentiekből kitűnik, hogy a betanított és szakképzett fizikai állománycsoportba tartozók
közül kerülnek ki legtöbben a munkavilágából.
Elbocsátás 2 munkáltatónál történt 7 főt érintően.
A kiesők pótlása szinte teljes körű, hiszen a létszámfelvételben érintettek száma 165 fő. A
legjellemzőbb munkakörök megegyeznek a megszüntetéssel érintettekkel.
A munkáltatók 2006 évi várható létszámgazdálkodása
Az első félévben összesen 47 fő munkaviszonyának megszűnése várható 4 munkáltatónál. Az
érintett munkakörök: kárpitos, varrónő, eladó és könyvelő.
A létszámfelvételben érintettek száma 58 fő. Munkakör az előzőeken túl, mg. gépszerelő és
mg. erőgépvezető. A különbözet csupán abból adódik, hogy két agrárcég a II. negyedévben
tervezi visszavenni a téli kényszerszünetre küldött dolgozóit.
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A második félévben is csak a folyamatok ismétlődéséről van szó. A közölt adatok alapján az
állása várhatóan 61 főnek fog megszűnni az előzőekben felsorolt munkakörökben.
A felvételre kerülők száma 5 fővel kevesebb lesz a kérdőívre adott válaszok alapján.
A pályakezdők elhelyezkedési esélyei
A mintában szereplő munkaadók közül 2005 évben négy vett, ill. tervezett felvenni,
mindössze 19 pályakezdőt. Jellemző munkakörök: bútorasztalos, kárpitos, ács-állványozó.
A jövő évi kilátások sem jobbak e tekintetben, csak az Abaúj Bútoripari Rt. jelezte ebbéli
szándékát, 8 fő pályakezdő munkanélküli alkalmazását tervezi az első félévben.
Közép- vagy felsőfokú szellemi végzettséget igénylő munkakör pályakezdő általi betöltésére
nem jeleztek igényt egyik időszakban sem.
A magasabb iskolai végzettségű (szakközépiskola, technikum, főiskola, egyetem) fiatalok
iránt rendkívül alacsony a kereslet, mivel a régió gazdálkodó szervezeteinél a számukra
megfelelő munkahelyek be vannak töltve, s e munkakörökben alacsony a fluktuáció mértéke,
a bővítésnek pedig gátat szab a termelés volumene, ill. a piaci viszonyok kedvezőtlen
alakulása.
A szakmunkástanulók gyakorlati képzésében 4 munkáltató érdekelt, ami mindössze 57 főt
érint, az alábbi szakmákban:
-

asztalos
kárpitos
bolti eladó
kőműves

A kérdőívben szereplő egy-két éves időintervallumban öt szakmára (kárpitos, asztalos, bolti
eladó, varrónő és mezőgazdasági gépszerelő) jeleztek várható munkaerőigényt a válaszadók.
Összesen 41 fő munkavállalót érinthet majdan, de ez a 2006. évi létszámgazdálkodás
alpontban lényegében már szerepelt.
A pályakezdők foglalkoztatását érezhetően befolyásolja az adható támogatási mérték. Ettől
függően a kiáramlás hol felgyorsul, hol visszaesik, jelezve, hogy a foglalkoztatási döntéseknél
fontos szerepe van a támogatás nagyságának. Persze az lenne a szerencsésebb, ha a felfutó
gazdaság tömeges igényt mutatna munkájuk, szaktudásuk hasznosítására.
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A munkanélküliség fő jellemzői a térségben

Regisztrált munkanélküliek státusz szerinti összetétele (Fő)
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5. ábra
Amint a diagramból is kiolvasható a regisztrált munkanélküliek döntő többségét egyre
inkább a rendszeres szociális segélyben részesülők alkotják, ami jelzi e réteg körében
bekövetkező kedvezőtlen változásokat, a munkaerőpiacra tartósan visszatérni nem tudnak és a
munkanélküli ellátásból is kiszorulnak.
A munkanélküliek létszámának alakulását ma már nem annyira a gazdaságban
bekövetkező változások mozgatják, hanem az aktív munkaerő-piaci eszközök, ezen belül
is a közhasznú foglalkoztatás nagyságrendje, valamint a közcélú és közmunkába kiáramlók
száma.
A térségben élők gazdasági aktivitásának mutatóit jól jellemzik a népszámlálási adatok,
amelyek szerint a térség minden tekintetben a sereghajtók között van a megyében. A
háztartásban élő eltartottak aránya 32,7 % a legmagasabb, míg a foglalkoztatottak aránya 22,2
% a legalacsonyabbak közé tartozik a megyében, több mint 6 százalékponttal elmaradva a
megyei átlagtól. (8.sz. melléklet.)
Az alábbi ábra szemléletesen mutatja a foglalkoztatottak arányának elmaradását a megyei
átlagtól és az eltartottak, inaktívak, munkanélküliek megyei átlagot meghaladó arányait.
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6.ábra
Sokat mondóak az alábbi diagram adatai is. A munkavállalók körében az egyes életkoron
belüli foglalkoztatottak aránya, minden kategóriában kisebb a megyei átlagnál, de különösen
drámai helyzetet mutat a 30-39 évesek foglalkoztatottsága, amely több mint 10 %-al kevesebb
a megyei mutatónál és az 50%-ot (!) sem éri el.
A foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása az encsi kistérségben és BAZ megyében
(%)
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7.ábra
Jellemző adat, hogy jelenleg a térségben a munkanélküliek száma, közel ugyanannyi, mint
korábban az ingázók száma volt. Az itt élő munkavállalók korábban elsősorban a feloszlott
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Tsz-ekben és az azóta szintén tönkrement közeli nehézipari, gépipari, építőipari
nagyüzemekben dolgoztak, többségük segéd és betanított munkásként.
A 2002 óta eltelt időszak foglalkoztatási-munkanélküliségi adatai is az elmúlt évek
változatlanul meglévő gondjait mutatják be. Miközben az EU-ban is alkalmazott számítási
módszer szerinti munkanélküliségi ráta stabilan 16-19 % körüli, a foglalkoztatottsági rátában
még ennyi mozgás sincs, végig 44 % körül mozog. Jellemző szám az is, hogy a gazdaságilag
inaktívak száma csaknem folyamatosan meghaladja a foglalkoztatottak számát. (9. sz.
melléklet) Állandó fenyegetettség a térség munkavállalói számára, hogy aki egyszer
munkanélkülivé válik, nagy valószínűséggel tartósan kiszorul a munka világából.
A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi, hogy a regisztrált munkanélküliek több mint
egyharmada egy éven túli tartós munkanélküli, és kétharmada szociális segélyezett, rendkívüli
módon megterhelve az önkormányzatok költségvetését. (10. sz. melléklet)
A regisztrált munkanélküliek és ezen belül a pályakezdő munkanélküliek fő jellemzőit
mutatják be 11. és 12. sz. melléklet adatai, amelyek közül különösen „beszédesek” az iskolai
végzettségre vonatkozó adatok. Közel 20 %-uk (!) nem végezete el a 8 általános iskolát,
ugyanez a megyei adat 11,6 %, csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik 42%-uk (a
megyében 37,5%), ugyanakkor a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők 11,4 %
jelentősen elmarad a megyei 20 %-os aránytól. A térség jövőbeni foglalkoztatási helyzetére
egyáltalán nem biztató, hogy a pályakezdő munkanélküliek iskolázottságai adatai még ennél
is rosszabbak. (12.sz.melléklet) Itt már 21 %-os az általános iskolát el nem végzettek és közel
47 %-os (!) a csak általános iskolát végzettek aránya. A pályakezdők foglalkoztatását
érezhetően befolyásolja az adható támogatás nagysága. Ettől függően a kiáramlás hol
felgyorsul, hol visszaesik. Persze az lenne a szerencsésebb, ha a felfutó gazdaság tömegesen
igényelné munkájukat, szaktudásuk hasznosítását.
A regisztrált munkanélküliek állománycsoportonkénti megoszlása

7%

27%
Szakmunkás
Betanított munkás
Segédmunkás
Nem fizikai

53%

13%

8.ábra
Amint az a diagramból is kiolvasható - összhangban az iskolai végzettséggel- a regisztrált
munkanélküliek nagy többségét a segéd és betanított munkások alkotják.
Külön kell szólnunk a tartós munkanélküliekről, akiknek az elhelyezkedése a
versenyszférában rendkívül problematikus, nagy többségük a legszegényebb rétegbe tartozik,
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ugyanakkor nem alkotnak homogén egységet, jelentős differenciáltság tapasztalható közöttük
az életkor, a család szerkezete, továbbá a lakóhely, az iskolázottság, az etnikai hovatartozás és
a kiegészítő jövedelemszerzés különböző lehetőségei következtében. Többségüknél a
hátrányos tényezők általában halmozódnak.
Legrosszabb helyzetben a több gyermekes, alacsony iskolázottságú, roma
munkanélküliek és családjaik vannak. E réteg ma már a tartós munkanélküliek „kemény
magját" alkotja. Az egy főre jutó havi jövedelem e rétegben rendkívül szerény, lakásuk
komfortfokozata alacsony, többen elhanyagolt, leromlott, elszennyeződött telepeken,
cigánysoron laknak, amelyek területi elkülönültségükben, riasztó megjelenésükben is a
társadalmi kirekesztettséget jelenítik meg. A családokban gyakran mindkét szülő
munkanélküli. Körükben a szó szoros értelmében nem ritkaság a nyomorszintből adódó
nélkülözés, a hiányos táplálkozás, ruházkodás és tisztálkodás, ami különösen a gyermekek
jelene és jövője szempontjából nevezhető drámainak. A jövedelmüket, amely döntő részben
szociális segélyekből és családi pótlékból származik, igyekeznek kiegészíteni alkalmi
munkákból, illegális kereskedelemből, guberálásból, fém és erdei termékek gyűjtéséből, és
egy részük mezei lopásból. A térségben néhány helyen biztató kezdeményezések történtek a
szociális földprogramba való bevonásukra. Egy részük bekerült a közhasznú foglalkoztatásba
és a közmunka programokba, de közel sem a kívánt létszámban. Elhelyezkedésüket,
társadalmi integrációjukat az irántuk felerősödő előítéletek és a munkaadók által
megnyilvánuló diszkrimináció nehezíti. A roma munkavállalók számára alkalmas, hathatós
szociális és foglalkoztatási programok jövőbeni beindítása nélkül fenn áll a veszélye annak,
hogy a cigányság gettószerű kirekesztettsége állandósul, a gyermekeik súlyosbodó helyzete
által a halmozott hátrányok öröklődnek, és a belterjes segélyezett életmód hosszú távon
fennmarad. A helyzetük változatlanságából, illetve romlásából fakadó anyagi, szociális,
egészségügyi, kriminalisztikai problémák kezelése minden bizonnyal többe kerül, és több
konfliktussal jár a társadalomnak, mint a megelőzés költségei.
A regiszrált munkanélküliek életkori adatai

22%

23%

25 évig
26-45 évig
45 év felett
55%

9.ábra

A fiatalok és az idősebb munkavállalók lényegében hasonló nagyságrendben (21-23 %)
fordulnak elő statisztikai adataink között, az elmúlt évi adatokkal összevetve 1 % -kal
növekedett a 25 év alattiak aránya. A két legveszélyeztetettebb korosztály a pályakezdők,
illetve a kevés munkatapasztalattal rendelkezők, és a 45 éven felüliek. Úgy a fiatalabb,
mint az idősebb korosztály esetében a munkanélkülivé válás szoros összefüggést mutat az
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iskolai végzettséggel. A magasabb képzettség az elmaradott térségben is jobb esélyt nyújt a
munkahely megtartására, illetve a munkavállalásra.
A foglalkoztatási feszültségeket bizonyos fokig mérsékli a térségben a szociális
foglalkoztatás, amely a kétségkívül meglévő eredmények mellett nem kis gondokkal küzd. A
közcélú munkavégzés hatékonyságának leginkább akadálya az a helyzet, hogy nem egy
feladat elvégzésére kell a megfelelő munkaerőt kiválasztani, hanem éppen fordítva: a meglévő
munkanélküliek értelmes, hasznos foglalkoztatását kell egy adott időpontban biztosítani. Ahol
a közmunka irányítására nincs meg a megfelelő szakapparátus, ott a legfontosabb elvek
érvényesülése (az értelmes, hasznos munkavégzés) szenvednek csorbát. Különösen a
szakképzetlen női munkaerő tömeges foglalkoztatása okoz gondot a téli időszakban.
Általánosítható tapasztalat, hogy meglévő foglalkoztatáspolitikai eszközök nem elegendők a
depressziós térségek leszakadásának megakadályozására. Az utóbbi években a különbségek a
fejlettek és elmaradottak között nemhogy mérséklődtek volna, hanem inkább nőttek. Minél
későbbre húzódik a felzárkóztatás, annál kisebb az esélye a számukra kedvezőtlen trend
megváltoztatásának.
6. A kistérségben élők iskolázottsági mutatói és a szakképzés néhány jellemzője
A 2001 évi népszámlálási adatok támpontot jelentenek a térség lakossága iskolázottsági
mutatóinak elemzéséhez. Szembetűnő, hogy az iskolázottsági mutatók nagyon szoros
összefüggést mutatnak, csaknem szinkronban vannak a gazdaság fejlettségi mutatóival. A 10
évnél idősebb lakónépesség körében az általános iskolát sem végzettek aránya megközelíti a 2
%-ot, hasonlóan a szomszédos edelényi, szikszói, abaúj-hegyközi, valamint a bodrogközi
térségekhez. Ellenkező előjellel jelennek meg a közép-és felsőfokú végzettséget jelző
mutatószámok. A 22,8 %-os középiskolai érettségivel rendelkezők aránya közel 12
százalékponttal marad el a megyei átlagtól, a felsőfokú végzettséget ábrázoló 5,7 %-os arány
pedig 4 százalékpontos elmaradást jelez. (13 sz. melléklet)
A regisztrált munkanélküliek iskolázottsági adatai az encsi kistérségben és
BAZ megyében (%)
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A szakképzés és foglalkoztatás néhány összefüggése
A két világháború között Abaúj központja Kassa volt, odajártak felsőbb iskolába a
továbbtanulók, később a felsőfokú végzettségüek és szakmunkás tanulók zöme Miskolcon
szerezte, szerzi szakmai tudását.
Az Aba Sámuel Szakiskola elődje ’71-ben kezdte meg működését Encsen. Bázisát az akkori
MEZŐGÉP, az építőipari kisvállalkozások, később a bútor- és ruhagyár teremtette meg. Az
elmúlt 13 évben a körülmények alapvetően megváltoztak. A szakképzés szerkezete
lényegében érintetlen maradt. Jelenleg az alábbi szakmákban folyik képzés:
•
•
•
•
•
•
•

Asztalos,
Kárpitos,
Férfiruhakésztő,
Géplakatos,
Ács-állványozó,
Kőműves,
Szociális gondozó-ápoló.

Csak a mezőgazdasági gépszerelő képzés szűnt meg menet közben, mivel a nagy
mezőgazdasági üzemek sorra szűntek meg és nem tudták a résztvevőknek a gyakorlati helyet
biztosítani.
A fenntartó Városi Önkormányzat, a munkáltatók gyakorta kezdeményezték a képzés
szerkezetének megváltoztatását, de tényleges lépések ez idáig nem történtek. Nincs olyan
domináns ipari, gazdasági háttér, amely parancsoló szükségletként határozná meg a
szakképzés új alapokra helyezését.
Nemcsak az iskolarendszerű -, a felnőtt képzés is szembetalálja magát a lanyha munkáltatói
igénnyel és a szakképzésbeni szerepvállalás alacsony szintjével. Óriási igény van a jól
képzett szakmunkásokra, ugyanakkor a legtöbb munkáltató nem akar szerepet vállalni
a gyakorlati képzésben. A legmarkánsabb ok: véleményük szerint anyagilag nem éri meg
szakképzéssel foglalkozni. Ez igaz lehet rövidtávon, de távlatokban gondolkodva hibás a
következtetés, hiszen ha egy tehetséges tanuló a későbbiekben a gyakorlati helyéül szolgáló
munkahelyen marad, az mindenképpen hasznára válik a munkáltatónak.
A szűken vett anyagi érdekeltségen túl más fontos szempontok is gátolják a szélesebb körű
kötelezettségvállalást. Egyrészt kevés a nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlati oktató a
munkáltatóknál, másrészt hiányzik a fejlett technika, technológia, amely a jövő szakember
képzéséhez nélkülözhetetlen.
A szakiskolába általában a leggyengébb tanulmányi eredményű, alulszocializált, motiválatlan
fiatalok kerülnek hozzájuk. Lényegében, aki elvégezte a 8 általános iskolát és jelentkezik az
intézménybe, ha a legelemibb követelménynek megfelel, felvételt nyer. Sajnos volt olyan
évfolyam, amikor több mint 170 beiratkozottból kevesebb, mint 70 jutott el a szalagavatóig.
Összetett probléma a szakmastruktúra meghatározása, illetve megváltoztatása. Amikor a
ruhagyár működött, állandó munkaerőhiánnyal küszködött. Természetes igény volt a
szakirányú képzés, melyet a gyár az iskolával karöltve felvállalt. Ugyanakkor a végzett
diákok közül egy év múlva három-négy fő maradt az üzemben.
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Az okok ismertek: magas teljesítménykövetelmények, alacsony bérezés, gyakori túlóráztatás,
egysíkú szalagmunka. Bizonyára a kiválasztásnál, illetve pályaválasztásnál alapvető hibák
történtek. Vélelmezhetően más lehetőség nem lévén számukra, legtöbbjük kényszerből
választotta ezt a szakmát.
A szakemberhiány pótlására többször próbálkozott a munkaügyi kirendeltség munkaerőpiaci
képzés beindítani. Egy 15 fős csoportot kivéve teljes sikertelenség kísérte ezirányú
erőfeszítéseiket. Furcsa paradoxon, mindig azon kesergünk, nincs nagy tömegű folyamatos
munkaerőigény, amely a célirányos szakképzést generálná. Ha van ilyen, akkor arra meg
nincs kellő számú jelentkező.
A géplakatos képzés a MEZŐGÉP igényére alapozottan indult be. A gyárat a
rendszerváltáskor felszámolták, a képzés viszont megmaradt. Ilyen szakmai végzettségre
igény alig van. A változást sürgető javaslatokra a válasz: egy sor vasas szakmához jó alapul
szolgál az itt szerzett ismeret.
A faipari képzés elsősorban a bútorgyár szükségleteit van hivatva biztosítani. Ugyanakkor a
kibocsátott létszám töredékét tudja foglalkoztatni. A megrendelés-állomány gyakori
hullámzása a foglalkoztatás nagyságrendjére is jelentős kihatással van.
Bár a térség mezőgazdasági jellegű, a megszűnt mezőgazdasági gépszerelő szakmán kívül
ilyen jellegű képzés nem volt és a közeljövőben sem terveznek ilyet indítani. Az alapvető ok:
a nagyüzemek folyamatosan csökkentik foglalkoztatotti létszámukat, a családi gazdaságok –
noha nagy szükség volna jól képzett szakemberre – nem tudják kitermelni a foglalkoztatáshoz
szükséges forrásokat.
A szakiskola beindította az ápoló-gondozó képzést, az aprófalvak lakosságának
elöregedéséből adódó igényekre reagálva. Ez a kezdeményezés úgy tűnik az itt élők
egyetértésével találkozik. Annál is inkább, mivel a falvakban sok helyütt nincs ilyen
szakképzettségű munkavállaló. Egyre több szociális intézmény áll a rászorulók segítségére,
melyek zavartalan működése igényli a jól felkészült szakembereket.
A lakossági szolgáltatás egyéb területein is szükség van képzett szakembergárdára.
Remélhetően egyre több itt élő ember engedheti meg magának a szolgáltatások bővülő
körének igénybevételét visszatérő rendszerességgel. Ez a változás növekvő számú
munkavállalónak nyújthat helyben munkalehetőséget.
A munkaerőhiány általában nem egy-egy szakmánál a legproblematikusabb, hanem a
gyakorlott szakmunkásból van a legnagyobb kereslet. Különösen a fiatalok szenvednek
emiatt hátrányt, mert mindenkinek jó részt minimálbérért, nagy szakmai tapasztalattal bíró
munkaerő kellene. A fiatalok helyzetükből adódóan ennek a kritériumnak nem tudnak
megfelelni.
A munkaadók egyöntetű véleménye, a végzettek kevés gyakorlati tudást szereznek a
szakképzés során, emiatt viszonylag hosszabb idő eltelik, míg teljes értékű munkát tudnak
végezni. Ez a megállapítás a munkaerőpiaci képzésre is vonatkozik.
Egyszerre van jelen a hiány és túlképzés az építőipari szakmák területén. A meglévők
esetében itt is érvényes a fentebb említett megállapítás, a munkáltató szempontjainak meg
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nem felelés. Fontos, hogy többféle képesítést szerezzen az egyén, mert egy kisvállalkozás
esetében gyakorta előfordul, hogy egy műszak alatt háromféle tevékenységet is el kell
végezni. Emiatt azok felvételét részesítik előnyben, akik ilyen elvárásnak megfelelnek. A
képzések során erre figyelemmel kell lenni.
A helyi Váci Mihály Gimnázium ’96-tól bővítette tevékenységi körét. Ez időtől szakképzéssel
is foglalkoznak, melyre az időközi névváltozásuk is utal. Évente négy osztály szerez pénzügyi
és számviteli ügyintézői szakképesítést az érettségivel. Az utóbbi években beindították a
gazdasági informatikus képzést. A szakképzéssel azt a célt szolgálják, hogy akiket nem
vesznek fel egyetemre, főiskolára, könnyebben tudjanak munkát találni. A szakirányban
továbbtanulók szintén hasznát veszik az itt szerzett ismereteknek. Ez a típusú szakember
viszonylag gyakrabban keresett a munkaerőpiacon, a helyi vállalkozások, kisvállalkozók
körében.
7. Megélhetést segítő, szociális és egyéb kísérleti programok a kistérségben
Szociális földprogram
A kistérségben évente 10-12 település vesz részt a szociális földprogramban, a részt vevő
családok kb. 60-70%-a a kisebbséghez tartozik. A program lehetőséget kíván teremteni a
mezőgazdasági termelésre alkalmas vagyonnal nem, vagy azzal csak kis mértékben
rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű családoknak arra, hogy kedvezményes
szolgáltatásokkal, juttatásokkal képesek legyenek háztáji jellegű kistermelésre, állattartásra az
egyéni, közösségi, illetve a helyi erőforrások kihasználásával.
A szociális földprogram működtetésének általános alapelvei a következők: szociális jelleg,
illeszkedés a helyi szociálpolitikához, etnikai csoportok bevonása, a program alanya a családi
háztartás, gazdaság, a kedvezmények szerződéses jogviszony alapján vehetők igénybe, a
kedvezményezettek saját munkaerejére kell építeni, a kedvezményezettek számára folyamatos
szakmai segítséget kell biztosítani. 5 Ezen alapelvek érvényesítését a támogató Minisztérium
megköveteli a működtetőktől. Az elvek alapján szerveződő programok megvalósítói
tevékenységeiket, eszközeiket saját maguk határozzák meg a helyi sajátosságok
figyelembevételével.
A programban résztvevő roma családok jellemzői
A résztvevők többsége korábban a nehézipari, építőipari vállalatoknál dolgozott kisebb részük
mezőgazdasági üzemekben, segéd és betanított munkásként. Családi szükségletre termeltek
zöldségnövényeket, tartottak állatokat, amit a nagyüzemek segítettek. A program
résztvevőinek korábban csak mintegy 15 - 25%-a dolgozott a mezőgazdaságban. A nagy
üzemek, illetve termelőszövetkezetek megszűnésével a mellékes, szociális segítő funkciók is
megszűntek, amelynek egyik közvetlen következménye lett, hogy nem jutott pénz vetőmagra,
takarmányra. Némi kiútként jelent meg a napszám lehetősége, de az sem mindenütt. Az
általában előítéletes közvéleménnyel szemben a mezőgazdaság nem teljesen idegen a cigány
lakosságtól. A falusi településeken a házaikhoz tartozó átlag 300-600 négyszögöl földet a
családok a 40-60%-a megműveli. (Nézőpont kérdése, hogy ez sok vagy kevés.)
5

Serafin József 1997: Szociális földprogram kialakítása, működtetése a településeken Kézirat (Népjóléti
Minisztérium) és Serafin József: A szociális földprogram. A 1093/1997. (VII.29.) számú Kormányhatározat
alapján készült tájékoztató (A szociális földprogram referenciái. 1998-1999., JNSZ Megye Esély Szociális
Közalapítványa, Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 1999.) tanulmánya alapján
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A támogatott szervezetek törekvései, sajátosságai
A cigányság integrálódását, felemelkedését jól segíthetik az olyan programok, amelynek
révén megélhetési körülményeik javíthatók. Az általuk megtermelt agrártermékek
legközvetlenebbül szolgálhatják ezt a célt. Előállításuk feltételei részben adottak részben
támogathatóak.
A programok sikerének egyik alapvető feltétele, hogy a szervezetek vezetői a cigányság
érdekeit szem előtt tartó, irányukba elkötelezett lelkes, némi tanulási hajlandósággal
rendelkező emberek legyenek. A mezőgazdasági programok szakmai irányítása számukra
igen sok tekintetben újszerű feladatot, nagy kihívást jelent.
A programok sikerességének másik feltétele a cigány szervezetek települési
önkormányzatokkal való kapcsolatának minősége. A tapasztalatok e téren eléggé vegyesek a
segítőkészség és közömbösség egyaránt érzékelhető.
A résztvevők körében a leghatásosabb motiváló szempont a remény és várakozás, hogy a
programok által élelemhez és pénzbevételhez jutnak. Az sem utolsó szempont, hogy a jól
végzett munka lehetőséget ad a bizonyításra, ezáltal javíthatja a cigányság megítélését a
többségi társadalomban. További előnyök: a hasznos lekötöttséggel mérsékli a
munkanélküliség káros hatásait, fejleszti a tulajdonosi szemléletet és csökkenti a segély iránt
folyamodók számát.
A kedvezményezetteknek juttatott szolgáltatások költségeit a programok viselik. Ezek
olyan értékűek, melyek biztosítását a résztvevők önállóan nem tudnák megszervezni.
A szociális földprogramok hatékonyságát felmérő, illetve a működés elemzésére vonatkozó
kutatások 6 szerint:
• a program nélkül az „elszegényedés még nagyobb mérvű lenne” a résztvevő
településeken,
• a kedvezményezett családok többségében „javult a létbiztonság”,
• s a javuláshoz a közvetlen pénzbeni és természetbeni hasznon túl hozzájárult „a
kilábalás, a sikerélmény lehetőségének felismerése”,
• továbbá bővítette a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, növelte a társadalmi
integrációt, a kisebbség iránti toleranciát
A programokkal kapcsolatos gondok, problémák
A várható termelési eredményekkel kapcsolatos elvárások nem egyszer túlzottak,
türelmetlenek. Nem mindig számolnak a kockázattal, gyakran elbagatellizálják a szorgalmas
munka és a szakértelem fontosságát.
A tervezés sokkal bonyolultabb szakmai – szervezési - pénzügyi feladat elé állítja a szervezet
vezetőit, mint a hasonló volumenben termelő magángazdákat. (Ez utóbbiaknak, több
évtizedes termelési gyakorlatuk van.) Jellemző, hogy a tervek gyakran túlzott optimizmusra
épülnek, a “sikerülnie kell” szemlélettel. Nem egyszer az is gond, hogy nem ismerik jól az
árakat, a föld és a munkaerő valós teljesítőképességét. Mindezt bonyolítja több helyen a
földhasználati jogok (tulajdoni, bérleti viszonyok) tisztázatlansága. Az sem sikerül minden
6
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esetben elfogadtatni, hogy a „gyutacspénz” nem a túlélésre szolgál, hanem a további
tevékenység megalapozásra.
Egyes településeken negatív vélemények is kísérik a programot, mondván: „miért kell a
romákat támogatni mikor mindenki szegény?”
„Kitörés a Kegyetlenből cigányszármazásúak cselekvési programja”
A program gesztora a hernádvécsei Phralipe szervezet volt. Ehhez a régióhoz 18 település
tartozott. A térség településein a cigány lakosság aránya megközelíti vagy meghaladja az
50%-ot.
A program 1997 tavaszán indult és 1999 első negyedében zárult. Egy átfogó tervezet
keretében a 35 év alatti cigány lakosság helyzetének javítását tűzte ki célul.
A program összköltsége 37 millió Ft volt, amelyből 22,9 milliót a Kárpátok Eurórégió
Fejlesztési Alapítvány támogatásából, 12,3 milliót a megyei munkaügyi központ támogatása
révén, a töredék összeget pedig a roma kisebbségi szervezetek, illetve önkormányzatok
hozzájárulásából biztosítottak.
A program törekedett a komplexitásra, ennél fogva az alapfokú oktatásra, szakképzésre,
életmódváltásra, a közösségi és kulturális szemlélet erősítésére helyezte a fő hangsúlyt. A
törekvés nemes szándékát elismerve megállapíthatjuk, hogy az elképzelés formába öntése
elsősorban egy ideálisan elérendő célt tűzött ki, a konkrét helyzettől és a reális
lehetőségektől kissé elrugaszkodva. Jellemző erre az oktatás-szakképzés részterület, amiben a
munkaügyi központnak döntő szerepet szántak, de előzetesen nem történt konkrét egyeztetés
a megvalósíthatóságot illetően. Így ezen elképzelésekből semmi sem realizálódhatott. Voltak
megkeresések menet közben, de a jogszabályi feltételeknek nem tudtak megfelelni. (OKJ-s
képzést kívántak indítani megfelelő képzési program, illetve a kihelyezett képzés feltételeinek
biztosítása nélkül.)
A projekt menedzserét időközben leváltották, a pénzügyi elszámolások dokumentáltsága
körül problémák voltak, emiatt tételesen nem követhető nyomon a teljesítés, csupán az egyes
szakmai feladatok vázlatos teljesítésének értékelésére vállalkozatunk.
A szervezet 8 számítógéppel és internetes hozzáféréssel rendelkezik. A kirendeltségi
állásajánlatokat heti rendszerességgel megkapja a szervezet. A helyi szervezet központja az
önkormányzat közösségi célú épületében kapott helyet. A technikai ellátottság lehetővé teszi,
hogy Phralipe néven térségi újságot adjanak ki.
A program keretében a 8 általános iskolai végzettség megszerzése érdekében a hernádvécsei
iskolával együttműködve tanfolyamot szerveztek. A 20 fővel indult oktatás eredményeként 8
fő kapott a 8 általános iskola elvégzéséről bizonyítványt.
30 fő részére egy hetes alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamot szerveztek. Az általános
iskoláskorú gyermekek számára életmód-foglalkozásokat tartottak. A hétvégi rendezvényeken
a hátrányos helyzet káros következményeinek mérséklését kívánták elérni, mintegy 70-80
gyerek részvételével.
A roma vezetők feladatainak tökéletesebb ellátása érdekében 40 fő részvételével vezetői
tréninget szerveztek. A tréning folytatása kapcsán az ország számos pontjára ellátogattak,
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megismerve az újszerű kezdeményezéseket. (TELEHÁZ, biogazdálkodás, felzárkóztatási
programok, stb.)
Évente megtartották Hernádvécsén a ROMA Kulturális Fesztivált és Konferenciát. Ennek
keretében amatőr hagyományőrző csoportok bemutatkozására került sor, valamint
versmondók, cigánynóta énekesek léptek fel. Kispályás futballcsapatok mérték össze
tudásukat. Az est fénypontja a hagyományos cigánybál volt. A fesztivál mára már
nemzetközivé terebélyesedett. Ukrán, macedón, román csoportok is felléptek Hernádvécsén.
A helyi vezetők nemzetközi roma konferencián vettek részt Romániában.
A munkaügyi szervezet képviselője a rendezvényeken, konferenciákon minden esetben részt
vett. A konferenciák keretében van lehetőség a munkaügyi központ szolgáltatásainak
megismertetésére, az igénybevétel feltételeinek megismertetésére.
A hagyományőrzés keretében alapvető feladatuknak tartották a roma kézművesek legjobb
képviselőinek felkarolását. Közülük legismertebb Balogh Gábor fafaragó, akinek munkáit az
ország különböző részein megismerhették.
A program talán legnagyobb hiányossága volt az önálló egzisztenciateremtő képzések
(varrómunkás, lakáskarbantartó vállalkozó) elmaradása. Sajnos az inkubátorházat sem sikerült
kialakítani.
A Hernád-völgyi romák munkaerő-piaci felzárkóztatása
A projekt elsődleges célja volt az encsi kistérség roma lakosságának munkaerőpiacra
történő visszasegítése, a roma kisebbség tartós foglalkoztatásához szükséges feltételek
megteremtése és fejlesztése, valamint az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés
megelőzése, illetve leküzdése volt. A program elsősorban három településre koncentrálódott
(Korlát, Méra és Vizsoly), azonban a program résztvevőin illetve az abban dolgozó
munkatársakon keresztül közel 20 térségbeli települést érintett.
Az Autonómia Alapítvány több éve támogat mezőgazdasági és munkaerő-piaci programokat
az adott kistérségben, amelyeket helyi roma szervezetek valósítottak meg. Ezáltal stabil és
sikeres munkakapcsolat jött létre az Autonómia Alapítvány és a partner-szervezetek között;
másrészt itt működnek olyan alulról jövő, példaértékű jövedelem-generáló kezdeményezések,
amelyek mind szervezeti, mind gazdasági szinten fejleszthetőek voltak.
A projekt három fő tevékenység köré szerveződött:
•

a feltárt helyi képzési és foglalkoztatási igényeknek megfelelő képzések valamint
munkatapasztalat-szerzési, gazdálkodási blokk szervezése és lebonyolítása,

•

roma szervezetek közösség-, és szervezetfejlesztési, projekt-lebonyolítási
képességének, valamint gazdasági érdekérvényesítő potenciáljának növelése,

•

a roma szervezetek - legtágabban értelmezett - munkaerő-piaci szerepének erősítése, a
helyi munkaerőpiac szereplői közötti információáramlás formális kereteinek
megteremtése, ezen belül roma munkaerő-piaci tanácsadói hálózat kiépítése és
működtetése; roma foglalkoztatási kerek asztal létrehozása.
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A három tevékenység nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz, ugyanis ezáltal nem
"csupán" az aktuális helyben megfogalmazott igényekre adható válasz, hanem a munkaerőpiaci programok lebonyolításához szükséges ismeretek, készségek és képességek
elsajátításával, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezeti (formális és informális) struktúra
kialakításával a programok folyamatossá fejleszthetőek. Ugyancsak fontos szempont volt a
projekt-elemek egymásra épülése és komplexitása, ez ugyanis mind a szervezeteknek, mind a
projekt célcsoportját jelentő egyéneknek a motivációját jelentős mértékben növelte.
A projekt eredményei
Képzések
Résztvevők száma
Képzési program
Alapfokú képzés (7.-8. osztály)
24 fő
Referens képzés (ECDL)
10 fő
Nehézgépkezelő képzés
20 fő
Fakitermelő képzés
19 fő
Virágkötő képzés
14 fő
Motorfűrész-kezelő képzés
15 fő
Könnyű- és nehézgépkezelő képzés 20 fő
Bolti eladó képzés
16 fő
Összesen:
138 fő
Vállalkozásfejlesztési tréning

20 fő

Szervezetfejlesztési, projektmenedzsment tréning 15 fő
Foglalkoztatási program
Elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedett résztvevők száma:
További bértámogatással egybekötött képzésen résztvevők száma:
Bértámogatásban részesülő résztvevők száma:
Összesen:

14 fő
15 fő
31 fő
60 fő

Bértámogatás részletesen:
Foglalkoztató
Autonómia Alapítvány
Phralipe Korlát
Lungo Drom Szalaszend
Borsodút Bt
Phralipe Vizsoly*
Összesen

foglalkoztatottak száma
Munkakör
8
Munkaerőpiaci referens
8
Erdészeti dolgozó
5
Kályhaépítő
5
Erdészeti dolgozó
5
Erdészeti dolgozó
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A térségben több hasonló komplex képzési-foglalkozatási program is szerveződött, ezek közül
most csak a fentieket emeltük ki, mint a munkaerő-piaci gondok jövőbeni enyhítésnek egyik
lehetséges útját és módszerét. E programok a partnerség szempontjából is mintaadók lehetnek,
mivel csak több szereplő együttműködésével valósulhat meg.
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8. A térségben eddig megvalósult foglalkoztatási partnerség és együttműködés
A települések, illetve szervezetek együttműködése többféle lehet. Vannak jól strukturált
szabályokhoz kötött együttműködések, amelyek valamely terv szerint koordináltan folynak.
Tervezési oldalon ilyenek a különböző térségfejlesztési tervek és megvalósításuk, működési
oldalon pedig ilyenek az önkormányzati jellegű együttműködések (okmányiroda,
körjegyzőség, intézményfenntartó társulás, stb.) A következő szintet az önként vállalt de jogi
formában is létező kistérségi társulások jelentik. A leglazább kötődés, az ad hoc
együttműködés, egy–egy program vagy projekt kapcsán. Az összefogás, az együttműködés
tehát lehet jogszabályokkal előírt, kötelező, és lehet érdek alapú.
A jelen projekt szempontjából az érdek alapú partnerség feltételeit, múltbeli gyökereit
érdemes közelebbről megvizsgálni. Mára a legtöbb pályázatnál előnyként jelenik az
összefogás, ugyanakkor még ma is komoly korlátja a településközi együttműködésnek az
érdekeltség nem megfelelő szintje.
Az alábbiakban a foglalkoztatási jellegű, részben szabályozott, részben önkéntes érdekalapon
létrejött együttműködési gyakorlatot kívánjuk bemutatni.
A kistérség foglalkoztatási helyzetének, folyamatainak alakításában és a munkaerőpiac
szereplőinek informálásában, együttműködésük szervezésében megalakulásuk óta jelentős
szerepet vállaltak az encsi, a szikszói és a gönci munkaügyi kirendeltségek. A települési
önkormányzatokkal hosszú időre visszatekintő eredményes kapcsolatot alakítottak ki.
Igen nagy volumenű közhasznú foglalkoztatást bonyolítanak közösen, ezen túl segítik a
közmunka, közcélú munkaprogramok végrehajtását. Gyakori személyes egyeztetéssel, korrekt
tájékoztatással elérték, hogy hosszú évekre visszatekintve egyetlen szervezettel sem volt vitás
ügyük. Abban is igyekeznek közreműködni, hogy javuljon önkormányzati partnerek
adatszolgáltatási fegyelme, miáltal mindenki munkáját könnyebbé tudják tenni.
A térség sajátosságaiból következően – a munkaerőpiac szereplői közül csaknem mindenki
személyesen ismer mindenkit – a munkáltatói kapcsolattartás és a munkaerő-közvetítés is
ember közelibb, mint a nagyvárosi térségekben. A főbb munkáltatók évek óta közel
ugyanazok, a kapcsolattartásban érintett személyek köre sem sokat változik. Ebből
következően nemcsak a kirendeltségek munkatársai keresik fel gyakran a munkáltatókat, ők is
szívesen keresik fel a kirendeltségeket az őket érintő szakmai kérdések megbeszélésére.
Jól jellemzik a térség munkaerő-piaci forgalmát az encsi kirendeltség közvetítési
mutatószámai.
A munkaerő-közvetítéshez kapcsolódó néhány jellemző mutatószám alakulása
Lezárt közvetítések
száma
2004
2005
2514
2949

Sikeres közvetítések
száma
2004
2005
2362
2783

A sikeres közvetítések megoszlása
Támogatott
Nem támogatott
2004
2005
2004
2005
2156
2611
206
188
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Munkaerőigény
jellege
Általános
Rövid i. t.
Bértámogatás
Bér+ útiköltség
Közhasznú
foglalkoztatás
Munkatapasztalat
szerzés.
Közmunka
Közcélú
foglalkoztatás
Járulékátvállalás
Összesen:

Nem
résztvevő
28
64
8
200

Közvetítéskori státusz (Fő)
Rendszeres
Jövedele
Pályaszociális
Járadékos
mpótló
kezdő
segély
támogatás
72
63
25
2
88
18
8
4
12
501
36
102
3
1

75

23
74

138
1016

17
11

87
484

71
1895

15
166

7
7
228

Összesen
188
2
170
32
842
76

2
5

187
1113

10

173
2783

A közvetítések száma jelentősen, közel 20 %-al emelkedett a megelőző évhez viszonyítva. A
sikeres közvetítések számának növekedését elsősorban a szociális foglalkoztatás bővülése
okozta. Sokat mondó adat, hogy a normál munkaviszonyba történő közvetítés az éves összes
közvetítésnek a 7 %-át (!) sem éri el, ugyanakkor a közhasznú és közcélú foglalkoztatásra
történő közvetítés meghaladja a 71 %-ot.
Együttműködés az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása során
Aktív eszközök közül a korábbi években mindig a közhasznú foglalkoztatás volt a
legnagyobb hatású munkába helyezést segítő támogatás. A kistérség valamennyi települése
bekapcsolódott a szociális foglalkoztatás e formájába.
A rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonysága terén vannak különbségek, de
alapjában pozitív elmozdulás tapasztalható. Ez a falvak külső megjelenésében,
rendezettségében is tükröződik.
A támogatás segítségével számos olyan közfeladat elvégzésére nyílt lehetőség, amely
költségvetési forrás nélkül nem lenne megoldható.
Foglalkoztatási szempontból az a réteg aktivizálása realizálható, melynek többsége a
versenypiacon nem jut szerephez. Fontos szempont, hogy minél többen jussanak
munkalehetőséghez adott forrás felhasználása révén. Így sikerült jó néhány önkormányzati
vezetőt meggyőzni a 6 órás foglalkoztatásban rejlő előnyökről. Mindezek együttes hatására
tavalyi évben a megelőző évhez viszonyítva 123 fővel több embert sikerült munkához és
jövedelemhez juttatni.
Fontos szerepe van az értékteremtő közhasznú munkának. A köz vélekedését pozitív
irányban befolyásolja, növeli az ebben résztvevők munkájának presztízsét, ha olyan
tevékenységet végeznek, amely hosszabb távon kedvezően befolyásolja a falu arculatát. Ma
még széles körben nem elterjedt. Egyrészt az ilyen munkálatokhoz jelentős saját forrás
szükséges, aminek általában híjával vannak az önkormányzatok, másrészt a többlet-
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adminisztráció sokaknak kedvét szegi. Persze ami az egyik oldalon előny – társadalmi
presztízsnövekedés –, a fajlagos költség tekintetében hátrány (90 %-os támogatás).
A kommunális ágazat túlsúlya várhatóan hosszabb ideig fennmarad. Itt van a legnagyobb
szükség a munkaerőre.
Az encsi munkaügyi kirendeltségnek 17 roma szervezettel van együttműködési
megállapodása. Az érintett szervezetek vezetői, képviselői mind gyakrabban keresik fel a
kirendeltséget problémáik megoldásához kérve a segítségüket. Ennek is köszönhetően egyre
több roma munkanélkülit sikerült bevonni a különböző programokba. A kisebbségi
önkormányzatok még nincsenek felkészülve az önálló foglalkoztatásra sem pénzügyi, sem
számviteli vonatkozásban. Ezért a jól bevált gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat a
munkáltató.
Olyan településeken, ahol a roma lakosság nagy számban él (pl. Forró, Hernádvécse) voltak
időnként feszültségek. A létszámkereten felül is szerettek volna rendszerbe kerülni.
Összességében alapvetően zavartalanul sikerült az önkormányzatokkal együttműködve
lebonyolítani e nagyszámú foglalkoztatást.
A tartósan munkanélküliek bértámogatása során megvalósuló együttműködés
Mivel a térségi foglalkoztatás bővítés természetes velejárója a támogatás megszerzése, ezért
fontos szerepe van az eszköz működtetésének a munkaerő-piaci feszültségek kezelésében.
A támogatás időtartama az esetek meghatározó részében 6 hónap volt. Azon munkáltatók
kaptak rövidebb idejű támogatást, akik a nagyobb mértékű foglalkoztatási időtartamot nem
tudták teljesíteni.
Viszonylag nagyarányú a meghiúsulás és a megtakarítás, mivel a gazdasági szervezetek az
indokoltnál és szükségesnél túlbiztosítják magukat a kifizetendő bérekkel kapcsolatban,
illetve az Abaúj Bútoripari Rt esetében visszatérően sok a meghiúsulás, mert ténylegesen nem
jön létre a tervezett munkaviszony, vagy néhány nap múlva megszűnik.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a térségi mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek
támogatásért esetenként egy-két fő foglalkoztatását felvállalva. Kivétel az Abaúj Bútoripari
Rt. Az egy foglalkoztatóra eső támogatás nagyságát illetően ők a listavezetők.
Alapvetően ki tudták elégíteni a munkáltatók ilyen irányú igényét. Abban az esetben lett
volna valós mérlegelési lehetőségük, ha 3-4-szer nagyobb igény jelent volna meg, mint
amennyi a rendelkezésre álló forrás.
A térségi alacsony bérszínvonal a támogatási mértékekben is tükröződik. Az esetek
többségében a minimálbérért vagy ahhoz közeli díjazásért dolgoznak az eszköz segítségével
munkába állók.
A munkáltatók részéről a továbbfoglalkoztatási kötelezettség viszonylag könnyen vállalható,
mert meg van a „kiskapura” a lehetőség. A kirendeltségen hosszú évek óta alkalmazzák azt a
gyakorlatot, hogy két éven belül ugyanazon munkáltató esetében ugyanazt a személyt nem
támogatják.
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Az iskolai szakmai végzettség szerinti megoszlást vizsgálva a megelőző években megszokott
tendencia érvényesült. Leginkább a szakmunkások és betanított munkások volt a
kedvezményezettek. Legkevésbé a felsőfokú végzettségűek számára adott esélyt ez a
támogatás.
Folyamatosan növekvő népszerűségnek örvendő a bérhez kapcsolódó járulékok átvállalása.
Mivel ezt az eszközt nem terheli foglalkoztatási kötelezettség, így a meghatározott idejű
szezonális foglalkoztatáshoz jól kapcsolható. A hozzáférhetőség széles körben biztosított,
kevés a beépített akadályozó tényező.
Munkatapasztalat-szerzés támogatása fontos eszköze a pályakezdők munkába helyezésnek,
ugyanakkora magasabb támogatási mérték ellenére csak mérsékelten emelkedett a munkához
segített pályakezdők száma a az elmúlt évben (68 főről – 76 fő). Ez a körülmény is jelzi, hogy
viszonylag kedvező támogatási mérték mellett is csak egy behatárolt kör számára van
lehetőség a munkába állásra. Fiatalokról lévén szó, nagy a foglalkoztatás esetében is a
bizonytalansági tényező. Ennek tudható be, hogy 23 fő esetében a lejáratot megelőzően
fejeződött be a foglalkoztatás, értelemszerűen a támogatás is, hasonló nagyságrendben, mint
az előző évben.
Együttműködés a munkaerő-piaci képzések területén
A munkaügyi kirendeltség fontos feladatának tartja a konkrét helyi munkaerőigények
feltárását és ennek megfelelő munkaerő-piaci képzések indítását. Ennek szellemében
szervezték a tavalyi évben is az egyes tanfolyamokat, az alábbiak szerint:
Az ÉRÁK által lebonyolított hátrányos helyzetűek programja
Szobafestő-mázoló tanfolyam
Nőiruha-készítő tanfolyam

Résztvevők száma:
17 fő
15 fő

Decentralizált Foglalkoztatási Alapból finanszírozott tanfolyamok
Szoftver-üzemeltető
Számítógépkezelő
Irodai asszisztens
ABC bolti eladó + pénztárgépkezelő
Személy- és vagyonőr
Könnyűgépkezelő

Résztvevők száma:
16 fő
18 fő
18 fő
18 fő
17 fő
16 fő

HEFOP 1.1 szervezésű tanfolyamok
Gyümölcstermesztő 1-2
Szociális gondozó és ápoló
Erdőművelő

Résztvevők száma:
54 fő
24 fő
24 fő

Az ESZA projektekkel együtt a különböző programokba 268 főt sikerült bevonni, ami
összességében a korábbi évek átlagához viszonyítva jó eredmény. Ennyi felnőtt ember
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iskolapadba ültetése nem kis erőfeszítést igényelt a szakmai apparátustól. Annál is inkább,
mivel a legtöbb hátrányos helyzetű álláskereső nem ismeri fel a tanulás szükségességét, emiatt
aktivizálásuk jelentős többlet erőfeszítést igényel.
Az ESZA és ÉRÁK-os programokba egyértelműen, de a DECEFA-s képzések többségében is
a regisztrációban nagy számban előforduló alulképzett munkanélkülieket célozták meg.
Az ESZA projektek a munkáltatók igényére épültek, így a képzés befejezését követően a
remények szerint a munkába helyezési mutatók is kedvezően alakulnak.
Az egyéb képzések tervezését és szervezését is a térség munkaerőpiaci igényeire kellene
alapozni, de a létszámstagnálások, illetve csökkenések miatt nagyobb tömegű konkrét
igénnyel nem jelentkeznek térség gazdasági szervezetei. Ezért a munkaügyi kirendeltség arra
törekszik, hogy piacképes ismeretek nyújtásával az egyén esélyét növeljék, ha nem is
feltétlenül a helyi munkaerőpiacon.
A múlt év folyamán 15 fő hagyta abba a képzést különböző okokra hivatkozással. Közülük
legtöbben az előző évről áthúzódó kárpitos képzést nem fejezték be. Ebből a szempontból
leginkább veszélyeztetettek a korábban is tanulási nehézségekkel küzdők, illetve a 8-12
hónapos viszonylag hosszú lekötöttséget igénylő programok alatt az átlagosnál jóval sűrűbben
jelentkeznek olyan problémák, amelyek a sikertelenséget eredményezik.
Fontos törekvésük a lehetőleg helyi indítású tanfolyamokat szervezése, mert így a távoli
aprófalvak álláskeresői is könnyebben be tudnak kapcsolódni. Mind a 12 program encsi
kihelyezéssel indult be.
A kirendeltség képviselői minden jelentősebb gazdasági, foglalkoztatási fórumon részt
vesznek, ahol a kirendeltség részvétele indokolt. Meghívás esetén lehetőség szerint részt
vesznek a települések kulturális rendezvényein is. A civil szervezetek pályázatainak
kidolgozását és megvalósítását a szükséges közreműködéssel, szakmai tanácsadással segítik.
A települési önkormányzatok foglalkoztatási célú összefogása általában azoknál a
közmunka pályázatoknál valósult meg, ahol ez pályázati feltétel volt. A munkáltatóknál is
hasonló céllal valósult összefogás meg néhány esetben.
Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség által irányított, illetve koordinált
projektek keretében megvalósult együttműködés
A kistérség foglalkoztatási stratégiájának kialakítása és a partnerség megszervezése
szempontjából nagy jelentőségű és feltétlenül hasznosítandó az Abaúji Területfejlesztési
Önkormányzati Szövetségben felhalmozódott sokrétű szakmai tapasztalat. Az utóbbi 10
évben a szövetség több olyan térségfejlesztési és foglalkoztatási projektet vezetett, illetve
koordinált, amelyek tartalmukban és együttműködési módszerükben mintegy alapot és
kapcsolódási pontokat jelenthetnek a jövőbeni foglalkoztatási célú és partnerséget igénylő
pályázatok kimunkálásához, valamint a programok lebonyolításához. A szövetség által
szervezett, irányított és koordinált jelentősebb programok és projektek voltak 1997. évtől
kezdődően: „Együttműködés Abaúj Idegenforgalmának Fejlesztéséért”, „Encs és Térsége Komplex
Fejlesztési Terve a már elkészült Fejlesztési Stratégiára alapozottan”, „Integrált kecsketenyésztés és
tejfeldolgozás Abaújban”, „Abaúj Turisztikai Fejlesztése”, „SAPARD Operatív Programkészítés”,
„Inkubátorház létesítése Encsen”, „Kistérségi Fejlesztési és Gazdaságot Elősegítő Programok
Abaújban”, - „Biotermékek termesztése és piacra jutási lehetőségei térségünkben”, „Küzdelem a
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munka világából történő kirekesztődés ellen”, „Kis- és középvállalkozások gazdálkodását elősegítő
tanácsadás a határ két oldalán”. A megvalósult projektek listája a 14.sz. mellékletben található.

Itt kell szólnunk az Abaúji Fejlesztési Központról, amely az ATÖSZ-n túl az Abaúj Térségi
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapítványt is magában foglalja. Céljuk, hogy megfelelő
pénzügyi és üzleti támogatást nyújtsanak a mikro-, kis- és kezdő vállalkozók részére, így azok
a kereskedelmi bankok potenciális-hitelképes ügyfeleivé váljanak. A térségben a kifejtett
propaganda hatására, a mikrohitelezés iránti érdeklődés folyamatos, az utóbbi hónapokban
emelkedő tendenciájú.
A kistérségi foglalkoztatási célú partnerség irányába történő elmozdulást segítheti az Encsi
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenysége is. Az egyik lehetséges együttműködési
lehetőséget a Kistérségi Társulás vezetője fogalmazta meg:
„Változások következhetnek be a pedagógusok foglalkoztatása területén is. A hiányszakokat
tanító pedagógusok közös kistérségi vagy kistérségen belül mikrotérségi biztosítása közös
foglalkoztatással, a szakmai fejlesztés irányában hat, és megoldhatja a hátrányos helyzetű
kisiskolák azon problémáját, hogy bizonyos tantárgyak szakos tanítását nem tudják
biztosítani. A közös foglalkoztatásnak eddig nem voltak hagyományai, hiszen nem volt
ösztönző forrás ennek finanszírozására. Most a kistérségi támogatás lehetővé teszi, hogy az
útiköltség vonzatát fedezzék, illetve a pedagógus részére anyagiakban is elismerjék, hogy
vállalja a több munkahelyen való tanítást. Az iskolák működését a kistérségünkben közös
eszköztár létrehozása is segítheti, melynek révén az intézmények hiányzó eszközei
pótolhatók, továbbá olyan eszközök is beszerezhetők, amelyeket több intézmény közösen tud
használni (pl. hangosító berendezés).
A kistérségi együttműködés másik fontos – és a költségvetés által is támogatott – eleme a
pedagógiai szakszolgálat közös ellátása. E szolgáltatásokhoz való hozzájutás minden gyerek
számára fontos, de a hátrányos helyzetű kistérségek szociálisan elmaradott gyermekei
számára különösen az.” 7
A fenti szervezetek mindegyike közvetlenül is bekapcsolódhat a foglalkoztatási stratégia
kimunkálásba, majd közvetlen szervezője, partnere, megvalósítója lehet nem csak a
stratégiának, hanem az ehhez kapcsolódó, remélhetőleg életképes képzési foglalkoztatási
projekteknek is.

7

Juhász Zsolt

A többcélú társulás létrehozásának tapasztalatai – előzmények és következmények
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9. Az encsi kistérségre vonatkozó SWOT-ANALÍZIS
Erősségek
• Gyümölcstermesztési
hagyományok,
gyümölcstermesztésre alkalmas területek
és mikroklíma
• Kalászos gabona termelési területek
magas aránya és magas termésátlaga
• Nemzetközi közlekedési folyosó része a
kistérség és ezen belül az ipari park is
(M30-as, Nemzetközi vasúti főútvonal)
• Nemzetközi határátkelőhely közelsége
• A Miskolc-Kassa Eurorégió közepén
helyezkedik el
• Nemzetközi repülőtér közelsége (Kassa)
• Az iparterület egy jelentős része
alapinfrastruktúrákkal ellátott (iparvágány
is van)
• Meglévő vállalkozások az ipari parkon
belül
• Encs térségi, közigazgatási központ
• Érintetlen, környezeti ártalmaktól mentes
természeti környezet
• Nagy felvevő-képességű piacok közelsége
Lehetőségek
• Intenzív határmenti együttműködések
kialakítása
• Jelentős nemzetközi és kormányzati
támogatások kihasználása
• Az EU csatlakozásból adódó piaci
lehetőségek kihasználása a zöldséggyümölcs ágazatban (alma kivételével)
• 2007-től nagyobb mértékű EU-s források
elérése
• Varsó-Nagyvárad
(TINA)
útvonal
kiépülése
• 10 éves ipari park fejlesztési stratégia
országos szinten
• Partneri összefogás a kistérségben

Gyengeségek
• Kvalifikált, szakképzett munkaerő hiánya
• A felsőfokú végzettségűek alacsony
száma és aránya
• A kvalifikált munkaerő elvándorlása
• A hátrányos helyzetű, elsősorban roma
lakosság magas aránya
• Elégtelen szakképzési struktúra
• A vállalkozások tőkeellátottsága rendkívül
alacsony
• Alacsony
a
termelés
technológiai
színvonala
• Kevés az ipari park fejlesztésére
fordítható forrás
• Relatív közlekedési hátrányok, magas
elérési (utazási) idők
• Magas az iskolázatlan, alulképzett, tartós
munkanélküliek aránya
• A vállalkozások zöme formáját tekintve
egyéni vállalkozás, méretét tekintve
mikrovállalkozás
• Beruházási, és értékelési tevékenységek
koordinálatlansága
Veszélyek
• A Szikszói Ipari Park intenzív fejlesztése
(mint konkurencia)
• A támogatások és a külső tőke elmaradása
• A
térség
további
lecsúszása,
a
versenyképesség további romlása
• A szegénység további növekedése, a
szociális feszültségek, és társadalmi
konfliktusok szaporodása
• A humánerőforrás minőségi jellemzőinek
további romlása
• Az lehetséges EU-s források elmaradása
• Az életminőség további romlása
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II.
AZ ENCSI KISTÉRSÉG HELYZETE, AHOGY AZ ITT ÉLŐK LÁTJÁK
1. A kistérség társadalmi-gazdasági helyzetének megítélése
Az alábbiakban a kérdőívek egyes kérdéseire adott válaszok összegzésénél, azt a módszert
alkalmazzuk, hogy a több válaszadónál, határozottan, markánsan megjelenő azonos
gondolatiságot tartalmazó válaszokat a felsorolás elején szerepeltetjük, és hátrább soroljuk az
egyedi jellegű, szórt válaszokat.

A kistérségi életfeltételek minőségét 1-5-ig (rossztól-kiválóig)
osztályozták a megkérdezettek és amint várható volt a legtöbben
gyenge (2) osztályzatot adtak az életfeltételek általános értékelésére, a
legrosszabb jegyeket (1, 7) a települési önkormányzatok, míg a
viszonylag legjobbat (2, 2) a munkáltatók adták.
Az életfeltételek általában gyenge minősítésének okait részleteiben is kifejtették a
megkérdezettek. Első helyen legtöbben a munkahelyek hiányát említették, szoros
összefüggésben a mezőgazdaság leépülésével („szétverésével”) az állami beruházások,
továbbá a tőke, a termelő infrastruktúra és az ipari üzemek hiányával. A gazdasági
feltételek hiányosságaival szoros összefüggésben, azzal szinte teljesen azonos súllyal
említették az alacsony iskolai végzettségű, hasznosítható szaktudással nem rendelkező –
köztük roma- lakosság magas számából adódó gondokat. Mint elmondták ezek a tényezők
tartós szegénységet okoznak a térségben lakók nagy részénél, annak minden olyan hátrányos
következményével, mint munkanélküliség, rossz egészségügyi és szociális helyzet,
vegetációra berendezkedett életvitel. Sokak szerint emiatt is terjed a munka lebecsülése, a
deviáns magatartás, az érdektelenség, a passzív, igénytelen életforma és a felelőtlenség.
Főleg a munkáltatók hangsúlyozták az egyéb tényezőket, amelyek kihatással vannak a
kistérségben működő vállalkozók helyzetére, többek között az egész megye válságos
helyzetét, a rossz adottságú közgazdasági környezetet, illegális munkavégzés rendkívül
magas arányát, túlzott közmunka foglalkoztatást és az erős konkurenciát a mezőgazdaságban
és az élelmiszeriparban.
A fenti általánosítható vélemények mellett, néhányan megjegyeztek egyéb problémákat is, az
utak rossz állapota, mint a lakosság elöregedése, az iskolázott fiatalok elvándorlása, házi
orvosi ellátás hiánya, az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete, továbbá egyes helyeken az
önkormányzatok kifogásolható stílusa.

Az előzőekhez szorosan kapcsolódó kérdés volt az elmúlt 10-15 év
fejlődésének és a kialakult problémák okainak megítélése. A térség
fejlődésére vonatkozó zárt válaszlehetőségek közül (igen- nem részben) a megkérdezettek közel fele arányban fogalmazták meg a
„nem” és „részben” választ.
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A térségi problémák okainak megítélésében nagyon sokféle válasz
érkezett, abban viszont a legtöbben egyetértettek, hogy a térség
leszakadásának kezdete a rendszerváltozáshoz köthető, bár mint
néhányan megjegyezték a térség gazdaságföldrajzi helyzete és a
történelmi öröksége mintegy felerősítette a piacgazdaságra való
áttérés negatív hatásait. A borsodi nehézipar válsága és helyi TSZ-ek
tönkremenetele következtében erősen lecsökkent a térség eltartó
képessége (érdekes, hogy a Tsz-ekkel kapcsolatban csaknem mindenki
a „szétverés” kifejezést használja) többe ezer itt élő lakos munkahelye
szűnt meg, , amelyeket azóta sem sikerült pótolni. A válságos helyzetet
kiváltó okokat több leszakadást gerjesztő tényező is követte, illetve
azok hatását felerősítette. Többen úgy fogalmaztak, hogy az átfogó
vidékpolitika hiánya, illetve a 90 –es években a gazdasági szerkezet
átgondolatlan alakítása (esetenként a cégek magánérdek szerinti
túlzott privatizálása) még jobban elmélyítette térség társadalmigazdasági gondjait.
Az egyéb okokat és következményeket még hosszan sorolták a
megkérdezettek:
•

kormányzati érzéketlenség, illetve Budapest centrikusság a minisztériumi
döntésekben, a helyi vállalkozók tőkehiánya, a külföldi tőke csak az adómentesség
idején van jelen,

•

a közlekedési helyzet romlása, autópálya távolsága, a térség elzártsága növekedett,
kedvezőtlen adottságú mezőgazdaság,

•

a képzetlen munkaerő, illetve a munkaerő igen alacsony képzettsége, képzési rendszer
negatív irányú megváltozása, átképzések késői indítása, (a jól képzettek elhagyták a
térséget)

•

a roma lakosság szaporodó száma, mentalitása, elszegényedés, túlzott szociális
támogatás, motiváció hiánya, hátrányos helyzetű rétegek szaporodása, megváltozott
munkaképességüek magas száma,

•

a munka nélküli segélyezés, kötelező munkavégzés, illetve a havi kötelező 18
munkanap ledolgozásának eltörlése, túlzott szociális támogatás, (túlzott támogatása a
semmittevésnek) a hibás értékrend rögzülése,

•

esetenként az itt élő vezetők összefogásának hiánya, szervezetlenség, korrupció,
széthúzás, vezetők indulatos magatartása, rossz példája,

•

a termelői munka túlzott adóztatása,

41

•

a munkaerő átcsoportosítása a közmunkára,

•

a mg-i termékek versenyképtelensége,

•

a keleti piacok elvesztése,

•

az olcsó rossz minőségű import,

•

a fiatalok elvándorlása,

•

a nevelési, oktatási hiányosságok.

Az egyes vélemények igazságtartalmát meglehetősen nehéz lenne
vitatni, (nem is az a célunk), mindenesetre meglepő volt, hogy ennél a
pontnál és az egyéb kérdéseknél is mennyire egységesen elítélő az itt
élők véleménye a jelenlegi segélyezési rendszerrel kapcsolatban. Ezt
tapasztalva minden bizonnyal megérne egy komoly társadalmiszakmai vitát a segélyezési rendszer problémáinak és igazságosabbá
tételének kérdésköre.
Szerintünk egy másik vélemény: a munkaerő átcsoportosítása a közmunkára, szintén tovább
gondolásra érdemes abból a szempontból, hogy a közmunkán foglalkoztatott munkaerő egy
részét az adott szaktudásukkal, munkabírásukkal és mentalitásukkal vajon melyik munkaadó
tudná foglalkoztatni a versenyszférában mai kor teljesítménykövetelményei mellett.
Ezek után érdemes megvizsgálni, hogy min és hogyan kellene változtatni a problémák
csökkentése érdekében.
Markánsan megfogalmazódott, hogy az országos területfejlesztési koncepcióban kiemelt
szerepet kellene kapni az elmaradott térségeknek, így Abaújnak is. („Meg kellene állítani a
falurombolást és meg kellene változtatni az oktatáspolitikát” Encsi Önkormányzat)

Jelentősen javítani kellene a munkahelyteremtés feltételeinek
javítását, olyan modern foglalkoztatáspolitikát kellene kidolgozni,
amely nem segély centrikus és együtt jár a vállalkozók érdemi
támogatásával, és a térségbe jövő befektetők kiemelt támogatásával.
További vélemények témakör szerint csoportosítva:
• a gazdasági szabályzókat kiszámíthatóvá kell tenni,
•

központi támogatást, a fejlesztési források koncentrált, célirányos felhasználását, a
fejlesztés –munkahelyteremtés összekapcsolását kellene megvalósítani,
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•

infrastruktúra helyreállítása, az elszigetelődés enyhítése is nagyon fontos lenne, a
közlekedési feltételek javításával, illetve autópálya építéssel,

•

halaszthatatlan a mezőgazdaság fellendítése, a gazdag városok rovására végre a
vidéket is fejleszteni kellene,

•

kézimunka igényes nagyberuházás, erdőtelepítés, gyümölcsfeldolgozás, stb.

•

egyszerű fizikai munkát igénylő munkahelyek létesítése, szociális juttatások ne
pénzben legyenek kifizetve,

•

összefogást a térségben, 20-30 fős bedolgozói munkahelyek létesítése, megtermelt
gyümölcsök feldolgozása,

•

a munkaerő átcsoportosítása közmunkáról termelőire,

•

meg kellene változtatni az oktatáspolitikát, olyan szakképzést biztosítani, amellyel el
tudnak helyezkedni az emberek, a munkanélküliek céltudatos képzése, az alapfokú
oktatás színvonalának növelése, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása,

•

a szociális támogatási rendszer megreformálása, a szociális foglalkoztató ne az
önkormányzat legyen,

•

a munka becsületének visszaállítása, pozitív diszkrimináció, munka nélkül ne lehessen
segélyt kapni, és a segélyek ne guruló forintban kerüljenek kifizetésre,

•

a vidéki ember is kedvezményesen jusson kultúrához és a szolgáltatásokhoz,
egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése,

•

a média nagyon következetes kontrollja, csak építő szerepet tölthessen be, valós
információkat nyújtson.

A megoldásokat célzó javaslatok többsége adekvát választ a korábban felvetett problémákra,
viszont, ha jól belegondolunk az is megállapítható, hogy viszonylag könnyebben meg lehet
fogalmazni jó javaslatokat, mint azokat ki vitelezni, mivel „az ördög általában a részletekben
lakozik”. Pl. egy olyan bonyolult kérdésekben, mint a mezőgazdaság fellendítése, a modern
és az egyszerű fizikai munkát nyújtó munkahelyek létrehozása kapcsán mindjárt felmerül,
hogy kiknek, milyen forrásból kellene ezeket megvalósítani. Persze a javaslatok többsége
könnyebben megvalósítható lenne, ha a költségvetési források bőségesebbek lennének, illetve,
ha ezeket a jövőben, pl. EU-s forrásokból könnyebben el lehetne érni.
Szorosan kapcsolódik a következő kérdés is az előzőekhez, miszerint kik tehetnének többet
a kistérség fejlődéséért.
A kapott véleményekben szinte valamennyi számba jöhető szervezet szerepel, ezért
inkább rangsorolva soroljuk fel a javasoltakat, előre véve a többet és hangsúlyosabban
említett szervezeteket.
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• A kormány, a parlament, térségfejlesztésben érdekelt
minisztériumok a kistérségi fejlesztés iránt elkötelezett hatalmi
akarattal és elszántsággal, központi állami szervek, megyei
közgyűlés, BOKIK, Megyei Munkaügyi Központ.
• Önkormányzatok és azok társulásai, minden olyan szervezet, aki
vidékfejlesztéssel foglalkozik, képzési intézmények, vállalkozók,
tőkeerős befektetők
•

Szakmai és civil szervezetek, kistérségi társulás vállalhatná fel a foglalkoztatás egy
részét, megyei közgyűlés, regionális és megyei területfejlesztési tanács, többcélú
kistérségi társulás, ATÖSZ, csereháti településszövetség,

•

Helyi vezetők nagyobb összefogással, országgyűlési, képviselők, polgármesterek,

•

Munkaerőképzésben,
tevékenysége.

munkahelyteremtésben

érdekelt

szervek

összehangolt

A térségfejlesztésben érintett szervek rangsorán nehéz lenne
vitatkozni, talán az egy kicsit meglepő, hogy konkrétan nem kerültek
szóba a különböző fejlesztési ügynökségek, és nem került felszínre a
pályázati rendszer jelentősége, mint a fejlesztési források elnyerésének
egyre meghatározóbb terepe.
Kapcsolódva az előző kérdéshez, arra is kíváncsiak voltunk, hogy
helybeliek miben tehetnének többet a településükért, illetve a
kistérségért. E kérdésnél indokolt a megkérdezett szervezet
tevékenységi köre szerint csoportosítani a válaszokat.
Önkormányzatok jellemző válaszai:
•

nagyobb összefogást a kistérségben, gyakoribb konzultációt szervezni, közös helyi
értékek védelmét hatékonyabban ellátni,

•

olyan magas szakmai színvonalú pályázatok benyújtása, amely nyerő lehet és segíti
a térség fejlődését,

•

a lakosság bevonása a közügyekbe, jobb munkamorált kialakítani, helyiek ne csak
pénzt várjanak, hanem segítsék is a fejlesztéseket,

•

a régi épületek kihasználatlan épületek hasznosítása, meglévő infrastruktúra
megóvása,
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•

kulturált környezet
iskoláztatásában,

•

ne ránk haragudjanak, ha nem sikerül minden igényt kielégíteni, kölcsönösség a
településfejlesztésben.

kialakítása,

szülők

felelősségét

növelni

a

gyerekek

Természetesen arra is rákérdeztünk, hogy az adott önkormányzat mit tud tenni a településért,
jellemző válaszok voltak, hogy több embert tudnának foglalkoztatni, több sikeres
közmunka pályázat esetén, ötletük van, de pénz nincs ezek megvalósítására. Több helyen a
magas szociális kiadások akadályozzák a fejlesztési elképzelések megvalósítását. Több
önkormányzat tervezi a középületek, közparkok, játszóterek rehabilitációját, ezekhez
igyekeznek a lakosságot bevonni, illetve minél több forrást pályázati úton megszerezni.
Munkáltatók válaszai:
•

nagyobb összefogás és jobb koordináció kellene a térségben,

•

a helyi vállalkozókat előnyben részesíteni, támogatásokat körültekintőbben elbírálni
az önkormányzatok részéről,

•

a vezetők találják ki a kiutat, a korlátozott lehetőségek közepette is, pl. a
mezőgazdasági területek megművelésére,

•

a helyi termékek előnybe részesítése a vásárláskor,

•

az ipari park tovább fejlesztése,

•

szemléletváltást, nem belenyugvással szemlélni az eseményeket.

Több munkáltató elmondta, hogy folyamatos megrendelés esetén több
munkahelyet tudnának létesíteni, illetve fenntartani (építőipar) Több
munkahely esetén több járatot tudna indítani VOLÁN. Lehetne
fejleszteni a mezőgazdasági termelést, a gyümöltermesztést és
feldolgozást, bővíteni lehetne a fűrészüzemet, stb. De azt is
megfogalmazták, hogy a jelenlegi helyzetben eléggé kockázatosak a
fejlesztések, nem azonosak a versenyfeltételek, kedvezőtlenek az
adózási feltételek is. Volt, aki már „semmit” nem tervez,
belefáradtak, hogy sokszor elmondták a véleményüket, azt
lejegyzetelték, de általában nem történt semmi.
Oktatási intézmények válaszai
•

a munkaerőigényekhez jobban igazodó képzést megvalósítani,

•

munkára nevelés erősítése, bár sokan már leszoktak a munkáról,
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•

kulturált környezetet építeni, műtárgyakat óvni, nem rongálni, közhasznúak „igazi
munkájával”, nagyobb tenni akarást meghonosítani.

Több oktatási intézmény helyet tudna biztosítani a felnőtt képzésnek.
Az eredményesebb munkájukhoz, szükségesnek tartanák, hogy a
törvény szigorúbban kötelezze a tanulókat a 8 osztály elvégzésére,
ennek érdekében fontos feladatuknak tartják tanulók és szülők
meggyőzését és a gyerekek egészséges életmódra nevelését.
Költségvetési intézmények válaszai:
•

érdekelté tenni az embereket a pozitív változások elérésében,

•

nagyobb közéleti aktivitást tanúsítani,

•

összefogás szorgalmazása a meglévő értékek nagyobb védelme érdekében,

•

partnerség erősítése az önkormányzat és a civil szervezetek között,

A költségvetési intézmények fontosnak tartották az újabb pályázatok készítését az EU
források megszerzésére, továbbá a fejlesztés érdekében történő mozgósítást, információ,
szolgáltatást, és koordinációt. (Encsi több célú kistérségi társulás)
A munkaügyi kirendeltség kiemelt feladatnak tartja a munkáltatók helyzetbe hozását a
pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználásával.
Civil szervezetek válaszai:

• kisgazdaságokat, gyümölcstermesztést fejleszteni,
• kulturális programokkal a népességmegtartó erő növelése,
• iskola, orvosi rendelő, stb. intézmények meg- és fenntartása,
• vonzó településkép kialakítása,
• az emberek szemléletének olyan irányú változtatása, hogy ne
csak az egyéni érdekeket szem előtt tartó, önző magatartás az
legyen jellemző.
E kérdésnél néhány esetben az is előfordult, hogy a kategorikus „nem
tehetünk semmit” válasz hangzott el, volt, aki hozzá tette csak
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„Münchausen bárónak sikerült a saját hajánál fogva kihúzni magát a
mocsárból.”
A következő kérdésekben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen térségfejlesztési terveket
ismernek és mennyire elégedettek ezek megvalósulásával.
A válaszokból kitűnt, hogy a „profi” szervezetek mellett (ATÖSZ, (Encsi több célú kistérségi
társulás, munkaügyi kirendeltségek) természetes módon a települési önkormányzatok ismerik
leginkább a fejlesztési terveket. Pl. Nemzeti Fejlesztési Terv, Hernádvölgye tájvédelmi, régióés településfejlesztési keretterve, Encsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja, Csereháti
Fejlesztési Terv, stb.
E tervek többségét ismerik a munkáltatók és az oktatási és a költségvetési intézmények is.
Viszonylag kevesebben ismerik az idegenforgalmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
közoktatás-fejlesztési, úthálózat bővítési terveket, valamint a regionális és a megyei
középtávú programokat. Viszonylag tájékozatlanok e tervekről - az NFT kivételével – a civil
szervezetek.
Nagyon tanulságosak azok a válaszok, amelyek a fejlesztési tervek megvalósítása terén
tapasztalható hiányosságokról szóltak, a válaszok lényegét az alábbiak szerint lehetne
összegezni:
•

kevés az információ, pénzhiány miatt általában marad minden terv szinten,

•

a források olykor igazságtalanul kerülnek elosztásra, amikor nem a gazdasági
fellendülés az alapfeltétel, hanem az egyéni szempontok,

•

ötlet van, csak pénz kellene hozzá,

•

nincs ismertetés az eredményekről,

•

a térség fejlesztése nem kellően összehangolt, gyakori a forrás hiány,

•

az elképzelések jók, de nincs kellő szervező erő a megvalósításhoz, az ötleteket nem
tudták elfogadtatni a döntéshozókkal,

•

az elképzelések nem esnek egybe a térség vállalkozóinak fejlesztési terveivel,

•

az ipari park nem valósult meg a tervek szerint,

•

a politika domináns szerepe és megosztó hatása inkább káros, mint hasznos.

Tanulságos lehet az alábbi vélemény is: „ A tudományosság hátterével, a helyi sajátosságok
figyelmen kívül hagyásával és sok esetben nem a realitásoknak megfelelő programok,
tanulmányok készültek. A pályázati lehetőség kihasználása volt a fő cél, és nem a tényleges
probléma megoldása.” (Encs Városi Önkormányzat)
A térség érdekérvényesítő képességét fele-fele arányban minősítették nem megfelelőnek,
illetve csak részben megfelelőnek a válaszadók. (megfelelőnek senki nem értékelte)
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Az elhangzott érdekérvényesítési problémák az alábbi gondolatok köré csoportosultak:
•

kevés az érdemi közös fórum, nincs térségi gondolkodás, elszeparáltan élünk egymás
mellett,

•

tapasztalható az információ és az együttműködés hiánya, elszigetelten mindenki a
maga kis ügyeit intézi, javítani kellene a kapcsolatrendszert,

•

a lobbi tevékenység gyenge, mások kiéneklik a szánkból a sajtot,

•

nincs gazdasági potenciál, nincs hungarikum, ezért is súlytalan a térség, a kis
települések eleve hátrányban vannak,

•

kevés a közös pályázati lehetőség,

•

kevés az országos képviselettel bíró civil szervezet,

•

a munkahelyteremtést célzó lobbizás nem összefogottan történik,

•

a fejlesztések hibás szemlélettel, erősen kormány illetve politikafüggők,

•

nagyléptékű fejlesztés nem lehet, kis léptékű araszolás nem nagyon visz előre,

•

tapasztalható a vidékfejlesztés és a Budapest ellentét (lásd 4-es metró )

•

nincs célzott roma támogatás.

Érdekes válaszokat kaptunk arra a kérdésre, hogy miképpen ítélik mag a saját tárgyi,
technikai, a személyi és a pénzügyi feltételeiket, a mérlegelve a feladataik ellátásához
szükséges kondíciókat.
A három feltétel közül legjobbnak minden kategóriába tartozó válaszadó a személyi
feltételeket jelölte meg, a válaszok mindenütt a jó minősítést közelítik (3,6- 3,9 - es
osztályzattal) Kicsit rosszabbak (de még közepesnél jobbak) a tárgyi feltételek. (3, 2 –3, 5-es
osztályzatok) Ezen belül – a vélemények szerint - az önkormányzatoknál és a civileknél a
rosszabbak, a költségvetési intézményeknél és a munkáltatóknál jobbak a tárgyi feltételek.
Érdekes vélemények fogalmazódtak meg a pénzügyi helyzetet illetően, miszerint az
önkormányzatoknál a legrosszabb, gyenge (2,2) szintén gyenge, de valamivel jobb az oktatási
intézményeknél (2,4) a közepest közelíti a munkáltatóknál(2,8) és közepesnél valamivel jobb
a pénzügyi helyzetük a civileknek (3,1) és a költségvetési intézményeknek (3,4).
Kíváncsiak voltunk arra, hogy ismereteik szerint vannak e a térségben olyan lakossági
igények, amelyre lenne fizetőképes kereslet. Tettük ezt azzal a céllal, hogy ötletek
gyűljenek az esetleges fejlesztési célokra, még ha mikrovállalkozás szintjén is. A vélemények
erősen megoszlottak a munkáltatók 90 %-a szerint nincs ilyen igény, majdnem hasonlóan
válaszoltak az oktatási intézmények képviselői is, ugyanakkor az önkormányzatok, a civilek
és a költségvetési intézmények képviselői fele-fele arányba válaszoltak igennel és nemmel.

48
Az igen válaszokat természetesen követték a kielégítetlen lakossági igények felsorolása, az
alábbiak szerint:
•

házi jelzőrendszer kiépítése idős és beteg emberek részére, illetve a segítségnyújtás
megszervezése,

•

hagyományos kézműves, ill. gasztronómiai termékek előállítása,

•

kábel tv hálózat, szennyvíz hálózat kiépítése,

•

javító szolgálat, kisipari szerviz szolgáltatás,

•

tömegközlekedés fejlesztése,

•

gyógyszertár, (Szalaszend, Méra)

•

mobil térerő biztosítása,

•

minőségi élelmiszerbolt, helyben feldolgozott gyümölcsök árusítása,

•

közösségi ház, kulturális programok, szabadidős tevékenység megszervezése,

•

cukrászda, (Baktakék),

•

lakossági szolgáltatások, fodrász, cukrász, hentes,

•

kereskedelmi, gazdasági szolgáltatások, piackutatás,

Megítélésünk szerint gondolatébresztőnek alkalmas lehet a fenti
igényeket bemutató felsorolás, csakúgy, mint a következőkben a helyi
adottságok és ágazati fejlesztési lehetőségek számbavétele.
Ezt a gondolatmenetet követve rákérdeztünk a kihasználatlan helyi adottságokra is, hasonló
számban jöttek erre vélemények javaslatok:
•

természeti értékek,

•

komplex mezőgazdasági hasznosítás,

•

vízi turizmus, régi mesterségek, falusi turizmus, (öko) ,

•

haltenyésztés, állattenyésztés,

•

legeltetésre alapozott állattartás,

•

üres ingatlanok, műveletlen termőföldek, Tsz telepek,

•

gyümölcstermesztés, szeder, málna , barack,

•

jobb tömegközlekedés megszervezése,

•

családi gazdálkodás,

•

a határközelségből és nyitottságból fakadó előnyök kihasználása,

•

logisztikai központ lehetősége,
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•

olcsó munkaerő, kooperáció, szakképzett munkaerő hasznosítása,

•

Kakas

csárda,

múzeummarketing,

termál

kutak,

kereskedelmi

központ,

idegenforgalom,
Az ágazatok fejlesztésére érkezett javaslatok:
•

mezőgazdaság, biogazdálkodás meghonosítása,

•

kertészet, gyümölcstermesztés és erre épülő feldolgozás,

•

történelmi- vallási- falusi turizmus, vizitura, kéktúra

•

népi mesterség,

•

termelő infrastruktúra fejlesztése,

•

vendéglátás, erdei iskola,

•

legeltetéses állattenyésztés (juh),

•

erdőgazdálkodás, (olcsó munkaerő), energianövények előállítása,

•

feldolgozóipar, összeszerelő üzemeket, (alacsony képzettségű munkaerő van és a
szállítási költség is legyen alacsony)

•

szociális ágazat, idős gondozás,

•

élelmiszeripari feldolgozás,

•

árvíz és belvíz elleni infrastruktúra,

•

meglévő kis-és közép vállalkozások nagyobb támogatása,

•

tárolókapacitás növelése, kereskedelem, könnyűipar,

•

oktatási infrastruktúra fejlesztése,

E fejezet végén kérdeztük meg a szervezetek képviselőit arról, hogy milyennek szeretnék látni
a térségüket 7-10 év múlva, a kérdésre eléggé színes, ugyanakkor egyértelmű válaszok jöttek.
A leggyakoribb válaszok szerint az itt élők virágzó gazdasággal, és rendezett, virágos
közterekkel, parkokkal rendelkező, élhető térségként szeretnék látni lakókörnyezetüket.
Az összegző, sommás megállapítás mellett érdemes áttekinteni a „részletekre is ügyelő”
válaszokat.
•

csaknem teljes foglalkoztatás, 7-8 %-os munkanélküliséggel, (mások szerint 15 % is
jó lenne),

•

a munkahelyek és a munkaerő egyensúlya valósuljon meg,

•

növekvő lakosság szám,

•

a falusi turizmusba bekapcsolódott település,
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•

élhetőbb, vonzó térség teljesen kiépített közművekkel,

•

dinamikusan fejlődő térség, ápolt, gondozott falukép, szabadidő központtal, legalább
az encsi szintre felhozva (!)

•

fejlett, mindent kielégítő munkahelyek,

•

jó iskolák, óvodák, idősek megfelelő ellátása,

•

elégedett emberek, aki akar dolgozni, annak legyen munkája,

•

egy építkező, szépülő, emberek tömegeinek munkát adó térség, (posta előtt várakozás
és árok parton ülés veszítse el létjogosultságát)

•

ide vándoroljanak inkább az emberek, legyen jó a közbiztonság,

•

4 sávos 3-as út, vasút rekonstrukció,

•

legyen a település tehetős, rendezett, gazdagabb, tisztább, biztonságosabb,

•

ne romoljon tovább a helyzet,

•

valódi európaihoz, vagy legalább dunántúlihoz hasonlító környezet

•

pezsgő idegenforgalmi térség legyen,

•

vidám lakosság, a csellengő emberek helyett a munkába igyekvőkkel lehessen
találkozni,

•

munka becsülete legyen jóval nagyobb,

•

a megtermelt javak biztosítsák a megélhetést,

•

ne legyenek másodrendű polgárok,

•

kapjanak kedvezményeket, előnyöket az itt élők, a földrajzi helyzetet figyelembevevő
fejlődés legyen,

•

magasabb legyen az életszínvonal,

•

legalább olyan legyen, mint 7-10 éve volt,

A válaszadók hitét is tapasztalva az interjúk során, elmondhatjuk, hogy a felszínre került
javaslatok többsége olyan igazi célokat jelent az itt élő lakosságnak, illetve az egyes
szervezeteknek, amelyekért érdemes „minden követ megmozgatni”, még akkor is, ha
némelyik javaslat némi malíciával, már egy kicsit az álmok határát súrolja.
2. A kistérség foglalkoztatási problémáinak okai, a lehetséges megoldási eszközök és
módszerek
E fejezetben kimondottan a foglalkozatás témakörében meglévő gondokkal kapcsolatban
kértük a véleményeket, természetes módon az itt kapott válaszok nagyon szoros
kapcsolatban állnak az előző fejezet –a társadalmi-gazdasági gondokkal kapcsolatos –
válaszaival. Itt is a munkahelyek hiány és a nagymérvű aluliskolázottság áll az első helyen,
mint a fő ok, de további az előző fejezetben más hangsúllyal felvetődött, illetve újabb
problémák is felszínre kerültek.
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A települési önkormányzatok felvetették, többek között, hogy a
•

a mezőgazdaság tönkre tételét mai napig nem tudta e térség kiheverni,

•

a helyi ipari leányvállalatok mindig is kiszolgáltatottak voltak és később meg is
szűntek,

•

a képzett munkaerő elvándorlása,

•

több sikertelen közmunka pályázat,

•

túlzott munka nélkül adott szociális segélyek,

•

beruházások hiánya, vállalkozások a mai napig nem tudtak megerősödni,

•

az elszegényedés,

•

a bérek és segélyek túl közel vannak egymáshoz

•

a munkából élők jövedelmén sok a teher

•

a munka becsülete romlott.

Munkáltatóktól kapott válaszok:
•

a cégek megszűnése után a kevés stabil munkahely, alacsony képzettség melletti
minimálbér a jellemző,

•

tőke hiány az üzemeknél, a pályázati pénzek gyakran beragadnak,

•

a munkáltatóknak nincs állandó megrendelése, gyakran csak idénymunkák vannak,

•

a megye üzemei nem várják az itteni munkaerőt,

•

az emberek „leamortizálódtak”,

•

a fekete munka legyőzhetetlen konkurenciát jelent,

•

a fiatalok elvándorlása,

•

a segélyek munka erkölcsöt romboló, tétlenségre ösztönző hatása,

•

a magas közterhek, felvevő piac hiánya,

•

a lakosság körében magas roma arány, ebből adódó foglalkoztatási nehézségek,

•

az aprófalvas település szerkezet,

•

az egészségügy, és az oktatás gyenge színvonala,

Az oktatási, költségvetési és a civil szervezetek további – a fentieket kiegészítő – válaszai:
•

a szocializmus öröksége, a nagy üzemek válsága,

•

az egyes szakmákban túlképzés,

•

az alacsony iskolázottság, képzetlenség, alulképzett tömegek,
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•

a magas közterhek, pénztelenség

•

a kedvezőtlen gazdaságföldrajzi adottság,

•

a létbizonytalanság, kedvezőtlen demográfiai folyamatok,

•

az infrastruktúra viszonylagos fejletlensége,

•

a tartós munkanélküliség romboló hatása, a lustaság

•

az etnikum miatt nem jön a beruházó.

Magítélésünk szerint minden válasznak van igazságtartalma, és azt is
jelzik, hogy a térség jelenlegi válságos foglalkoztatási helyzetét
kialakító és konzerváló okok meglehetősen összetettek és
bonyolultak. Kérdés, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, vannak
e egyáltalán sikerrel kecsegtető megoldások, illetve kiknek, milyen
szinten, milyen intézkedéseket, milyen döntéseket kellene hozni a
helyzet javítása érdekében. Erre voltunk kíváncsiak a következő
kérdésnél: a foglalkoztatási helyzet javítására, a munkanélküliség
csökkentésére milyen eszközök és módszerek alkalmazását tartanák
szükségesnek?
A vélemények nagy többsége egybecsengett abban, hogy a térségnek mindenekelőtt
munkahelyteremtésre és a piacképes képzésekre lenne szüksége, amelyhez szükség lenne
ipari üzemek telepítésére állami segítséggel. (E valóban szükséges, ugyanakkor nem kis
feladat problémakörét a III. fejezet javaslatok témakörében igyekszünk elemezni)
További javaslatok:
•

szükség lenne munkahelyteremtő pályázati lehetőségek számának növelésére,

•

kormányzati, megyei, közmunkaprogramok bővítése,

•

komplex foglalkoztatási programokat indítani,

•

a célirányos vidékfejlesztés, összekapcsolása a munkahelyteremtéssel,

•

a helyi munkáltatók, vállalkozók nagyobb támogatása, megerősítése,

•

a fekete munka csökkentése,

•

a segélyezésben sokkal inkább a rászorultság elvét kellene alkalmazni, az
ellenszolgáltatások nélküli segélyeken munkahelyeket kellene létrehozni,

•

a munkafegyelem és munkamorál javítása,

•

az igényektől elrugaszkodott képzések helyett piacképes képzést,

•

versenyképes termékeket kellene előállítani a térségben,

•

több munkaerő megtartását, növelését célzó pályázatot kellene kiírni a térségre,

53
•

a nyugdíjkorhatár csökkentése, (?)

•

a közterhek csökkentése,

•

a közmunkák helyett az erdőgazdálkodást és az ipari termelést támogatni,

•

törvényi szabályzás kellene a segélyezett életmód felszámolására,

•

megfelelő fizetés biztosítása.

.
A fenti javaslatok közül több – az eszköz és feltételrendszert is részletesen kidolgozva mintegy alapot is jelenthet a kistérségi foglalkoztatási stratégia kidolgozásához.
Szorosan kapcsolódik az előzőekhez a következő két kérdés is, miszerint: lehet e fejleszteni a
térségben a hagyománnyal rendelkező termelési, feldolgozási, szolgáltatási módokat, és
ha igen, mely területeket lehetne fejleszteni?
A kérdések – természetükből adódóan – kapcsolódnak az előbbi fejezet gazdaságfejlesztést
célzó kérdéseihez, ezért azokat nem ismételve, csak a foglalkoztatást közvetlenül érintő
válaszokat írjuk le.
A hagyományos termelés, feldolgozás fejlesztési lehetőségeit firtató kérdésre csak az
önkormányzatok és munkáltatók 20 %- a felelt kategorikus nemmel, a többi szervezetnél
ez a válasz elenyésző volt. (Igaz, hogy a kérdésnél elsősorban a munkáltatók az érintettek)
Az egyes foglalkoztatást érintő fejlesztési javaslatok:
A megkérdezettek többsége elsősorban a mezőgazdasági termelést, a kertészeti, zöldség és
gyümölcstermékek termelését, feldolgozását, kereskedelmét és a piacképes
állattenyésztést, valamint a turizmust tartotta fejlesztésre érdemes tevékenységnek.
További megfontolásra érdemes javaslatok:
•

megújuló energiaforrások termelése,

•

gyógynövény, csipke-, kamilla-, méztermelés, stb.

•

juhászat újra élesztése,

•

a varrodai fejlesztésről sem kellene lemondani,

•

a gönci barackban rejlő lehetőségek jobb kihasználása,

•

piacszerző marketing tevékenység,

•

bortermelés,

•

palackozó üzem,

•

biokertészet.

A felsorolt javaslatok az I. fejezet 46-47 oldalán felsorolt, hasonló
jellegű gazdaságfejlesztési javaslataival teljesek. Természetesen az
egyes javaslatok megvalósíthatósága igényli a hozzáértő szakemberek
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vitáját, az ilyen jellegű pályázati lehetőségek felkutatását, majd a
fejlesztésben fantáziát látó szereplők összefogását, közös pályázatát és
nem utolsó sorban hatékony lobbi tevékenységét.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy menyire elégedettek az érintettek a térségbe érkező
képzési-foglalkoztatási célú pályázati pénzek nagyságrendjével. Erre a kérdésre az
önkormányzatok fele, a munkáltatók 30 %-a és a többi szervezetnek pedig mintegy 20 %-a
válaszolt egyöntetűen nemmel, nyilván csak azok, akiknek voltak ilyen jellegű ismereteik. A
többség szerint 50-60 %-al több képzési-foglalkoztatási pályázati pénzeknek kellene a
térségbe érkezni, de néhányan reálisnak tartották a 100 %-os növekedést is. (Itt
jegyezzük meg, hogy ha 2007-től valóban sikerül lehívni az uniós források 3-4 szeresét, ez az
igény még teljesülhet is.)
Megkérdeztük a részmunkaidős és az egyéb rugalmas foglalkoztatási formákról is az
érintetteket, amelyről eléggé ellentmondásos vélemények érkeztek, az alábbiak szerint:
•

csak akkor, ha plusz munkaerő bevonásával jár,

•

nem nagyon megy a térségben,

•

szükséges rossz lehet,

•

nincs létjogosultsága,

•

a szociális gazdaságban lenne létjogosultsága,

•

megfelelő feltételekkel jó lenne,

•

ma még illúzió, kismamáknak szükséges lenne,

•

az idényjellegű vagy adminisztratív munkára jó lehet,

•

legyen először elegendő normál munkahely, adott esetben előnyös lehet,

•

a jelenlegi helyzetben nem alkalmazható,

•

az iskolában jelenleg is foglalkoztatnak így munkaerőt,

•

bármely munka jobb, mint a segély,

•

Gyes, ill. fogyatékkal élőknek, sokan elfogadnák, ha lenne,

•

nem nyújt teljes megélhetést, nem időszerű,

•

a 8 órát is 4-nek jelentik be,

•

prosperáló gazdaság kellene,

•

jó lehetőség lehet, de csak 45 év felett,

•

támogatná, nagyon jó lenne, költségtakarékos lehet.

Elgondolkodtató, a sokszínű vélemény, ami egyben azt is jelzi, hogy vitára érdemes témáról
van szó, a véleményekből inkább az tűnik ki, hogy bizonyos feltételek biztosítása esetén (pl.
Kevesebb közteher) megfontolandó lehet e foglalkoztatási forma alkalmazása. A gyakorlat is
hasonlóan ellentmondásos, mint a vélemények az encsi munkaügyi kirendeltség
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nyilvántartása szerint a részmunkaidős foglalkoztatás a kezdeti fellendülést követően
jelentősen visszaesett, töredéke a 2004. évinek. 25 fővel szemben tavaly csak 4 fő volt az
érintett létszám.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy, hogyan, milyen módon lehetne
növelni az itt működő vállalkozások versenyképességét.
A megkérdezettek nagy többsége egyetértett abban, hogy elsősorban adócsökkentéssel, a
pályázatoknál kevesebb saját erő előírásával, több kedvezménnyel és támogatással
kellene javítani a cégek versenyképességét. További jellemző vélemények voltak:
•

a kormányzati szerepvállalás növelése a vállalkozások versenyképesség javítása
érdekében,

•

jobb kooperáció a térség munkaerő-piaci szereplői között,

•

a fizetési fegyelem erősítése, a korrupció visszaszorítása,

•

a piacra jutást jobban megszervezni, segíteni,

•

a hazai és nemzetközi vásárokon való gyakoribb megjelenés,

•

kedvezőbb fejlesztési hitelekhez lehessen hozzá jutni,

•

egy –egy feladatra konzorciumba lépni,

•

technológiai fejlesztés, hozzá értő dolgozókkal,

•

a fekete munka visszaszorítása,

•

tőkeinjekció, infrastruktúra fejlesztése

•

a vállalkozói készség fejlesztése, célirányos képzéssel.

A jelen projekt szempontjából is biztató, hogy többen hangsúlyozták az összefogás
jelentőségét, amely egyik fontos feltétele lehet az itteni vállalkozások versenyképessége
javításának, erősítésének. Ennek konkrét teendőire a foglalkoztatási stratégiában kívánunk
kitérni.
Az interjúk során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezettek, hogyan látják az itt élő
fiatalok vállalkozási készségét és esélyeit, továbbá az iskolázottságának,
szakképzettségének színvonalát, valamint a változásokhoz való alkalmazkodó készségét. A
minősítéseket 1-5 (rossztól – kiválóig) skálán jelölték a megkérdezettek, véleményünk szerint
a kapott osztályzatok nagyon tanulságosak.
Önkormányzatok Munkáltatók

Oktatási
intézmények

Költségvetési
szervek, civilek

Fiatalok vállalkozókészsége

1, 8

2, 6

2, 9

2, 3

Fiatalok vállalkozási esélyei

1, 6

2, 2

2, 6

1, 9

Fiatalok szakképzettsége

2, 5

2, 5

2, 6

2, 5

Fiatalok alkalmazkodóképessége

2, 3

2, 5

2

2, 5
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Átlag

2, 05

2, 45

2, 5

2, 3

Az osztályzatok összessége inkább a 2-es (gyenge) minősítés felé tolódik, azért vannak
némileg meglepő különbségek is pl. az önkormányzatok és bizonyos fokig a költségvetési
szervek nagyon leminősítették a fiatalok vállalkozókészségét és még inkább az esélyeit,
míg az oktatási intézmények az alkalmazkodó készséget tartották gyengének.

Tanulságos lehet az alábbi táblázat is:
Költségvetési
Önkormányzatok Munkáltatók Oktatási intézmények szervek, civilek

A munkáltatók szakember igényei
és a szakképzés összhangja
A térségben működő iskolák
szakképzési kínálata
A térségben működő iskolákban
folyó szakképzés színvonala

2, 4

2, 5

3, 0

2, 4

2, 7

2, 6

3, 0

2, 4

2, 9

2, 8

3, 1

2, 8

Az egyes szervezetek osztályzatai között nincsenek nagy különbségek, megítélésünk szerint a
két leginkább kompetens szervezet, a munkáltatók és az oktatási intézmények osztályzatai
közötti érték fejezi ki legjobban a helyzetet.
Az e téren meglevő problémák közül az alábbiakat tartották említésre méltónak a
megkérdezettek:
•

nincs megfelelő piackutatás a képzések indítása előtt,

•

kevés a jó szakember,

•

teljes a káosz, mindenki irodába, fantom szakokra igyekszik,

•

erősebb törekvés kellene a hiányszakmák pótlására,

•

több szakértelem kellene a képzési kínálat kialakításában,

•

a kisebb falvakban szakember utánpótlás a gond,

•

a képző intézmények technológia háttere nem jó,

•

az iskola meg akar élni, követelmények lazulása, romlik az emberanyag is,

•

a gyakorlati képzés gyenge, nincs szinkron, a munkáltatói igények esetlegesek,

•

a végzett szakmunkások nem akarnak a tanult szakmájukban dolgozni, átképzésben
viszont nem szívesen vesznek részt,

E kérdéskör kapcsán megkérdeztük, hogy mely szakmákban van munkaerőhiány és mely
szakmákban túlképzés, illetve felesleg.
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Hiányszakmák:
Építőipar: erőgépkezelő, kőműves, festő, ács, hegesztő
Műszaki terület: gázszerelő, gépjavító, autószerelő, autóvillamossági
karosszérialakatos, gépjármű technikus, háztartási gépszerelő
Mezőgazdaság: gyümölcstermesztő, növényvédő
Szociális terület, gondozó, diplomás ápoló,
Vendéglátás: jól képzett vendéglátó szakmunkás, felszolgáló, szakács
Lakossági szolgáltatás: cipész, asztalos
Könnyűipar: varrónő

szerelő,

Többen úgy fogalmaztak, hogy nincs semmiben munkaerőhiány, illetve
a jól képzett szakmunkásokból van hiány, tehát inkább az
emberanyaggal van probléma. (Ezt látszik igazolni az a tény is, hogy a
munkaügyi kirendeltségek regisztrált állományában az itt felsorolt
szakmák majdnem mindegyikében vannak munkanélküliek.)
A vélemények szerint túlképzés van az alábbi szakmákban:
Építőipar: kőműves, ács,
Humán szakterület: tanító, közgazdász, jogász, bölcsész, egyszakos pedagógus,
képviselők (?)
Műszaki terület: lakatos, informatikus,
Könnyűipar: varrónő, asztalos, kárpitos, ruhakészítő, bútorasztalos
Egyéb: szociális munkás, bolti eladó,
Volt olyan vélemény is, hogy a helyi munkaerőigényekhez képest mindenütt túlképzés van, és
sajnos a regisztrált munkanélküliek közül egyre kevesebb szakembert lehet alkalmazni
az elavult szakképzettség, valamint a mentális és egyéb problémák miatt.
Érdemes itt az encsi munkaügyi kirendeltség közelmúltban készített munkaerő-piaci
prognózisát összehasonlítani a fenti listával, abban sokkal kevesebb szakma jelenik meg
hiányként, egy-két éves időintervallumban öt szakmára (kárpitos, asztalos, bolti eladó,
varrónő és mezőgazdasági gépszerelő) jeleztek munkaerőigényt a munkáltatók, és hat
szakmában jeleztek elbocsátást. (betanított kárpitos, betanított varrónő, bolti eladó, mg-i
erőgépvezető, tejfeldolgozó, növénytermesztő)
A mi felmérésünkben és a kirendeltség prognózisában is előfordul, hogy a munkaerőigény és
felesleg oldalán is ugyanazok a szakmák szerepelnek, amely szintén azt támaszthatja alá,
hogy a munkaerő minőségi jellemzőivel van inkább probléma.
Megkérdeztük azt is, hogy szükségesnek tartanák-e a diplomások nagyobb mértékű
foglalkoztatását a térségben és, ha igen, akkor mely területeken tudnák ezt elképzelni.

A megkérdezettek nagy többsége szükségesnek tartotta a diplomások

58

foglalkoztatását, egyedül az önkormányzatok 30 %-a és a munkáltatók
10 %-a adott nemleges választ.
A diplomások foglalkoztatását elképzelhetőnek tartanák az egészségügyben, a szociális
területen, tovább az építőiparban, ipari üzemek telepítésénél, önkormányzatoknál,
közszférában.

Szakmai területen több diplomás lehetne foglalkoztatni, a pénzügyi,
jogász, közgazdász, környezetvédelemi, logisztikai, ápoló, reálszakos
pedagógus, marketing, informatika, irányító menedzser,
projektmenedzser növényvédelem, pályázatíró, közbeszerzési
menedzser szakterületeken, illetve egyes vélemények szerint minden
diplomást a saját szakterületén magasabb bérért kellene foglalkozatni.
A diplomás fiatalok megtartása érdekében a legtöbben a biztos
megélhetést, a stabil elhelyezkedési és érvényesülési lehetőségek
biztosítását tartanák legfontosabbnak. Ezen túl megfontolandónak
tartanák a javaslatok közül az alábbiakat:
•

magasabb bérek, amit a munkáltató legyen képes megfizetni,

•

gyakornokképzés, ösztöndíj bevezetése

•

lakás, letelepedési támogatás

•

korábbi jó módszerek alkalmazása,

•

ipari üzemek létrehozása a térségben.

A következő kérdésünk a közhasznú, közcélú és egyéb közmunkákkal
kapcsolatos véleményeket kutatta. Ennél a kérdésnél erősen
megoszlottak a vélemények az egyes szervezetek között.
Az önkormányzatok jellemző véleményei:
•

a közhasznú munka jó, a közcélú kiváló,

•

nagyon hasznos, a megélhetést segíti és a település közterei esztétikusabbak,

•

szükség van rá, szükséges rossz, értékteremtő munkát nem végeznek,

•

pozitív, de ezt a pénz a munkáltatóknak kellene kapni,

•

nem értéknövelő munkát végeznek,

•

nagy segítség a költségvetési intézményeknek,

•

értelmetlen, a romák nem akarnak dolgozni,

•

nem mindenki dolgozik megfelelően,
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•

szociális juttatásnak tekintik, rontja a munkamorált, nincs arányban a bér és a segély
összege között.

Munkaadók véleményei:
•

átmeneti megoldás, nem oldja meg a rászorulók élethelyzetét,

•

nem hatékony, de a település tisztasága érdekében jó,

•

ebben a térségben szükség van rá,

•

a hatékonysága a vezetőtől függ,

•

fontos lenne az esélyteremtés, a szerény anyagi lehetőség biztosítása a képzetlen
rétegnek,

•

nincs megfelelő teljesítménykövetelmény,

•

a munkamorál romboló, csak részben hasznos,

•

a jól szervezett, fegyelmezett munkának lenne értelme,

•

feleslegesnek tartjuk, lesújtó vélemény, feszültség gerjesztő a településen belül.

Oktatási intézmények véleményei:
•

szükséges rossz, felesleges pénzkidobás,

•

jobb, mint semmi, de néha több kárt okoz, mint hasznot,

•

jól működik, pl. az iskolában

Költségvetési intézmények véleményei:
•

átmeneti megoldás, ha van mögötte értékteremtés, akkor jó, de egyébként nem,

•

jó mert a munkahely nélkül maradt emberek nem érzik magukat kirekesztettnek,

•

még több kellene,

•

mint társadalmi cél helyes és szükséges, de sok javítani való a hatékonyságon,

•

sok embernek az egyetlen lehetőség, képezni is kellene a résztvevőket.

Civil szervezetek véleményei:
•

szükséges rossz, de lehetne jobban végezni megfelelő számonkéréssel,

•

laza a munkafegyelem, néhány hónapra szóló kötődés nélküli foglalkoztatás,

•

a családok megélhetésében átmeneti segítség,

•

igen sokszor kényszeredett látszattevékenység, annak minden káros hatásával,

•

fontos, hogy a szegények munkát kapjanak, még több alkalom kellene,
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Megítélésünk szerint ez is olyan kérdés, amelynél a válaszadók
véleményét erősen befolyásolta a közvetlen környezetükben látott,
tapasztalt közhasznú munkavégzés milyensége. Mindenesetre az
egyes kritikus véleményekben megfogalmazódó problémákat érdemes
tovább gondolni és megvitatni.
A következő kérdéseink, miszerint: miért magasabb a romák körében a munkanélküliség
és milyen eszközökkel és módszerekkel lehetne a roma munkavállalók nagyobb hányadát
bevonni a foglalkoztatásba, várakozásunkkal egyezően, az előző kérdéshez hasonlóan erős
és ellentmondásos reagálást váltott ki.
A legjellemzőbb vélemények:
•

kötik őket az évszázados beidegződések,

•

születésüktől kezdve nem a munkára nevelődnek,

•

öröklődik körükben az alacsony iskolai végzettség, rossz a családi példa ezért
problémás a szocializálódásuk,

•

nem is akarnak dolgozni, fegyelmezetlenek, ebbe az irányba hat a segélyezési rendszer
is,

•

alacsony a munkabírásuk,

•

nem viselik a munkahelyi kötöttségeket, csak a fegyelmezett munkaerőt
foglalkoztatják,

•

a kevés munkahely jó hivatkozási alap a munka kerülésére,

•

ma már a többségük nem is tud dolgozni,

•

jellemző a kriminalizálódás.

A munkába állításukra, reintegrálásukra vonatkozó javaslatok:
•

a szociális rendszer átalakítása, a munkával szerzett jövedelem nagyobb mértékben
különüljön el a segélytől,

•

komplex foglalkoztatási programok indítása,

•

valódi integráció az egyenlő jogok és kötelességek alapján,

•

kevesebb segélyezést, (sajnos ezt „nagyjaink” sem tudják megoldani)

•

a kisebbségi önkormányzat is legyen bevonva a foglalkoztatási programok
szervezésébe,

•

kötelező képzés, oktatásra ösztönzés, a felzárkóztatás megszervezése,

•

családi munkahelyteremtés és jogi szabályozás,
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•

a családi pótlékot és azon kívüli segélyeket is közmunkához kell kötni,

•

legyen elég munkahely, és akkor ne kapjon segélyt, aki nem vállalja a munkát,

•

csökkentett munkaórában történő foglalkoztatásuk,

•

társadalmi szinten való felzárkóztatást,

•

megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy a segély nem a gyermekek megélhetését, hanem
a szülők szükségleteit (többször inkább a káros szenvedélyeit) elégíti ki,

•

ma már a sok segély után reménytelen a munkába állításuk.

Megítélésünk szerint a véleményekben több olyan megszívlelendő
gondolat van, amelyek vitára érdemesek, szerintünk több olyan
vélemény is megfogalmazódott, amely valóban masszívan benne van a
közvéleményben, ugyanakkor a téma „szakértői” és a politikusok is
inkább hallgatnak róla, mintegy szőnyeg alá söpörve a problémákat.
Voltak, elenyésző számban, olyan vélemények is, ahol a nyilatkozó a
fentebbieknél radikálisabban fogalmazott, hozzátéve, hogy véleménye
nem publikus. Természetesen ezt az igényét tiszteletben tartjuk.
3. A helyi munkaerő-piaci szereplők együttműködési gyakorlata, és az együttműködés
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseik

E fejezetben igyekeztünk, a pályázat kiírásának szellemében, feltárni,
részleteiben megismerni azt a korábbi évtizedes együttműködési
gyakorlatot, amely a kistérség munkaerő-piaci szereplői között
részben szabályozottan, részben érdek alapon, részben a szimpátia
alapján létrejött, működik, és amelyre a jövőben is alapozni lehet.
A fejezet első részében arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen jellegű és tartalmú
együttműködés valósult meg munkaerőpiac szereplői között, továbbá kikkel van állandó
és kikkel eseti kapcsolatuk (kistérségi, megyei, országos, nemzetközi) és ezekből melyeket
tartják igazán hasznosnak.

A kistérségi foglakoztatási partnerség vizsgálatánál, azt tapasztaltuk,
várakozásunkkal egyezően, hogy a munkaügyi kirendeltségek
kitüntetett szerepet töltenek be a képzési-foglalkoztatási
együttműködések szervezésében, támogatásában és realizálásában.
Rendszeres, szinte napi kapcsolat alakul ki a térség
önkormányzataival és munkáltatóival a közmunkák szervezése, a
munkaerő-közvetítés, a munkaerő-piaci képzés, a foglalkoztatási
jellegű pályázatok koordinálása és az egyéb foglalkoztatási
támogatások területén..
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A települési önkormányzatok a munkaügyi kirendeltségeken kívül, kapcsolatokat tartanak a
helyi szövetkezettel, a munkáltatókkal, helyi vállalkozókkal, cigány kisebbségi
önkormányzattal, az Északerdő Rt-vel, az egyes programokhoz kötődően az ÉRÁK-kal, a
megyei területfejlesztési tanáccsal, a megyei önkormányzattal, az OFA-val, és a szociális és
családügyi minisztériummal. (szociális földprogram).

Az ATÖSZ és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás pedig egyrészt
keretet ad az együttműködésnek, másrészt fontos helyi feladatok
megoldását közvetlenül segíti, szervezi. A két szervezet kapcsolatai
vannak nem csak az önkormányzatokkal, hanem a megyei
érdekvédelmi szervezetekkel (BOKIK), különböző közszolgáltató,
valamint felsőoktatási intézményekkel és a szlovák határmenti
régióval.
A munkáltatók is a munkaügyi kirendeltség kiemelt szerepét
hangsúlyozták a foglalkoztatási együttműködésben, ezen túl
megemlítették a kamarákat, egyéb szakmai, kereskedelmi szervezeteket
(KITE, Agroker, német megrendelők, integrátorok, stb.) Eseti, egyes
programokhoz kötődő kapcsolatuk van az ATÖSZ-el, a szakiskolával,
települési önkormányzatokkal, országgyűlési képviselőkkel)
Az oktatási és egyes költségvetési intézmények is fontosnak tartották a munkaügyi
kirendeltséggel való kapcsolatot, különösen a munkaerő-közvetítés, és a közhasznú
foglalkoztatás területén. A települési önkormányzatokkal való együttműködésük természetes,
mivel a legtöbb esetben, a fenntartójukról van szó.
A civil szervezetek is első helyre tették a munkaügyi kirendeltségeket, mint fő munkaerőpiaci partnerüket, ezen túl megemlítették, mint foglalkoztatást segítő partnert a települési
önkormányzatokat, az OFA-t, a Roma Polgárjogi Alapítványt, és az Országos Cigány
Önkormányzatot.
A következő kérdésekben arra kerestük a választ, hogy milyen módon szereznek információt a
foglalkoztatási helyzetet befolyásoló jogszabályokról, a pályázati, pénzügyi forrásokról és az
egyéb lehetőségekről? Elegendőnek tartják-e az ilyen tartalmú információk mennyiségét és
minőségét? Továbbá javaslatokat kértünk az ilyen jellegű információs tevékenység javítására.

A megkérdezettek körében a foglalkoztatási-pályázati és egyéb
kapcsolódó információk elérésének egyre meghatározóbb forrása az
Internet, mintegy 70 %-uk említette ezt a lehetőséget. Emellett
fontosnak tartották itt is a munkaügyi kirendeltségek tájékoztató
tevékenységét, és a személyes kapcsolatok ápolását.
Információszolgáltatóként említették még az ATÖSZ-t, az
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önkormányzati tájékoztatókat, közlönyöket, közbeszerzési értesítőket,
és a napilapokat.
Az ilyen jellegű információk mennyiségét és minőségét valamennyi
szervezet közepesnél inkább jobbnak minősítette, azzal a
megjegyzéssel, hogy még vannak kihasználatlan lehetőségek.
Igényként fogalmazták meg a foglalkoztatási – pályázati témákban
gyakoribb személyes találkozást, a helyi összefogás kialakítását,
konzultációk szervezését, a folyamatos, rendszeres tájékoztatás
megszervezését, a gyakoribb tájékoztatást a munkaügyi központ és
kirendeltségei részéről. Többen kifejtették, hogy az elektronikus
tájékoztatás fejlesztésében még vannak tenni valók, pl.: helyi hírlevél
rendszeresítése, folyamatos friss információk biztosítása, stb. Szóvá
tették azt is, (főleg a központi pályázat kiíró szerveknek címezve) hogy
a pályázati felhívások gyakran későn jelennek meg, nagyon rövid időt
hagyva a pályázatok elkészítésére. A fenti javaslatok azért is
figyelemre méltóak, mert teljesen szinkronban vannak a jelen projekt
olyan fontos célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatással kapcsolatos
kistérségi partnerség és informáltság fejlesztése.
Megkérdeztük azt is, hogy az egyes szervezetek az utóbbi öt évben
hány db, főleg munkahely megtartásához kapcsolódó pályázatot
adtak be és mennyi volt ezek közül sikeres.
Amint az alábbi táblázatból is kiderül az utóbbi öt évben a
legintenzívebben a települési önkormányzatok pályáztak, közel a 80
%-uk pályázott valamilyen foglalkoztatást érintő pályázatra, hasonló
arányban pályáztak a munkáltatók közül is, kevesebb, de több nyertes
pályázattal.
Települési
Oktatási
Költségvetési
önkormányzatok Munkáltatók Intézmények intézmények Civilek Összesen
Beadott pályázatok száma (db)

215

96

8

30

29

378

Ebből nyertes pályázat (db)
Mennyire jellemző az összefogás
(1-5-ig osztályozva)

128

73

5

17

9

232

2, 9

2, 4

2, 7

2, 3

2, 0
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Az utóbbi öt évben beadott pályázatok számát (bár ezek önmagukban nem rosszak) és a
sikerességet minősíteni önmagából a számokból meglehetősen problematikus – a megoldandó
gondokhoz, feladatokhoz képest biztos, hogy kevés - az összehasonlításhoz ismerni kellene
más kistérségek hasonló adatait, ami egyelőre nem áll rendelkezésünkre. A projektünk
szempontjából is figyelemre méltó az összefogás milyenségére vonatkozó osztályozás,
amelyet valamennyi szervezet közepesnél gyengébbre minősített, az általában alacsony
osztályzatok közül is „kilóg” a civilek minősítése, aminek okait szóban többen is
megindokolták.
A kérdés kapcsán érdeklődtünk, hogy milyen objektív és szubjektív akadályait látják az
eredményesebb együttműködésnek?
Az objektív okok között többen megemlítették, hogy viszonylag kevés munkáltató tudja
igénybe venni a támogatási lehetőségeket, mivel minimum 5 évre kell kötni az ilyen
szerződéseket, itt sajnos 1 évre sem látnak előre, továbbá nincs mindig olyan pályázati cél
amiért össze kellene fogni.
További objektív okok:
•

szervezetlenség, esetlegesség, az együttműködés fontosságának nem ismerése,

•

sok kis vegetáló szervezet jövőkép nélkül,

•

nem veszik komolyan a partnerséget, nincs hagyománya,

•

mindenki a maga útját járja, kevés az agilis szakember,

•

információhiány, időhiány, közös fejlesztési programok hiánya,

•

a pályázati önrészek hiánya, nincsenek megfelelő partnerek,

•

gyakran erősebb a konkurencia,

•

túl nagy a bürokrácia,

•

a partnerek labilis gazdasági pozíciója,

•

a gazdasági fellendülés hiánya,

•

a források szűkössége,

•

eltérő fejlettségi szint a települések között,

Szubjektív okok között említették:
•

gyakori az ellenérdekeltség,

•

az ismeretlen partnerrel szembeni fenntartások,

•

a pénzügyi elszámolástól, problémáktól való félelem,

•

az általános szegénység közepette inkább az irigység dominál,

•

az eltérő értékrendek, bizalmatlanság,

•

a korábbi visszaélések hatása,
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•

az eltérő mentalitás, előítéletek, lustaság, önzés,

•

az egyéni érdekeltségek túlzott előtérbe állítása.

Megítélésünk szerint nagyon tanulságosak a kapott válaszok, főleg abból a szempontból, hogy
a foglalkoztatási stratégia és a partnerség kialakításánál ezekkel a tényezőkkel számolni
szükséges, lehetőség szerint csökkentve a káros, az akadályozó, visszahúzó hatásokat.
A kérdéskörhöz kapcsolódva érdeklődtünk az együttműködéssel, partnerség-építés
problémáiról és várható előnyeiről.

A gondok között említették, hogy nincs kiforrott középtávú konkrét
fejlesztési terv, amibe „bele lehetne kapaszkodni” és eredményeket
lehetne elérni, valamint az általános pénzhiányt és a finanszírozás
problémáját.
További lehetséges problémák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az értelmes célok, személyi feltételek és a szakértelem hiánya,
a működtetés bonyolultsága,
a megfogyatkozott a bizalom,
idegen és szokatlan a munkamódszer,
a sok azonos profilú cég, erős konkurencia,
amíg nem érzik hiányát, addig nem gondolnak rá,
kicsi a felvevő piac,
tartózkodás, hogy a partnernél fellépő pénzügyi probléma meghiusíthatja a projektet,
időhiány, nincs mindig megfelelő információ csere.

Szerintünk és a megkérdezettek szerint is a pozitívum és biztató lehet, hogy a várható
előnyök nagyobbak és meggyőzőbbek az előzőekben felsorolt lehetséges problémáknál, bár
azokat sem szabad lebecsülni.
A partnerség várható előnyei:
•

lényegesen nagyobb támogatásokhoz lehet jutni,

•

a lehetőségek bővülése, így egymástól is segítséghez lehet kapni,

•

a közös programokkal lényegesen nagyobb pénzekhez lehet jutni,

•

a közös fellépéssel nagyobb a piaci részesedés,

•

gyorsabb, teljesebb információs lehetőség,

•

nagyobb szakmai tájékozottság,

•

a közös fellépés lehetne a legnagyobb erő, (bútoripar)
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•

2007-től nagyobb eséllyel lehetne pályázni,

•

a kölcsönös előnyök kihasználása,

•

a nagyobb beruházásokra való alkalmasság,

•

a saját erő könnyebb előteremtése,

•

így talán kisebb létszám (5-10 fő) tartós foglalkoztatását is sikerülne megoldani, pl.
foglalkoztatási társaságokkal

Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek mennyire érdekeltek, illetve
motiváltak egy foglalkoztatási célú partnerségi együttműködésben, milyen javaslataik
vannak a térségi foglalkoztatási együttműködés fejlesztésére.
Többen megfogalmazták azt a gondolatot, miszerint, ha ez a partnerség bármilyen
mértékben hozzájárul a munkalehetőségek bővüléséhez, akkor mind a munkavállalók,
mind az itt élő családok és az önkormányzatok is jól járnak, elég, ha csak a szociális
kiadások csökkentésének halaszthatatlan feladataira gondolunk. A megkérdezettek nagy
többsége kinyilvánította az értelmes célok érdekében történő együttműködési készségét,
elenyésző számban voltak olyanok is, akiknek fenntartásaik vannak, és egyelőre nem látják
szükségességét a szorosabb együttműködésnek. Azt a véleményt is el kellett fogadni, hogy
nem minden munkáltató profilja teszi lehetővé a szorosan vett együttműködést
Javaslatok a kistérségi foglalkoztatási együttműködés fejlesztésére:
•

szülessenek az egész kistérségre kiterjedő munkahelyteremtő pályázatok,

•

legyen központi munkahelyteremtő beruházás, kistérségi társulás

•

legyen közös projekt a turizmus fejlesztésére,

•

a partnerek között legyenek rendszeresek a közös megbeszélések, a közös tervek
kialakítása,

•

foglalkoztatási társaságokat lehetne alakítani,

•

értelmes programmal be lehetne indítani a vállalkozók klubját,

•

a partnerek fordítsanak fokozott figyelmet a munkahelymegtartásokra,

•

legyen rendszeres a több önkormányzatot érintő átfogó foglalkoztatási lehetőségek
megbeszélése,

•

legyen folyamatos a térségre vonatkozó pályázati lehetőségek felkutatása,

•

rendszeres konzultáció, szakmai fórumok szervezése,

•

legyen folyamatos kölcsönös tájékoztatás és az információ csere,

•

legyen tartalmas programokkal működő közösségi ház.

Megítélésünk szerint ez utóbbi javaslatcsomag is, csakúgy, mint az egész felmérésben
szereplő javaslatok sokasága, reális, megvalósítható, és ami a leglényegesebb az itt élő és
dolgozó, közéleti emberek akaratát jelzi. Ebből a szempontból nélkülözhetetlen
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háttéranyagot, muníciót biztosít a kistérségi foglalkoztatási stratégia kidolgozásához és
majdani megvalósításához is.
A következő fejezetben az itt elhangzott sokszínű és tartalmas javaslatokat figyelembe véve,
azokat csak a szükséges mértékben ismételve, igyekszünk további szakmai érvanyagot
biztosítani a kistérségi foglalkoztatási stratégia és partnerség kialakításához.

III.
JAVASLAT A KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK TARTALMI,
MÓDSZERTANI FELADATAIRA

1. A kistérségi foglalkoztatási stratégia kapcsolódása a nemzeti és a
regionális fejlesztési tervekhez
A kistérségi stratégiakészítésnek időpontja szerencsés abból a szempontból, hogy futamideje
egybeeshet a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Észak – magyarországi Régió Operatív
Programjával és fejlesztési stratégiája (2007-2013) megvalósításának idejével.
Megítélésünk szerint, nagyon fontos szempont, hogy a kistérségi foglalkoztatási stratégia
tartalmilag, gondolatilag és struktúrájában is összhangban legyen az említett országos és
régiós alapdokumentumokkal.
Másik szempont a stratégia kidolgozása mellet, hogy a készülő közigazgatási reform minden bizonnyal a jelenleginél nagyobb szerepet,
nagyobb jogkört fog biztosítani a kistérségek számára a foglalkoztatás területén is. A várható kistérségi dekoncentráció erősítése
valószínűleg a terület-, a gazdaság- és a foglalkoztatás fejlesztésben is növelni fogja a kistérségi társulások, szövetségek kompetenciáját,
továbbá a munkaügyi kirendeltségek szerepe is várhatóan erősödni fog a kistérségi foglalkoztatási stratégia megvalósításában.

E helyen is szükségesnek tartjuk a bevezetőben említett régiós fejlesztési stratégia kistérségre vonatkozó prioritásainak, feladatainak
rögzítését, (még akkor is, ha ez ismétlésnek tűnik), de a kidolgozás korrektsége és a későbbi megvalósíthatóság, támogathatóság
szempontjából is nagyon fontos a stratégiák közötti koherencia biztosítása.

Idézet a Regionális Operatív Program idevonatkozó fejezeteiből:
„A régióban különösen fontos a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek8
(Encs, Abaúj-hegyköz, Edelény, Pétervására, Heves, Mezőcsát, Bodrogköz, Szerencs, Ózd,
Szécsény, Salgótarján, Bátonyterenye, Tokaj, Sárospatak) további társadalmi-gazdasági
leszakadásának megállítása. Ezeket a térségeket alapvetően alacsony lélekszámú
8

A 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet meghatározza az országban a területfejlesztés szempontjából
leghátrányosabb helyzetű 48 kistérséget
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térségközpontjuk, rossz elérhetőségük, alacsonyan képzett humánerőforrás-állományuk és
határmenti fekvésük vagy agrár jellegű gazdasági szerkezet jellemzi. A régión belüli
társadalmi kohézió erősítése érdekében kulcsfontosságú e térségek, valamint térségszervező
erővel rendelkező központi településeik fejlesztése.
•

A vidéki térségekben, ezen belül is elsősorban a társadalmi-gazdasági szempontból
elmaradott kistérségekben a kis- és mikrovállalkozások munkahelymegtartást,
illetve munkahelybővítést szolgáló beruházásainak ösztönzése;

Támogatandó tevékenységek:
o Innovációs szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatások (Innocsekk
program folytatása);
o Új termék, technológia kifejlesztéséhez és bevezetéséhez nyújtott támogatások 25
M Ft alatti beruházási igény esetén (Baross Gábor program folytatása);
o Innovációs szolgáltatásoknak helyet nyújtó térségi jelentőségű innovációstechnológiai központok és szolgáltatásaik fejlesztése;
o Vállalkozások együttműködésének ösztönzését segítő szolgáltatások
támogatása, például termékek piacra jutását elősegítő közös marketing akciókhoz,
közös beruházások megvalósításához, beszállítói kapcsolatok kialakításához
valamint közös integrált információs rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan.
o Vállalkozásokat segítő általános üzleti szolgáltatások támogatása (pl. üzleti
tanácsadás; nemzetközi tanácsadói akkreditáció megszerzése, nemzetközi
regionális képviseletek kialakítása; minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének
támogatása, információszolgáltatás.)
o A megcélzott vállalkozások munkatársai körében szakmai továbbképzési
programok támogatása a támogatott fejlesztésekhez, programokhoz
kapcsolódóan.
A foglalkoztatás bővítése érdekében szükséges továbbá a helyi, kistérségi foglalkoztatási
paktumok kidolgozása, majd megvalósítása. 9 A foglalkoztatási partnerségek keretében kell
feltárni az adott kistérségben rendelkezésre álló potenciális munkaerő sokszor sajátos
adottságait és fejlesztési célkitűzéseit, a munkaadók foglalkoztatás-bővítési lehetőségeit,
valamint a képzési igényeket. Nem elégséges a foglalkoztatási paktum létrehozása és az ahhoz
kapcsolódó, elvi jellegű kötelezettségvállalás, hanem legalább ennyire fontos a partnerség
közös érdekeken alapuló, folyamatos és tartalmas működtetése, az összefogásból
származó lehetőségek érdemi realizálása is. Ugyanakkor a régióban nagy számban élnek
halmozottan hátrányos helyzetűek, tartós munkanélküliek, szociális segélyből élők, akiknek a
foglalkoztatása már nem oldható meg piaci körülmények között. Ezért javasolt támogatni a
helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket, szociális célú foglalkoztatási programokat is.
Támogatandó tevékenységek:

9

Észak-Magyarországi régió Regionális Operatív Program(2007-2013)
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o Vidéki térségekben 10 és ezen belül elsősorban a társadalmi-gazdasági szempontból
hátrányos kistérségekben a kis- és mikro-vállalkozások munkahelyteremtést,
illetve megtartást szolgáló beruházásainak támogatása;
o Non-profit szociális vállalkozások támogatása;
o A támogatások során preferált a vállalkozások közti együttműködések, közös
beruházások;
o Induló vállalkozások támogatása elsősorban a társadalmi-gazdasági szempontból
elmaradott kistérségekben (pl. inkubátorház kialakítása);
o Pilot programok keretében a foglalkoztatási szempontból legrosszabb helyzetű
térségekben a foglalkoztatási paktumok megvalósítása, ezen belül a
vállalkozások,
szociális
célú
foglalkoztatást
végző
szervezetek
munkahelyteremtéshez szükséges beruházásainak támogatása, valamint a
foglalkoztatásban résztvevők képzési programjainak támogatása;
A Régió fejlesztési stratégiájában is több a kistérségre vonatkozó tétel szerepel:
Az élhető környezet biztosítása 11 kiemelt cél a régiós stratégiában, amelynek részfeladatait
képezi többek között:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közösségi célt szolgáló foglalkoztatási programok
Csatornázás, szennyvíztisztítás és elhelyezés
Vállalkozások betelepülését és működését segítő, önkormányzat által végzett
infrastruktúrafejlesztés (zöldmezős)
Korlátozott hozzáadott értéket biztosító munkahelymegtartó és munkahelyteremtő
beruházások
Vállalkozásokat segítő üzleti szolgáltatások fejlesztése
Fiatal szakemberek lakáshoz jutásának támogatása
Kistérségi szintű egészségügyi szolgáltatások biztosítása
Kistérségi szintű szociális szolgáltatások biztosítása
Kistérségi munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
Közösségi célt szolgáló foglalkoztatási programok, romaprogramok
Kistérségi döntéshozatali és igazgatásszervezési intézményfejlesztés
A kistérség belső mobilitását jelentősen javító három - ötszámjegyű utak fejlesztése,
közlekedésfejlesztés
A teljes (mobil)telefon lefedettség és internet hozzáférési lehetőségek biztosítása
Csomagolási hulladékok, elektronikai hulladékok, illetve hulladékká vált járművek
hasznosítása,
Illegális hulladéklerakó helyek bezárása, felszámolása, rekultivációja,

10

FVM által elfogadott és a Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Programban használt definíció alapján
meghatározott terület.
11
Az Észak – magyarországi Régió fejlesztési stratégiája
(2007-2013)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szociális és közösségi vállalkozások kapacitásainak fejlesztése
A helyi piacon értékesítő kisvállalkozások foglalkoztatási kapacitásainak bővítése
Kistérség szintű egészségügyi szolgáltatások biztosítása
Kistérség szintű szociális szolgáltatások biztosítása
Kistérségi kommunikáció és információáramlás központjainak kialakítása
Falumegújítás
Többfunkciós egészségügyi, szociális, kulturális, információs, szabadidős
szolgáltatások biztosítása
Helyi közösségek megerősítése, önszerveződési képességének javítása
M30 Miskolc-Tornyosnémeti között gyorsforgalmi úttá fejlesztése
Határon átnyúló gazdasági együttműködés agrárgazdálkodás, közlekedés,
idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős és kulturális tevékenység fejlesztése
Határon átnyúló közös intézményi együttműködések

A készülő kistérségi foglalkoztatási stratégia készítésének lényeges eleme lesz a fenti
támogatandó tevékenységek figyelembe vétele, és ennek tükrében a korábban elkészült
kistérségi fejlesztési koncepciók és a jelen projekt keretében felszínre került javaslatok
összehangolása, valamint konkrét projekt tervek kidolgozása. A kérdőíves felmérésünkben
megjelenő vélemények, konkrét fejlesztési javaslatok többsége kapcsolódhat a régiós
fejlesztési terv egyes pontjaihoz. Véleményünk szerint a foglalkoztatási stratégia ebben az
esetben szolgáltathat megfelelő alapot az életképes képzési-foglalkoztatási programok
indításához és lebonyolításához, valamint a szükséges források megszerzéséhez.
2. A korábbi kistérségi területfejlesztési tervek néhány fő célkitűzése
A foglalkoztatási stratégia kialakításánál is fontosnak tartjuk, hogy a régiós fejlesztési célok
mellett, jelenjenek meg a kistérség fejlesztésnek már korábban elfogadott céljai is,
amelyekhez szintén igazítani szükséges a felmérésünkben kapott javaslatokat, és a készülő
stratégiai célkitűzéseket. Az áttekinthetőség kedvéért az alábbiakban vázlatosan tesszük közzé
a főbb területfejlesztési célokat.
Műszaki infrastruktúra fejlesztése, környezetvédelem
Elsősorban a Miskolc-Kassa közötti, 3-as számú főközlekedési útvonal gyorsforgalmú
autóúttá történő fejlesztésével a térség elérhetőségének javítása; a vállalkozási környezet
alapfeltételeinek megteremtése a fő szempont. A településeket összekötő úthálózat fejlesztése,
modern közlekedési hálózat létrehozása, amely megfelel a kor követelményeinek. A
vasútfejlesztés területén pedig a Miskolc-Hidasnémeti útvonal fejlesztése, a kettős sínpár
kialakítása tekinthető a közeljövő feladatának.
A települések épített környezetének fejlesztésével, illetve a műemléki védettségű építmények
rehabilitációjával, felújításával az idegenforgalmi ágazat feltételrendszerének javítása a
lokálpatriotizmus megerősítése. Az szennyvízhálózat és a kommunális hulladék elhelyezés
fejlesztésével, az EU normáknak megfelelő elhelyezés biztosításával fenntartható fejlődés
megalapozása.
A működő tőke letelepedéséhez szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása a közlekedés,
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szennyvízelvezetés és a hulladékártalmatlanítása területén. Ipari park fejlesztése a helyi,
illetve a betelepülni szándékozó vállalkozások részére.
Az Encsi Ipari Park továbbfejlesztése térségfejlesztési szemléletű, integrációs ipari parkká.
A térségben megtermelt mező- kertészeti- és erdőgazdasági termékek feldolgozásának, raktározásának. A helyben, illetve a térségben
megtermelt mezőgazdasági termékek és termények tovább feldolgozása, tárolása, hűtése, csomagolása vonzó lehet akár külföldi, akár
belföldi befektetők számára is.

A térség közlekedési kapcsolatainak erősítése
A 3-as számú főút Miskolc-Tornyosnémeti-Kassa gyorsforgalmú úttá fejlesztése. A térség
úthálózatának fejlesztése. A kedvezőtlen közúti kapcsolatokkal rendelkező mikrotérségek
helyzetének javítása annak érdekében, hogy a gazdaságfejlesztő befektetéseket a megfelelő
közúti kapcsolat hiánya nem akadályozza.
Belterületi úthálózat fejlesztése. A lakossági életkörülmények javítása, az egyes településekbe
irányuló gazdaságfejlesztő befektetésekhez közvetlenül szükséges önkormányzati úthálózatfejlesztés megvalósításának elősegítése.
Kerékpár úthálózat fejlesztése
Főleg a 3-as számú főútvonal mentén, de az egyéb nagyobb forgalmú utak mellett is
szükséges a kialakítása. Az egyre fokozódó kerékpáros közlekedés, a kerékpár turizmus
jelenléte mellett szükséges a kerékpár úthálózat fejlesztése, kiépítése.
Légi közlekedés (a kassai repülőtér közelségének kihasználása)
Környezetvédelem területén a szennyvízhálózat fejlesztése, a térségben keletkező
szennyvizek összegyűjtése, tisztítása, ártalommentes elhelyezése, a közműolló jelentős
szűkítése, amely közvetve javítja a vízbázisok védettségét, s a jó életminőség egyik
életfeltételéül szolgáló megfelelő környezetállapot kialakításának esélyét.
Környezet rehabilitációs beruházások :a természeti környezet értékének megőrzése, erdősítés.
Hulladék elhelyezése a környezetállapot megőrzése, illetve javítása, kommunális hulladék
gyűjtési és elhelyezési rendszerének jelentős fejlesztése, optimális kialakítása.

A mezőgazdaság és vidékfejlesztésben általános cél a térségben élő
lakosság megélhetési körülményeinek és életminőségének javítása. A
mezőgazdaság fenntartható fejlesztése, piaci versenyképességének
megerősítése a természeti erőforrások ésszerű használatával.
A térség mikroklímája, természeti adottságai különösen alkalmasak gyümölcsösök
telepítésére, zöldségtermesztésre. A térségben megtermett gyümölcsök, zöldségek jelenleg
más vidéken kerülnek feldolgozásra, tehát a feldolgozásból származó bevételek nem a
térségben csapódnak le. Szükség van a térségben, esetben a más vidékeken megtermett
gyümölcsök, zöldségek feldolgozását, tárolását megoldani.
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Térségi adottságokhoz igazodó mezőgazdasági szerkezet kialakítása
A térség adottságainak megfelelő mezőgazdasági szerkezet kialakítása. Olyan növénykultúrák
telepítése, amelyek leginkább hasznosíthatóak a környék mikroklímáját figyelembe véve. Az
alacsony minőségű földeken erdősítései programok beindítása.
Gyümölcstelepítés, zöldségtermesztés

A térség – egészét tekintve – különösen alkalmas bogyós, illetve kajszi
gyümölcsösök (alma, kajszibarack, meggy, feketeszeder, málna)
telepítésére. A meglévő telepítéseken túlmenően új telepítések
létrehozása.
Zöldségtermesztés tekintetében kedvezőek az adottságok Kegyetlen térségében, illetve
Hernád-völgye mentén.
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

A térségben már jelenleg is nagy mennyiségű és kiváló minőségű
bogyós, illetve kajszi gyümölcs terem. A meglévő telepítések
hozamaira, valamint a közeljövőben várhatóan termőre forduló, már
meglévő telepítések, illetve a jövőben telepítésre kerülő gyümölcsösök
termőre fordulásával realizálható hozamokra alapozottan
gyümölcsfeldolgozó, hűtőtároló létesítése szükségessé válik annak
érdekében, hogy a térségben maradhasson a gyümölcsfeldolgozásból
származó haszon is. Helyiség a gyümölcsfeldolgozót, - a telepítések
közelsége miatt -, vagy Encs térségében, vagy Gönc térségében
célszerű megoldani. Zöldségfeldolgozás és tárolás szintén megoldásra
vár, nincs a térségben zöldségfeldolgozó, illetve tároló sem.
Erdőtelepítés

Az alacsony aranykorona értékű területeken, egyéb körülményeket is
mérlegelve erdősítési program megvalósítása szükség. A
tájadottságokat figyelembe véve ez a program elsősorban Gergelyhegy, illetve Kegyetlen térségében megvalósítható
Mezőgazdasági üzemek beruházásainak támogatása

A gazdaságilag életképes, jövedelmező tevékenységek fenntartásának,
illetve létrehozásának elősegítése. A mezőgazdasági termelés
versenyképességének, jövedelmezőségének és biztonságának
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fokozása. A természeti erőforrások és a táj egyidejű megóvása,
fenntartása.
Agrár szakági integrációk létrehozása, fejlesztése, az együttműködés új formáinak
kialakítása
Az agrárstruktúrák hatékonyságának javítása. A piaci hatékonyság, a termék minősége, az
értékesítési feltételek javítása, a termékfejlesztés, az innováció, a hozzáadott értékek
növelésének ösztönzése.
Idegenforgalom fejlesztése
A program általános célja, hogy a térség meghatározott, sajátos arculattal rendelkező
célterületként jelenjen meg Magyarország turisztikai kínálatában.
A turizmus gazdasági súlyának növelése. Minél több bel- és külföldi látogató vonzása és
megtartása.

A megye természeti és kulturális értékeinek turizmusorientált feltárása
és megőrzése.
A meglévő vízbázisok nagyobb arányú kihasználása

A térségi idegenforgalmi programkínálat bővítése a meglévő
vízbázisok idegenforgalmi célra történő kiépítésével. Elsősorban az
encsi termálfürdő kialakítása, a korláti hőforrás hasznosítása a cél.
Ebbe a programba tartozik bele a Hernád-folyó idegenforgalmi célra
történő hasznosításának lehetőségének kihasználása is:
Vadászati-, konferencia turizmus
Új termékkínálatként jelenhetne meg a térség turisztikai termékkínálatában a vadászati-,
illetve a konferencia turizmus. A vadászati turizmus vonatkozásában a nagyobb erdőségekkel
rendelkező térségek, Gönc térsége és Gergely-hegy térsége adhat programkínálatot, az ehhez
szükséges infrastruktúrával részben rendelkezik, azonban annak minőségi javítása nélkül nem
képzelhető el turisták fogadása. Konferencia turizmus tekintetében pedig a fáji kastély
hasznosítása tűnik ideális megoldásnak.
Természeti értékek védelme, bemutatása
Természetvédelmi tanösvény (növény- és állatbemutató) kiépítése az idegenforgalmi vonzerő,
illetve a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség lakosságának jövedelemszerzési
lehetőségének kiegészítése érdekében is.
Egyéb, jelenleg kihasználatlan turisztikai látványosságok kiaknázása
Ez alatt elsősorban jobb sorsra érdemes műemlék jellegű épületek, valamint egyéb, már
meglévő idegenforgalmi látnivalók turisztikai szempontból vonzóvá tétele:.
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•
•
•
•
•
•

Regéci romvár
Telkibányai aranybánya
Fáji kastély
Boldogkőváraljai vár
Vizsolyi műemlék templom
Gönc mesterségei

A gazdasági szerkezet fejlesztése
Új, korszerű technológiák meghonosítása, piacképes termékek előállítása, a vállalkozások
teljesítőképességének, eredményességének jelentős emelése fogalmazódik meg általános
célként. Olyan gazdasági szerkezet kialakítása a cél, amelyet a piaci körülményekhez és a
nemzetközi minőségi igényekhez illeszkedő középvállalkozások, fejlődő kisvállalkozások
létrejötte és dinamikus fejlődése jellemez.
Rövidtávú célok: a működő tőke letelepedésének ösztönzése, letelepedésük
feltételrendszereinek javítása, a közepes és nagyvállalkozások tekintetében. Ezt a célt az ipari
park szolgálhatja.
A kis és közepes vállalkozások technológiai fejlesztése, a vállalkozások szakmai
megerősítését szolgáló komplex üzleti szolgáltató rendszer kialakítása.
Középtávú célok: olyan dinamikus fejlődésre képes nyitott gazdaság létrehozása,
amelyben tartósan biztosított a közepes vállalkozások egyenletes és kiegyensúlyozott
fejlődése, a kisvállalkozások megerősödése, a szolgáltató rendszer fejlesztése.
Befektetés ösztönzés: jelentős foglalkoztatottságot biztosító termelő vállalatok fejlesztése.
Meghatározó jelentőségű új ágazatok, technológiák meghonosítása.
Kis- és középvállalkozás minőségi fejlesztése: az EU minőségi követelményeknek megfelelő
termékeket előállító mikro-, kis- és középvállalkozások számának, gazdasági súlyának
növelése, vállalkozások foglalkoztatási képességének javítása.
A tranzitjelleg kihasználása érdekében komplex szolgáltatásokat nyújtó létesítmények
létrehozása. Az együttműködő határmenti térségek tőkevonzó képességének javítása.
A humánerőforrás fejlesztésben általános cél a vállalkozások, intézmények és szervezetek
működési feltételeinek javítása, hatókörének kiterjesztése, a válságos helyzetű rétegek
visszafordíthatatlan leszakadásának megakadályozása.
További feladatok:
• EU-komform szakképzési rendszer alapjainak megteremtése.
•

Kis- és közepes vállalkozások menedzsmentjének képzése, felkészítése az EU
csatlakozásra

•

EU humán képzési-kapcsolati hálózat kiépítése.
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Kisebbségi felzárkóztató programok beindítása
A cigányság társadalmi integrációjának elősegítése, életkörülményeik, társadalmi helyzetük
javítása.
•
•
•
•
•
•

A cigány népesség képzettségi szintjének növelése
A cigányság kulturális aktivitásának és önszerveződésének segítése
A pályakezdő munkanélküli fiatalok foglalkoztatási esélyeinek javítása
A cigány lakosság egészségi állapotának javítása, életkörülményeik infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése
Hálózat létrehozása és szolgáltatásinak kialakítása
Cigány közösségi házak hálózatának kialakítása, szolgáltatásaik és programjaik
fejlesztése.

Szakképzés fejlesztése
A piacgazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, EU konform szakképzési struktúra
kialakításának elősegítése.
•
•
•

A gazdasági és területfejlesztési folyamatok, programok, szakképzési irányok
összehangolása
A vállalkozások és a szakképző intézmények kapcsolatának létrehozása és erősítése
A szakképzés humán- és technikai feltételeinek javítása

Egészségügyi és szociális ellátás és intézményhálózat fejlesztése

A program általános célja a megye legelmaradottabb szociális
helyzetű térségeinek felzárkóztatása, a lakosság egészségügyi
állapotának javítása.
Kistérségi
fejlesztése

szintű

területfejlesztés

menedzsmentjének

és

intézményrendszerének

A térségi adottságokból adódó hátrányok leküzdése, együttműködés kialakítása az
intézményi, gazdasági, illetve civil szféra szereplői között. Hosszú távon a kistérségek
társadalmi kohéziójának erősítése.
A területfejlesztési feladatok szervezet, személyi, szakmai feltételeinek megteremtése.
A fejlesztési-felzárkóztatási program területfejlesztési feladatainak végrehajtó szervezet
létrehozása, a tervezési-végrehajtási-projektkövetési-elemzési-térségi szintű monitorning és
kontrolling rendszer feltételeinek kialakítása és sikeres működtetése információtechnológia
rendszerbe állításával.
3. Súlyponti kérdések a kistérségi foglalkoztatási stratégiakészítésben
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Komplexitásra való törekvés
Az amerikai Gyorsreagálás program révén szinte minden Megyei Munkaügyi Központban
halmozódtak fel tapasztalatok a térségi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztéssel
kapcsolatos legalapvetőbb szakmai ismeretekre vonatkozóan. E fejlesztési programokban az
egyik legfontosabb szempont volt a komplexitás biztosítása.
A komplex megoldás felfogásunk szerint azt jelenti, hogy együtt, egymással összhangban
térségi szinten kezeljük az alábbi problémákat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a nemzeti, régiós, megyei tervekkel való szerves kapcsolat biztosítása,
a térségi gazdaság és-vállalkozásfejlesztés középpontba állítása, amely egyaránt
irányul a belső potenciálok fejlesztésére és a hiányzó potenciálok „importjára”,
a képzés és a munkaerő „munkaképes állapotban tartása”,
a munkaerő, a lakosság – akár átmeneti – jövedelemszerzési lehetőségeinek
bővítése,
a széles értelemben vett munkahelyteremtés, humán erőforrás fejlesztés és –
szükség esetén egyéni és csoportos személyiségfejlesztés,
térségi kis és középvállalkozások jövedelemtermelő és foglalkoztató képességének
fejlesztése, fejlődésének támogatása,
a tőkeellátás bővítése, a technológiafejlesztés, a termékfejlesztés, és a piaci
kapcsolatrendszer fejlesztésének segítése,
a vállalkozások számának növelése új, a térségben korábban nem működő
vállalkozások vonzása,
nagyobb bekapcsolódás az országos, (esetleg) határon átnyúló termelési
hálózatokba,
a fejlesztést támogató, annak hátteret nyújtó szociális biztonság megteremtése,
megfelelő térségi társadalmi légkör, motiváció és partnerség kialakítása.

Tapasztalataink szerint a korábbi évek fejlesztési koncepciói jelentős részének erőtlenségét a
komplexitás hiánya okozta. Fontos követelmény, hogy a térségi elvet követő tervezés ne
légüres térben történjen, legyenek nagy vonalakban ismertek a majdani megvalósítás
finanszírozási forrásai és mechanizmusai. Másik alapvető követelmény, hogy a helyi
közösség, a kistérség meghatározó személyiségei teljesen sajátjukként kezeljék a
fejlesztési terveket.
A tartós-ezen belül a roma- munkanélküliség problémáinak komplexitása
Az országban és a kistérségben a foglalkoztatás növekedése elképzelhetetlen a szakképzett
munkavállalók, - köztük romák- számának emelkedése nélkül, amelyhez viszont az alap-és
középfokú oktatásnak, a szakképzésnek, a családoknak, de az egész társadalomnak jelentős
erőfeszítéseket kell tennie.
Amint azt a 2002-évi megyei roma programban is megfogalmazódott: szükséges tehát egy
olyan stratégiai koncepció kialakítása, amely a képzés – felnőttképzés – munkahelyteremtés –
települési rehabilitáció négyszögében radikálisan új, eddig hazánkban kimunkálatlan módon,
szemlélettel és eszközökkel közelíti meg a romák problémáját.
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Ebben a tevékenységbe hasznosítani kell a 2004-ben indult a Cserehát program tapasztalatait,
amelynek célja a térségi szinten halmozottan megjelenő etnikai, társadalmi és területi
hátrányok összehangolt kezelése, összehangolt és célzott humánerőforrás fejlesztések, a
társadalmi tőke, az önsegítés és a közösségi támogatások, a közszolgáltatások, a helyi
közösségi kezdeményezések megerősítésének, a helyi gazdaság belső erőforrásainak
megteremtése és aktivizálása, valamint a települések elérhetőségének és a lakosság
szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítása révén.
A szociális foglalkoztatás jövője a kistérségben
A kérdőíves felmérésben is felszínre került a szociális foglalkoztatás, (második
munkaerőpiac) a különböző közmunkák megítélése terén fenn álló rendkívül ellentmondásos
helyzet. A kistérség munkaerőpiacának állapota és a munkanélküliek jelentős részének
helyzete szükségessé teszi e foglalkoztatási forma működtetését, ezért a készülő
stratégiának is kiemelten kell kezelni ezt a területet.
A közpénzekből támogatott foglalkoztatás - beleértve a munkavégzéshez szükséges
ismeretek megszerzésének elősegítését is - alapvetően azt a célt szolgálja, hogy minden
regisztrált munkanélkülit és a munkaerőpiac elhagyására kényszerült, de oda visszatérni
szándékozó állampolgárt befogadjon és képzettségük, illetve teljesítőképességük javításával a
lehető legnagyobb hányadukat visszavezesse a versenygazdaság által strukturált
munkaerőpiacra 12 . Emellett továbbra is fontos feladat az itt parkoltatott emberek
szakképzettségnek megfelelő kiközvetítése, ill. képzése a nem támogatott munkahelyekre. A
foglalkoztatás, képzés és - ha szükséges - szociális gondozás szempontjából előnyben
részesítendők a munkaerőpiac problémacsoportjai. Ide sorolandók - a regionális
munkaerőpiac állapotától függően - azok a munkanélküliek is, akik csoportosan veszítették el
állásukat munkahelyük megszűnése miatt, ha e helyett nem kínálkozik számukra más
elhelyezkedési lehetőség.
Egyes helyi vélemények szerint ez a foglalkoztatás morálisan romboló és inkább át kellene
csoportosítani az itt dolgozókat a termelőmunkára. Sajnos ezt a megoldást, - bármennyire is
kívánatos lenne - a piacgazdaság alaptörvényei lehetetlenné teszi. Természetesen mindez nem
zárja ki, - sőt követelmény-, hogy a szociális foglalkoztatásban is megfelelő szervezettség és
munkafegyelem legyen.
A munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakképzés jelentősége
Kiemelten szükséges kezelni a foglalkoztatási stratégiának azt a tényt, hogy a továbblépéshez
a kistérségben sem elegendőek pusztán az új munkahelyek, mivel azok működéséhez
elengedhetetlen a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítása. Ezzel országos szinten is
vannak problémák. A legfontosabb feladat a szakképzetlenek igen magas arányának
csökkentése, hogy nagyobb esélyük legyen az elhelyezkedésre. Ezt leginkább a ma is folyó
munkaerőpiaci képzések és átképzések segítségével lehet megvalósítani, a tanfolyamokat
azonban sokszor éri az a vád, hogy nem felelnek meg a piaci igényeknek, és elvégzésük után
sem lesz könnyebb az elhelyezkedés. Éppen ezért tovább kell erősíteni azt a most is
tapasztalható törekvést, hogy a tanfolyamokat előzetes igényfelmérés után, esetleg a későbbi
elhelyezkedést biztosító vállalatokkal együttműködve indítsák be. Tovább kell folytatni a 8
12
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általánosnál kevesebbel rendelkezők felzárkóztatását, hogy nekik is legyen esélyük
valamilyen szakképesítés megszerzésére. sem elegendőek pusztán az új munkahelyek, mivel
azok működéséhez elengedhetetlen a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítása.
4. A partnerség építés szakmai feladatai
Egy neves angol közgazdász szerint „a fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az
emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül
minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan, puszta lehetőség marad.”
A közösségfejlesztés fejlődés-koncepciója 13 érintkezik a fenntartható fejlődés fogalmával. A
kicsi, a hagyományokhoz, a tapasztalatokhoz kapcsolódó helyi és lehetőleg közösségi
megoldásokban hiszünk, amelyekben megjelenik az önszerveződés és az önsegítés, s
amelyekhez szükséges a korábbi tudások továbbfejlesztése, a művelődés, a nyitott gondolkodás
és a cselekvő életforma. A koncepció a meglévő és újratermelődő igazságtalanságok
mérséklésére lényegében egy széles értelemben felfogott közösségi gondolkodást és
cselekvést állít a középpontba, azért, hogy az emberek tudatosabbak legyenek, látókörük
szélesedjen, cselekvőképességük növekedjen, mert az atomizált és közönyössé tett tömegek
kiszolgáltatottsága és függése az azzal visszaélő, azt kihasználó érdekcsoportoknak kedvez.
A közösségfejlesztés modern felfogása nagyon fontos a jelen projekt szempontjából is. Konkrétabban: egy kistérség közössége önmaga
fejlődési irányainak meghatározása érdekében képes a kezdeményezésre és képes cselekvő módon részt venni saját fejlesztésében. A
közösség fogalma alatt elsősorban a lakosság önsegítő és önszervező intézményeire gondol a szakirodalom. Az összejárási szokásokra, az ön
és egymást segítő tevékenységre, az általuk működtetett helyi nyilvánosságra, s a mindezt összefogó bizalomra és rendszeres
kommunikációra , de természetesen ugyanilyen fontosak a közösség más szereplői is: az önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok,
az önkormányzati társulások és e szervezetek szakosodott intézményei, valamint a helyi gazdasági élet szereplői, s végül mindaz a külső
kapcsolatrendszer, amelyet valamennyi szereplő együttesen működtet.

Minden helyi közösségben vannak gondok, problémák, amelyek keletkezhetnek helyben, a kistérségben, de nagyobb földrajzi egységben: a
megyében, a régióban, sőt globálisan is. Nyilvánvaló, hogy valamennyi helyben megjelenő problémát nem lehet kizárólag helyben orvosolni.
Döntő viszont, hogy egy helyi közösség képes-e felismerni a másutt keletkezett és helyben is lecsapódó problémákat, tud-e
megoldásukhoz eljárásmódokat rendelni, s meg tudja-e nyerni a közösség tagjait és intézményeit, valamint a szükséges külső partnereket
az együttműködésnek? Úgy is feltehetjük a kérdést, hogy eléggé tudatos-e egy közösség önmaga ismerete, saját akarata és lehetőségei
vonatkozásában, s ha igen, vajon van-e benne elég akarat, fegyelem, kitartás, hogy saját felismert céljai érdekében megszervezze önmagát és
folyamatosan informálódjon, tanuljon, kapcsolatokat építsen és cselekedjen.

Ezek a gondolatok képezhetik az alapját a helyi kistérségi foglalkoztatási partnerség kialakításának, megszervezésének és
működtetésének is.

Ezt a törekvést támogatja a hivatalos munkaügyi kormányzat is 14 . A helyi foglalkoztatási
partnerségek alapfilozófiája az Európai Unióban arra a felismerésre épül, hogy a térség
minden releváns képviselőjének össze kell fogni a munkanélküliség leküzdésére. Ebben a
kérdésben a résztvevők között egyetértésnek kell lenni, mert ez jelenti a helyi foglalkoztatási
megállapodásokban a partnerség lényegét. A helyi kezdeményezések hatékonysága csak egy
kibővített partnerséggel teljesedhet ki, ezért túl kell lépni a hagyományos együttműködési
kereteken, intézményeken. A helyi foglalkoztatási partnerségek a kooperáció új kultúráját
és formáját teremthetik meg, amelyek hozzájárulhatnak a meglévő fejlesztési források
optimális felhasználásához.
A kistérség foglalkoztatási partnerségét tartósan összetarthatják a helyi munkaerőpiac
szereplőinek önkéntes alapon történő szerveződése, a saját jól felfogott érdekei által
vezérelt összefogás. Az erre való elszántságot és az ilyen jellegű érdekeik felismerését
13
14

Közösségfejlesztés módszertan. 2004, Vercseg Ilona dr.
Csizmár Gábor , A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései. 2005.11.25

79
tapasztaltuk és leírtuk a kérdőíves válaszok elemzésénél is. Különösen határozottan
jelentkezett ez a felismerés a jövőbeni közös pályázatokban rejlő lehetőségek felvázolásánál.
A jelen helyzetelemzést és az összegyűjtött javaslatokat azzal az ajánlással nyújtjuk át a
projekt menedzsmentnek, hogy ismertesse meg és bocsássa vitára a térség közéleti
szereplői, illetve a lakosság legszélesebb körében. Ezzel a módszerrel lehet elérni, hogy a
kistérségnek egy magas szakmai színvonalú, elfogadott és megvalósítható foglalkoztatási
stratégiája készüljön el. Fontosnak tarjuk azt is, hogy a stratégiával egy időben olyan
foglalkozatási projekt ötletek szülessenek, amelyek kidolgozva jó eséllyel pályázhatnak a
képzési-foglalkoztatási célú források elnyerésére.
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