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EL SZÓ  

A Perspective-Kitekintés román-

magyar nyelv tudományos és kulturális 

folyóiratot a Vasile Goldi Nyugati 

Egyetem (Románia, Arad) és a mi 

F iskolánk jogel dje tíz évvel ezel tt, 

1996-ban jelentette meg el ször. Az akkori 

szándék 

 

együttm ködés határokon 

átível en is 

 

ma is érvényes. Az eredeti 

elképzelés és akarat tovább szélesedett 

szakmai, tudományos téren és az 

együttm köd k vonatkozásában is. 

A jelen kötetben egy, a Visegrádi 

Négyek által végzett kutatás anyaga 

szerepel. A kutatást a Bél Mátyás Egyetem 

(Szlovákia, Banská Bystrica) 

Közgazdasági Kara kezdeményezte, 

hozzájuk kapcsolódott a TSF Gazdasági 

F iskolai Karának kutatócsoportja, 

valamint a lengyel és cseh kollégák. A 

központi kérdés a fiatal munkaer -

potenciálról, a pályakezd diplomások-

ról szól. A Magyar Tudomány Ünnepe 

hetében Békéscsabán, 2005. november 10-

én lezajlott konferencia el adásai, 

korreferátumai, és az azokból lesz rhet 

tanulságok a visegrádi országokban 

hasonlóak. Szükséges a tudás, a 

megújítható tudás, hogy gazdasági 

helyzetünk és társadalmi világunk élhet és 

f leg eredményes legyen. A fiatal 

diplomás a jöv szakembere, álmaink 

szerint a jöv értelmisége lesz, lehet. 

FOREWORD  

The Perspective-Kitekintés Romanian-

Hungarian scientific and cultural periodical 

was first published 10 years ago, in 1966 

by the Vasile Goldi Western University 

(Romania, Arad) and by our college s 

predecessor. The intention that made it 

start, i.e. cross-border cooperation, is still 

valid and up-to-date. The original idea and 

intention has  expanded in terms of 

scientific areas and partners, as well. 

The present volume contains the results of 

an international survey and research 

conducted by the Visegrad Four. The 

project has been initiated by the Matei Bel 

University Faculty of Economics 

(Slovakia, Banská Bystrica), who has been 

joined by the research group of the Sámuel 

Tessedik College School of Business and 

Economics, as well as by the Polish and 

Czech colleagues. The central issue of the 

research is the labour market opportunities 

and potential of the young and the new 

graduates. The results of the surveys and  

lectures presented at the conference held 

on 10th November 2005, on the occasion of 

The Hungarian Science Week in 

Békéscsaba, and the consequences drawn 

all show that the situation in the Visegrad 

countries is more or less the same. We all 

need expertise, renewable knowledge in 

order to transform our economic situation 
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A kötetben, mely fed lapjának kék 

színével az európaiságra utal, 14 

tanulmány szerepel. A mi f iskolánk 

Gazdasági F iskolai Karáról az összegz 

tanulmányon kívül olyan sajátos témák 

szerepelnek, mint a fiatal diplomások 

kereslet-kínálat viszonya, a személyügyi 

szervez szakos hallgatók elhelyezkedési 

jellegzetességei, a migrációs hajlandóság 

jellemz vonásai, valamint a GDP 

alakulása a dél-alföldi régióban 2000 után. 

A kiadványt, már hagyományosan, 

békéscsabai kortárs m vészek grafikai 

munkái teszik m vészileg is élvezhet vé. 

A kötet egészét a lektorok és a szerkeszt k 

szívesen ajánlják a téma iránt érdekl d 

kollegáknak, és más szakembereknek is itt, 

Közép-Európában.    

Békéscsaba, 2005. december    

Micheller Magdolna 

felel s szerkeszt

        
and social environment into an enjoyable 

and successful habitat. The young 

graduates are the experts of the future and 

in our vision they might be, will be the 

intellectuals of the future. 

There are fourteen studies in the 

volume whose blue cover hints at our new 

European citizenship. The studies written 

by the TSF Scool of Business and 

Economics experts not only make a 

synthesis of the topic, but also deal with 

particular issues like supply and demand of 

young graduates, empolyment 

characteristics of the HRM undergraduates, 

typical features of professional migration, 

as well as the situation of the GDP in the 

South Plain Region after 2000. 

In line with our tradition, the volume 

includes illustrations made by 

contemporary Békéscsaba graphicians, 

which enhances artistic impact. The 

proofreaders and editors of the volume 

have the pleasure to dedicate it to all 

colleagues interested in the issue and to all 

experts in and around Central Europe.    

December 2005, Békéscsaba    

Magdolna Micheller  

Editor-in Chief 



Gurzó Imre 
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GURZÓ IMRE   

HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A FIATAL MUNKAER -POTENCIÁL 

MUNKAER PIACI HASZNOSÍTÁSÁBAN 

 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

PÁLYAKEZD DIPLOMÁSOKRA (Kutatási összefoglaló)    

Bevezetés 

A modern társadalmakban a globalizációs fejl dés magával hozta azt a tényt, hogy a 

társadalomnak együtt kell élnie a magas munkanélküliségi szinttel. 1990 óta a visegrádi 

négyek országainak polgárai is megismerkedhettek a munkanélküliséggel 

 

a munkátlanság 

réme ma már reális veszélyként lebeg az itt él emberek feje felett is. 

A komoly méret társadalmi-gazdasági problémává vált munkanélküliség, különösen 

annak egyik legveszedelmesebb fajtája a pályakezd fiatal diplomások munkához jutásának 

problémaköre tudományos igény "megkutatása" aktuális és fontos feladat. Ennek okán 

mindenképpen üdvözlend , hogy a Nemzetközi Visegrád Alap 

 

a fenti címmel - egy 

összehasonlító tudományos vizsgálatra adott megbízást a Szilézia Egyetemnek, a Karvina 

Egyetemnek, a Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Karának és a Tessedik Sámuel F iskola 

Gazdasági Karának. 

A kutatási program sikeres lezárása remélhet leg hozzá járul a kelet-közép-európai 

térség társadalmi-gazdasági problémáinak jobb megértéséhez, a munkanélküliség elleni 

hatékonyabb küzdelemhez, és talán egy majdani közös cselekvési program kiformálásához.  

A kutatás tematikája 

A munka során a részvev partnerek a saját országukban megszervezett kutató 

tevékenységeket közösen meghatározott tematika alapján végezték. A magyar fél részér l a 

kutatásban részvev k az alábbi tematika szerint dolgoztak: 

I. A régió leírása 

1. A dél-alföldi régió és Békés megye jellemz i 

2. Békés megye magasabb képzettség munkaer vel való ellátottsága, a békés megyei 

munkaer piac keresleti oldala 

3. Végzett diplomások iránti igény Békés megyében 



Hasonlóságok és eltérések a fiatal munkaer -potenciál munkaer piaci hasznosításában - 
különös tekintettel a pályakezd diplomásokra 
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4. A végzett diplomásokkal szembeni békés megyei munkaadói elvárások, követelmények 

analízise 

II. A TSF Gazdasági Karán végzettek munkaer -piaci felmérése 

1. A TSF Gazdasági Karán nappali tagozaton végzett pénzügy szakos diplomások munkaer -

piaci elhelyezkedésének jellemz i 

2. A TSF Gazdasági Karán nappali tagozaton végzett közgazdász hallgatók idegennyelv-

ismeret szintje és az idegen nyelv szükségessége a munkavégzés során 

3. A TSF Gazdasági Karán nappali tagozaton tanuló közgazdász hallgatók foglalkoztatási 

esélyei 

4. A TSF Gazdasági Karán tanuló személyügyi szervez szakos hallgatók pálya motivációi 

5. A TSF Gazdasági Karán levelez tagozaton tanuló, a munka világából jött személyügyi 

szervez szakos hallgatók pályaválasztási motívumainak elemzése 

6. A TSF Gazdasági Karán végzett személyügyi szervez szakon végzett diplomások 

elhelyezkedésének jellemz i  

A kutatás módszerei 

A vizsgált jelenség komplexitása miatt a kutatást eleve úgy szerveztük, hogy 

interdiszciplináris jelleg legyen, ami automatikusan maga után vonta, hogy a tudományos 

munkat több tudományág (közgazdaságtudomány, földrajztudomány, történettudomány, 

szociológia, pszichológia, nyelvtudomány stb.) képvisel i végezték, s hogy az alkalmazott 

módszerek is - a tudományágak módszereihez illetve a vizsgált jelenségek természetéhez 

igazodva - változatosak voltak. A leggyakrabban használt metodikák csoportjai az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Matematikai-statisztikai módszerek 

2. Forrásfeldolgozás, jelenségleírás 

3. Elemzés-összehasonlítás 

4. Kérd íves felmérés és értékelés 

5. Szociológiai módszerek (kikérdezés, mélyinterjú, ötletbörze) 

6. Kartográfiai, illetve egyéb ábrázolástechnikai módszerek  

Megállapítások, következtetések 

I. A régió leírása 

1. A dél-alföldi régió és Békés megye általános társadalmi-gazdasági jellemz i - áttekint 

helyzetkép (Írta: Gödör Zsuzsanna-Gurzó Imre-Simon Imre) 



Gurzó Imre 
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1.1. Dél-Alföld 

A Dél-Alföld régióban, mindhárom megyében lassú a gazdasági növekedés, kb. fele 

az országos átlagnak. A növekedés mértékében az EU-átlaghoz viszonyítva stagnálásról, 

országon belül viszont folyamatos pozícióromlásról beszélhetünk, mivel a gazdasági 

növekedés dinamikája a dél-alföldi régió szintjén és a három megyek tekintetében is elmarad 

az országos átlagtól, ennek következtében jelent s pozícióromlásról beszélhetünk. A Dél-

Alföld egy f re jutó GDP-je az országos átlag százalékában az 1995-ös 12,6%-os részarányról 

az abszolút érték növekedése mellett 2003-ra 68%-ra csökkent. 

Magyarországon 1995-2002 között a bels területi különbségek jelent sen n ttek. 

Ebben a folyamatban a Dél-Alföldi régió relatív helyzete fokozatosan romlik. Különösen igaz 

ez Békés megyére, amely eleve alacsony értékekr l indult és a gazdaság teljesít képességét 

legjobban jellemz jövedelemmutatói a megyék között a legalacsonyabbak közöttiek. 

Mindezeket igazolják a számadatok. a Dél-Alföld a régiók közül az ötödik helyet foglalja el, 

Békés megye pedig a megyék rangsorában a 18. helyen szerénykedik. A dél-alföldi régión 

belüli helyzetet vizsgálva pedig elmondható, hogy bár a másik két megye (Csongrád, Bács-

Kiskun) relatív helyzete is fokozatosan romló, Békés megye lemaradása még ezekhez képest 

is fokozódik 

A dél-alföldi régióban a nettó átlagkeresetek az országos átlaghoz képest az elmúlt 

években nem változtak, a megtermelt jövedelem szinthez (GDP) képest a munkajövedelmek 

relatíve magasabbak, de ezek is nagyrészt mélyen az országos átlag alattiak. Az 1 f re jutó 

átlagkeresetek tekintetében 1996-2003 között a régiók sorrendjében a Dél-Alföld a hét régió 

közt a hatodik helyen áll. Mint említettük kedvez , hogy a GDP alapján kimutatható területi 

különbségek kevésbé jelennek meg a nettó átlagkeresetekben, összességében azonban a 

munkajövedelmek mélyen az országos átlag alattiak (2003-ban az átlagnak alig 87,0 %-a). A 

régión belül a Békés megyei átlagkeresetek lényegesen elmaradnak az adott tevékenységi kör 

országos átlagától, s ez az elmaradás 20 % körüli. Jelent s a bruttó átlagkeresetek szóródása 

is. 2003-ban az 1 f re jutó nettó átlagkeresetek Békés megyei szintje az országos átlag 85,3 

%-a volt, ez a relatív részesedés szinte azonos az 1997. évivel (85,6 %). 

Az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap az országos átlag 80 %-a, ami 

szintén meghaladja a GDP-arányokat. A kistérségekben elérhet jövedelmek nagyon 

szóródnak, mindegyik megyében a megyeszékhelyek emelkednek ki. 

A belföldi vándorlás esetén a képlet az alábbi: egy-két jobb társadalmi-gazdasági 

pozíciójú város és f leg a megyeszékhelyek a migráció célállomásai, a kiinduló térségek az 

országhatár menti perifériák. 



Hasonlóságok és eltérések a fiatal munkaer -potenciál munkaer piaci hasznosításában - 
különös tekintettel a pályakezd diplomásokra 
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A foglalkoztatás szintje a régióban alacsony, szinte alig változik és egyre inkább 

elmarad az országos átlagtól, azaz kevés új munkahely jön létre. A diplomások száma sok 

kistérségben alacsony, f leg az üzleti életben dolgozóké. Míg a költségvetési szférában 

foglalkoztatottak ezer lakosra jutó száma az országostól alig marad el, addig a 

versenyszférában számottev en kevesebben dolgoznak. 

A személyi jövedelemadót fizet k aránya mindenütt magas, tehát jövedelemhez 

mindenki megpróbál hozzájutni, még ha nem is alkalmazottként. Minden hetedik-nyolcadik 

munkavállalási korú egyén korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas, számuk jóval meghaladja 

a munkanélküliekét. 

A munkatermelékenység mindenütt javult, hiszen ezt a piaci folyamatok egyszer en 

kikényszerítették. Ez a folyamat azzal járhatott, hogy a versenyképtelen cégek tönkrementek, 

s ez el idézte a foglalkoztatás stagnálását. A munkatermelékenység a Dél-Alföld régió 

mindegyik megyéjében az országos átlagtól egyre inkább elmaradt, s ez összhangban volt a 

gazdasági növekedés területi folyamataival. A régióból kevés áru kerül exportra, viszonylag 

kevés a külföldi turista, tehát a Dél-Alföld régió gazdasága gyengén kapcsolódik a globális 

gazdasághoz, A belföldi turizmus szolidan fejl dik, de még nem jelent s, a régiók között is itt 

egyike a legalacsonyabbaknak. 

A régió gazdasági szerkezetében a mez gazdaság jelent sége csökken, de kb. a 

kistérségek felében még mindig a legfontosabb ágazat. Az elmondható, hogy a feldolgozóipar 

és a szolgáltatások a régió több kistérségében már a legjelent sebb, meghatározó ágazatok. 

A kistérségeket a foglalkoztatottak ágazatát is alapul véve három típusba sorolhatjuk, 

melyek az alábbiak: 

 

els típus: a régió központjainak és néhány nagyobb városának kistérségei. Ezek dönt en 

tercier jelleg ek. 

 

második típus: it már magasabb az agrárium jelent sége, de a kistérség még ipari-

szolgáltató jelleg nek számít. Ezek a kistérségek a régió fontosabb középvárosainak 

kistérségei. 

 

harmadik típus: kifejezetten agrárjelleg kistérség. Ezek a mikro régiók a Dél-Alföld 

perifériás, városhiányos kistérségei. 

A Dél-Alföld a beruházásokat tekintve a hét régió közül a hatodik-hetedik helyen áll. 

F leg az eszközberuházás alacsony szintje nagyon nehezíti meg a növekedést, a hátrányos 

helyzetb l való kitörést. Sajnos a közeli jöv ben nem várható a versenyképesség javulása, 

mivel az ehhez szükséges beruházások a régióban nem történtek meg.  



Gurzó Imre 
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A Dél-Alföldön kevés a helyi székhely nagyvállalat, emiatt nemcsak a GDP, hanem 

az export és a foglalkoztatás is alacsony. A külföldi érdekeltség cégek megjelentek a régió 

feldolgozóiparában, de a jelent ségük nem éri el az ország más régióiban megfigyelhet 

mértéket. Kedvez fejlemény, hogy a vállalkozókészség megfigyelhet mindenütt a régióban.  

1.2. Békés megye 

Békés megyében a gazdaság fejl dését jelz 1 f re jutó GDP hat év alatt 506,8 ezer 

Ft-ról 1020,6 Ft-ra emelkedett. Ez utóbbi adat az országos átlagértéknek kb. 60 %-át tette ki, 

ugyanakkor az 1996-os érték az akkori átlagnak még 75 %-át adta. A megye ugyan 

önmagához képest látványosan fejl dött, de ez az el re lépés más megyék dinamizmusától 

lényegesen elmaradt: Békés megye a megyék sorrendjében az 1996. évi 12. helyr l 

fokozatosan a 18-adikra csúszott. 

A gazdaság szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a mez gazdaság és az ipar 

részesedése fokozatosan csökkent, az épít iparé mintegy 1,5 %-ot növekedett, a 

szolgáltatásoké pedig látványosan (10 %-ponttal) emelkedett. A bruttó hozzáadott értékb l a 

közvetlen anyagi (termel ) ágazatok csak alig 40 %-kal részesednek 

Békés megye tradicionálisan nagy agrártérség: itt a mez gazdaság szerepe a helyi 

társadalmi-gazdasági életben sokkal jelent sebb, mint az ország többi részében. A szektor 

Békés megyében betöltött szerepére való tekintettel indokolt a helyzetelemzésnél, illetve a 

megyei problémák és megoldandó feladatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítani a 

mez gazdaságra. Békés megye 2003. évi kb. 540 ezer ha-os területének 86,5 %-a 

mez gazdaságilag hasznosított. Ez kimagaslóan nagy arányszám. A mez gazdaságilag 

hasznosított terület négyötöde szántó, egytizede gyep, 3 %-a erd és csak a maradék 7 %-ot 

foglalják csak le a további m velési ágak. A földhasznosítás nagyon egyoldalú, túlzottan 

szántó centrikus. A szántóterületek min sége jónak mondható. Az agrártermelést az extenzív 

szántóföldi növénytermesztés és az erre épül állattenyésztés karakterizálja. Ezek a bázisai a 

kiterjedt élelmiszeriparnak. A Békés megyei agrártér agrárökológiailag kedvez tlen szerkezet : a 

rossz min ség szántók rovására feltétlenül növelni kellene a gyepterületeket, szükség lenne 

erd sítésre, fásításra és növelni kellene a vizes felületeket (tófelületek). A 2000. évi 

mez gazdasági összeírás adatai szerint az egyéni gazdaságok mintegy kétharmada egy 

hektárnál kisebb területen gazdálkodott, az ezek által használt földterület nem érte el a 4 %-ot. 

A gazdálkodók közel 30 %-a 1-10 ha-t m velt és a földterületi részarányuk is kb. 30 %. A 10-

100 ha közötti nagyságrend üzemek (az üzemek 7%-a) a földterület több mint felén 

gazdálkodott, a 100 ha fölötti nagyságrend termel egységek (az egyéni gazdaságok 0,3%-a) 
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m velte a term terület 17 %-át. Mint látható a megyében birtokösszetétel elaprózott, az 

üzemi szerkezetet a kisgazdaságok nagy száma jellemzi. Ezeknek a kisegzisztenciáknak az 

összefogása nehéz, a korszer , versenyképes üzemi rendszer kialakítása hosszabb távú 

folyamatnak ígérkezik. 

A megye gazdasága kibontakozásának egyik útja lehet a turizmus fejlesztése. A békési 

táj számos turisztikai vonzer vel rendelkezik (termálvíz, védett természeti értékek, 

vadállomány stb.), s ezek intenzív turisztikai fejlesztéseket indokolnak. A gazdaság 

teljesít képessége emeléséhez és az idegenforgalomból származó jövedelmek növeléséhez 

jelent s t kemennyiségre van szükség: jól megalapozott fejlesztési koncepcióval és a 

pályázati lehet ségek maximális kiaknázásával nagymérték fejlesztések valósulhatnak meg. 

Az EU horizontális céljainak (környezetvédelem, esélyegyenl ség, partnerség) 

széleskör megvalósítása még várat magára mind az országban, mind Békés megyében. A 

környezetvédelem, a természeti értékek megóvása terén történt el relépés az utóbbi években, 

az esélyegyenl ség és a partnerség terén viszont jelent s el rehaladásra van szükség. Több 

olyan terület említhet Békés megyében, amelyek nem valósíthatók meg csupán a szükséges 

pénzügyi források el teremtésével, mivel a fejlesztések jellege igényli a széleskör 

partnerséget, az egyes önkormányzatok, intézmények, kistérségek és a versenyszféra szerepl i 

közötti kooperációt (ilyen például a turizmus, vagy a térségi kapcsolatrendszer fejlesztése). 

Békés megye a társadalmi er források tekintetében is évr l-évre egyre rosszabb 

helyzetbe kerül. Békés megyében több évtizedre visszamen leg csökken a népesség száma, a 

humáner forrás-készlet egyre sz kül. Ennek oka a születések alacsony arányszáma, a magas 

mortalitási index és a negatív vándorlási egyenleg. A gazdaságilag aktívak illetve nem aktívak 

száma 1990-hez képest 19 %-kal csökkent, illetve 8 %-kal emelkedett. A gazdaságilag 

aktívakon belül a foglalkoztatottak száma 28 %-kal csökkent, a munkanélkülieké pedig több 

mint négyszeresére n tt 1990-hez képest. A gazdaságilag nem aktívak körében az inaktívak 

száma egyharmaddal n tt, az eltartottaké ellenben 14 %-kal csökkent. 1990-ben a 15 évesnél 

id sebb megyei népességnek még 54,1 %-a gazdaságilag aktív volt, ez 2001-ben már csak 

43,7 %-os volt. Emiatt a foglalkoztatási szint 15 %-pontot csökkenve 2001-ben már csak 38 

%-os volt. Az utóbbi népszámlálás óta Békés megyében is er sen megemelkedett a 

munkanélküliek száma és aránya. A gazdaságilag nem aktív népességen belül az inaktív 

keres k 58 %-ot tesznek ki, az eltartottak aránya pedig 42 %. Az inaktívak számának 

növekedését leginkább a népesség egyre rosszabb életkori összetétele okozza, de szerepet 

játszik ebben a létszámleépítések miatti munkahelyvesztés is: sokan a korkedvezményes, a 

rokkant nyugdíj és az el nyugdíj igénybe vételével menekültek meg a munkanélküliségt l. 
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A népesség iskolázottsága az utóbbi évtizedben lényegesen javult: 2001-ben már a 

foglalkoztatottak 65 %-a végzett középiskolát, 14 %-uk pedig diplomás munkavállaló. A 

javulásra utal az a tény is, hogy a középfokú és fels fokú végzettség ek népességen belüli 

részaránya növekszik és fokozatosan csökken azok hányada, akiknek a végzettsége nem éri el 

az általános iskola 8. osztályát. Az iskolázottsági szintben területi egyenl tlenségek vannak: 

általában a nagyobb városokban magasabb ez a szint, az elöreged kis falvakban pedig 

alacsonyabb. 

A megye fejl désére valószín leg a leger teljesebben negatív hatást az elmaradott és 

hiányos infrastruktúra-hálózat gyakorol. Fájdalmas tény, hogy a megyében jelenleg nincs 

gyorsforgalmi út és a 2004-2007 közötti id szakban sem terveznek gyorsforgalmiú- építést 

csak tervkészítést. A 2003-ban elkészített közlekedésfejlesztési koncepcióban csak a 2015-re 

javasolt fejlesztési elképzelésekben szerepel a Békéscsabán átvezet M44-es út autóúttá 

történ fejlesztése Arad és Kecskemét felé, illetve az M4-es autópálya megépítése Szolnoktól 

Arad, Kolozsvár irányába. Ez a két gyorsforgalmi út is 

 

még ha megépül is - sajnos több 

térséget el fog kerülni, így egyes Békés megyei települések 

 

évtizedes távlatban is - 

változatlanul a harminc perces vonzáskörzeten kívül esnek majd. Köztudott, hogy a 

gazdaságfejlesztés egyik alappillére, szükséges, bár nem elégséges feltétele a gyorsforgalmi 

közutak megléte, ezért a megye fejl dését az adott id szakban vagy e nélkül kell megoldani 

vagy el kell érni a közlekedésfejlesztési elképzelések korábbi id pontra történ átütemezését 

annak érdekében, hogy azok 2007-13. közötti tervezési ciklusban már megvalósulhassanak. 

Mivel a megyében nem találhatóak nagy számban nagyvállalatok, a megye gazdasága ezért 

els sorban a kis-, és középvállalatokra támaszkodik. A megye gerincét képez vállalkozások 

jelent s többségének rendkívül el nyös lenne egy gyorsforgalmi út megépítése, viszont a 

közeljöv ben Békés megye nem számolhat ilyen jelleg fejlesztéssel.  

A vasúti közlekedés tekintetében Békés megye vasúts r ségben a 9. helyet foglalja el 

a megyék rangsorában, ennek ellenére a megye településeinek kb. 40 %-a vasúttal nem, 

vagy csak nehezen érhet el. A megyén keresztül vezet a Párizs Budapest 

 

Isztambul 

vasúti f vonal, ennek részeként a Budapest-Arad vasútvonal, mely a legjelent sebb vasúti 

kapcsolatunk Romániával. A f vonal fejlesztése kiemelt projektje az Európai Uniónak (TEN-

T), ennek a (120-as számú) vasúti f vonalnak a korszer sítése már elkezd dött és 

szakaszokban jelenleg is folyik. 

A megyén belüli, térségi közlekedési kapcsolatrendszer (burkolt úthálózat) hiányos, 

illetve rossz min ség . Békés megye versenyel nyeit és versenyhátrányait vizsgálva az egyik 

legnagyobb hátrány kétségtelenül a közlekedési infrastruktúra elmaradottsága, illetve a 
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dinamikus vonzásközpontok, térségi központok alacsony száma. A közúti infrastruktúra 

min sége és az úthálózat s r sége a megyében elmarad az országos átlagtól, ezért a megyén 

belüli közlekedési infrastruktúra fejlesztése napjainkra elengedhetetlenné vált. A vállalatok 

telephely-választási döntéseinél jelent s súlya van a közlekedési infrastruktúra fejlettségének. 

A gyorsforgalmi utak építése számos el nnyel jár, érdemes azonban figyelmet fordítani a 

mellékút-hálózat fejlesztésére, az összeköt utak építésére is.  

A megye vezetékes infrastruktúrával való ellátottsága megfelel nek mondható. Jó 

színvonalú az energia ellátás (áram, vezetékes gáz), az ivóvízzel és a telefonnal való ellátottság. 

Viszont jelent s gondok forrása a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelel szint kiépítettsége 

és a szemétkezelés problémái.  

2. Békés megye munkaer -piaci kereslet-kínálati viszonyának elemzése (2003, 2004, 2005) - 

különös tekintettel a fiatal diplomás munkakezd kre (Írta: Lakatos Vilmos) 

A munka során a legutolsó 3 év került vizsgálat alá. A három vizsgálati évet tekintve a 

megye gazdaságilag aktív népességéb l számított munkanélküliségi ráta értéke 2003-ban 10,8 

%, 2004-ben 12 %, 2005 1. félévében 13,6 % volt. Békés megyében a munkanélküliség szintje 

viszonylag magas, országos viszonylatban mindössze hat megye adatai haladják meg a Békés 

megyei mutató értékét. 

A diplomás munaknélküliek aránya a megyében igen alacsony: a nyilvántartott 

állástalanok 35 %-a szakmunkás, 2 %-a szakiskolát, 11 %-a szakközépiskolát, 3 %-a 

technikumot, 8 %-a gimnáziumot, alig 2 %-a pedig f iskolát végzett. Az egyetemi diplomával 

rendelkez k aránya igen csekély, meg sem közelíti az 1%-ot (1. ábra).  

1. ábra 

A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása  
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A 2004-es év adatai szerint emelkedett Békés megyében a munkanélküliek képzettségi 

szintje. Békés megyében a regisztrált munkanélküliek 38 %-a alacsony iskolázottságú, azaz 

mindössze 8 általános iskolai végzettséggel vagy még ezzel sem rendelkezik, 35 %-uk 

szakmunkásképz t, 2 %-uk szakiskolát végzett. Az érettségizettek aránya 21 % (gimnáziumi 

végzettséggel 8 %-uk, technikumival 3 %-uk, szakközépiskolaival pedig 10%-uk 

rendelkezik). A diplomás állástalanok aránya 3 %, mely az esetek többségében f iskolai 

végzettséget takar. Az egyetemi diplomával rendelkez állásnélküliek aránya 0,5 % (2. ábra).  

2. ábra 

A regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása 2004-ben és 2005-ben 

2004-ben és 2005-ben összesített adatok szemléltetik a diplomás munkanélküliek arányát   
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            A megye munkaügyi körzeteit összevetve 

 
mindhárom évben 

 
a békéscsabai körzet 

rendelkezik a legképzettebb munkanélküli állománnyal, de kimagasló e tekintetben az 

orosházi és a szarvasi térség is, míg a két leghátrányosabb helyzet körzet ÉK-en a 

Szeghalmi és D-en a Mez kovácsház körzet, ahol a munkanélküliek képzettségi szintje 

továbbra is számottev en elmarad a megyei átlagtól. A békéscsabai, szarvasi mutatókban 

nyilván nem kis szerepe van annak is, hogy a megye f iskoláinak többsége e két körzetben 

található. 

A 2005. évi 1. félévi adatok hasonlóak a 2004-eshez, a diplomások aránya 3% volt, 

mely az esetek többségében f iskolai végzettséget takart, az egyetemi diplomával rendelkez k 

aránya nem egészen fél %.  

Az évenkénti összehasonlítások másik területe a vizsgált célcsoportot, a Békés megyei 

friss diplomásokat érintette. A rendelkezésre álló statisztikai adatok és a témával összefügg 

szakirodalmak, tanulmányok egy tágabb kört vizsgálnak: az adott évben iskolájukat befejez k 

munkaer piaci lehet ségeit, amelyekben nagyobb szerepet kap a középiskolát végzettek 

elemzése. Vizsgálataink a els sorban a megyénkben végz , és megyei állandó lakóhely 

friss diplomásokra koncentrálódnak. 

2003: Az itt  nappali tagozaton 

 

diplomát szerz fiatalok közül 197 f Békés megyei 

állandó lakóhely hallgató volt. A vizsgálatok e tekintetben els sorban rájuk fókuszáltak: 

közülük mindössze 39 f kívánta tanulmányait folytatni, így 158 friss diplomás 

megjelenésére kellett számítani a munkaer piacon. k feltételezhet en a megye különböz 

körzeteib l érkeztek, így területi sajátosságaik vizsgálata nem igazán lenne jöv be mutató. 

2004: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján általánosságban véve elmondható, hogy a 

diplomás fiatalokra kevésbé jellemz , hogy hónapokkal el re gondoskodnának maguknak 

munkahelyr l. Békés megyei viszonylatban a végz s hallgatóknak alig 33 %-a rendelkezett 

biztos állásajánlattal (ezek jelent s része bár nappali rendszerben, de távoktatás keretében 

szerezte meg diplomáját,) s további 14 %-uknál még kérdéses a munkahely. 

2005: A békés megyei végz s hallgatók 27 %-a rendelkezik biztos állásajánlattal 

(ezek jelent s része bár nappali rendszerben, de távoktatás keretében szerezte meg 

diplomáját,) s további 6 %-uknál kérdéses még a munkahely sorsa. 13 %-uk nem 

gondoskodott még magának álláshelyr l, s 30 %-ukról a megkeresett intézmények nem 

tudtak nyilatkozni. A továbbtanulók aránya 24%. A végz s hallgatók körében nagy tehát a 

bizonytalanság az álláshely tekintetében. Ebben a helyzetben ami nagy valószín séggel 

feltételezhet : a munkanélküliek körében a diplomások alacsony aránya azt mutatja, hogy ma 
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még Békés megyében a diplomások igen jó állásszerz eséllyel indulnak a munkaer -piacon, 

de az álláshoz jutás ideje a végzés után kitolódhat és igen gyakran ki is tolódik. 

Összegzésként megállapítható, hogy Békés megyében a f iskolai illetve egyetemi 

végzettség fiatalok csak csekély része végez Békés megyei székhely intézményben, mivel 

itt mindössze 5 f iskola, illetve f iskolai kar m ködik. A munkaer piacon megjelen 

diplomások többnyire önállóan, az állami munkaer -közvetítés keretein kívül 

 

próbálnak 

el ször álláshoz jutni. Mivel létszámuk a középfokú iskolákból kikerül khöz képest alacsony 

és elhelyezkedési esélyük is jóval kedvez , ezért nyilvántartásainkba csak kisebb hányaduk 

kerül.  

3. A Dél-Kelet-Alföld magasabb szint diplomásokkal való ellátottsága: a diplomások 

helyzete Békés megyében (Írta: Erdmanné Jenes Margit) 

Évr l-évre megfigyelhet , hogy a diplomaosztások id szaka egyben a diplomások 

túltermelésér l és a pályakezd diplomás munkanélküliekr l szóló rémhírek(?) vagy valós 

megállapítások(?) id szaka is. A témába vágó regionális kutatások egyértelm logikai 

kapcsolatot mutatnak a humán er források (iskolázottság, diplomások aránya) és az adott 

régió gazdasági fejlettségi szintje között. A Békés megyei helyzet az el bbi a felvetést 

egyértelm en igazolja. Hiszen az iskolázottság tekintetében a kimutatható fejl dés ellenére a 

megyében már háromnegyed évszázada (1930 óta!) a fels fokú végzettség ek aránya az 

országos átlag alatt van. (2001: Békés megye 6,4 %, országos átlag 10%). Nemek szerinti 

megoszlásban a n k aránya valamivel magasabb a fels fokú végzettség ek között. 

Az 1989-es rendszerváltozás után a gazdasági szerkezetváltás szinte azonnal magával 

hozta a fiatal, nyelveket beszél diplomások iránt óriási keresletet, így európai 

összehasonlításban is kiugróan magas lett a fiatal diplomások bére az id sebb generációhoz 

képest. (Németországban felével, nálunk 130 %-kal lett magasabb a bérel ny). 

A megnövekedett társadalmi igény, az intenzív kereslet miatt a fels oktatási 

intézményekbe - köztük a Békés megyeiekbe - felvett hallgatók létszáma ugrásszer en n tt 

(1990. 1178 f , 2003-ra 5245 f ,  végz s 1990-ben 300 f , 2003-ban már 1198 f .). 

A gazdasági fejl dés megtorpanásával, s t egyes területeken (pl. a közszférában) 

történ leépítéssel arányosan csökkent a pályakezd diplomások iránti érdekl dés. Nem volt 

már természetes, hogy diplomával azonnal vezet pozícióba, vagy jól megfizetett állásba lehet 

kerülni. S t, ahogy haladunk el re az id ben, s kerülünk egyre távolabb 1989-t l úgy 

figyelhet meg egyre inkább az a jelenség, hogy átlagosan egyre hosszabb id t vesz igénybe 

a a diplomás pályakezd fiataloknak a sikeres álláshoz jutás. 
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Másfel l a közvéleményben is szemléletváltásra van szükség, tudomásul kell venni, 

hogy eljött az az id , amikor a diplomások egy részét - az adott szakma általános képzettségi 

szintjének emelkedése miatt 

 
már vagy nem diplomás munkakörben fogják foglalkoztatni, 

vagy kevésbé fogják megfizetni, mint korábban (mert egyértelm en n tt az egyes 

munkaterületek képzettségszint igénye). 

A diplomás pályakezd munkanélküliség problémája els sorban a fels oktatási 

intézménnyel rendelkez városokban (Békéscsaba, Szarvas) figyelhet meg. A tartósan 

munkanélküliek között még elenyész a számuk és arányuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a régió 

fejl désének elemi követelménye a diplomások, az iskolázott szellemi munkakörben 

foglalkoztatottak és vezet beosztásúak arányának növelése, mert az ezer lakosra jutó 

szellemi foglalkozásúak (vezet k, értelmiségiek) terén az országos összehasonlításban az 

utolsók között kullog a megye. Csongrád megye az országos átlag körüli 133 f Békés 

megyében 102,9 f .) A szakért k ezt az alacsony értéket a tradicionális gazdasági 

szerkezettel, a közszolgáltatásokban foglalkoztatottak magasabb arányával, valamint a 

vállalkozási aktivitás mérsékeltebb szintjével magyarázzák. 

A térség igényeit jobban kielégíteni kívánó Békés megyei fels oktatásban els rend 

feladat  a tudományos fokozattal rendelkez k arányának növelése mellett az egyes 

tudományterületek jobb ellátottságának biztosítása. 1970-ben 7 f volt kandidátus (CSc), 

1999-re ez 3 f tudományok doktora (DSc), 18 f kandidátus (CSc) és 4 f doktor/PhD 

módosult.. A TSF Békés megyei karain a 2004. évi adatok szerint 1 tudományok doktora 

(DSc), 43 f kandidátus (CSc) és 8 f PhD fokozattal rendelkez oktató dolgozik. 

A tudományos kutatóhelyeken a min sített kutatók terén szintén szerényebbek az 

adatok, hiszen Békés megyében a dél-alföldi régió tudományos fokozattal rendelkez 

kutatóinak mindössze 5,9 %-a, az országos létszámnak alig 0,6 %-a dolgozik. Ez a szellemi 

potenciál pedig könnyen kevésnek bizonyulhat a felhalmozódott hátrányok leküzdéséhez.  

4. A végzett diplomásokkal szembeni békés megyei munkaadói elvárások, követelmények 

jellegzetességei (Írta: Máthé Ilona) 

A feladat megoldása során kérd íves felmérést végeztünk a munkáltatók 

fels fokúakkal, illetve végzettekkel szembeni igényeinek/elvárásainak feltárására. Összesen 

99 vállalatot kerestünk meg és kívántunk felmérni. A vizsgálat alá vont cégek kiválasztásánál 

a legszélesebb tevékenységi kört vettünk figyelembe és tekintettel voltunk regionális-földrajzi 

aspektusokra is.  
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Karakterisztikus 

 
és els dlegesen említend - tapasztalat volt, hogy sajnos nagyon 

kicsi volt az érdekl dés a munkáltatók részér l a válaszadásra (mindössze 14 válasz érkezett 

vissza!). A válaszadók viszont nagyon részletesen és felel sségteljesen oldották meg a 

feladatot, valamint nagyon nagy örömmel vették, hogy végre egy oktatási intézmény 

megkeresi az üzleti szférát és kvázi beleszólást enged az oktatási/képzési folyamatba. 

A munkáltatók végzettekkel szembeni igényei a következ kben foglalhatók össze: 

1. rendelkezzenek átfogó szakmai ismeretekkel, azaz legyenek birtokában modern 

közgazdasági, illetve menedzseri tudásanyagnak, 

2. széles látókörrel bírjanak, legyenek kreatívak, és munkájukban igényesek, 

3. legyen rájuk jellemz a lényeglátás, a megfelel szint problémakezel , probléma 

megoldó és érvel képesség, s nem utolsó sorban 

4. jellemezze ket a másokat becsülni tudás tulajdonsága, legyenek képesek jó kapcsolat 

teremtésére a munkatársakkal és az ügyfelekkel, valamint 

5. bírjanak magasabb szint számítástechnikai ismeretekkel és idegen nyelvi kompetenciával 

(angol, német, francia stb.). 

Általános tapasztalat, hogy a munkáltatók a frissen végzettekre a munkahelyeken 

általában nem vezet ként, hanem beosztott munkatársként tartanak igényt.  

II. A TSF Gazdasági Karán végzettek munkaer -piaci felmérése 

1. A TSF Gazdasági Karán nappali tagozaton végzett közgazdász hallgatók foglalkoztatási 

esélyei - hallgatói vélemények a statisztikai adatok tükrében (Írta: Krajcsóné Kraszkó Ilona) 

A hallgatók körében kérd íves felmérést végeztünk. Az adatok feldolgozása során 

három nagy területre 

 

a munkahelyre, a végzés utáni képzésre és a békéscsabai képzésre 

vonatkozólag - lehetett megállapításokat tenni.  

1.1. A munkahelyre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos megállapítások 

A volt hallgatók közel 50 %-a els munkahelyén dolgozik. A férfi hallgatóknál 

magasabb a második, harmadik munkahelyen dolgozók aránya, vagyis k bátrabban 

változtatnak, mint a n k. Mindez arra utal, hogy jelent s a hallgatók mobilitása, ami 

els sorban a fiatalabb korosztályokra jellemz . 

A munkahely változtatás oka legnagyobb arányban a jobb kereset, illetve a szakmai 

fejl dés. Ezen két kivánalommal kapcsolatos arányok a férfi hallgatóknál magasabbak az 

átlagnál, náluk az úgynevezett egyéb okok lényegesen kisebb arányban fordulnak el , mint a 

n knél. 
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A választ adók jelenlegi és végzéskor meglév állandó lakóhelye között meglehet sen 

nagy különbség van néhány megye esetében. Els sorban a Békés és a Hajdú megyéb l jött 

hallgatóknál tapasztalható az, hogy más megyében van jelenleg a munkahelyük. Budapesten 

dolgozik a megkérdezett hallgatók 30 %-a, míg végzéskor nem volt budapesti állandó 

lakóhellyel rendelkez hallgató! Ebben a jellemz ben is jelent s különbség van a két nem 

között. A férfiak magasabb arányban vállalkoznak más településen való munkavégzésre. Úgy 

t nik, a Csongrád és a Bács-Kiskun megyéb l jött hallgatók lényegesen jobb 

munkalehet séggel rendelkeznek, mint a Békés és Bács-Kiskun megyéb l jött társaik. 

Az általunk megkérdezett hallgatók 74 %-a profitorientált vállalkozásnál dolgozik. 

Ez az arány a Corvinus Egyetemen végzett hasonló felmérés szerint 87 % volt. A 

vállalkozások mellett viszonylag magas arányban dolgoznak volt hallgatóink költségvetési 

szerveknél, vagyis a Dél-Alföldön jelent s munkaadók a költségvetési szervek. Tehát 

hallgatóink elhelyezkedésében is visszatükröz dik az, hogy az országnak a dél-keleti régiója 

érzékelhet en szegényebb, a vállalkozási szféra gyengébb, mint más vidékeken, s itt fontos 

munkáltatóként van jelen az állam. 

A hallgatók közel 70 %-a beosztottként dolgozik, 30 %-uk közép vagy fels vezet i 

tisztséget tölt be. Vagyis - mint látható - minden három, a TSF Gazdasági Karon végzett, 

munkahellyel rendelkez hallgató közül egynek jó esélye van arra, hogy viszonylag rövid 

id alatt jelent s karriert fusson be. 

A válaszok szerint a hallgatók nagyon sokféle f tevékenységgel foglalkozó 

munkáltatónál dolgoznak. Ez a képzés vonatkozásában azt a társadalmi igényt támasztja a 

Karral szemben, hogy széles alapokon nyugvó, sok irányú specializációt lehet vé tev 

képzést folytasson, s ezzel tegye lehet vé a rugalmas alkalmazkodást a gyorsan változó 

gyakorlati igényekhez.  

1.2. A végzés utáni képzésre vonatkozó megállapítások 

Végzett hallgatóink magas arányban (60 %) vesznek részt f iskolai, egyetemi 

képzésben. A férfi hallgatók ebben is magasabb aránnyal rendelkeznek, mint az átlagos érték 

(80 %). Így természetesen a n k inkább a fels fokú és az egyéb végzettség megszerzésére 

mutatnak nagyobb hajlandóságot (pl adótanácsadó). A választott képzések jelent s része 

valamilyen szálon kapcsolódik a Békéscsabán megszerzett diplomához. 

Az újabb képzésben való részvételt motiváló okok között vezet helyen a saját bels 

indíttatást található (majdnem 60 %), közel 30 %-os az értékel második helyen a jobb 

elhelyezkedés reménye áll. Meglep volt az, hogy a munkahelyi elvárás nem szerepelt a 
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motiváló okok között. Ez azt jelzi, hogy a munkáltató kilép a megfelel képzettség 

megszerzésének rendszeréb l. Lehet sége van olyan munkaer felvételére, amelyik már 

rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, képességekkel, amelyek az adott munka 

végzéséhez szükségesek.  

1.3. A békéscsabai képzésre vonatkozó megállapítások 

Volt hallgatóink a képzés színvonalát általában jónak tartják, de megneveztek több 

er sítésre javasolt területet. Ezek között jó néhány olyan van, amelyik ma már része a 

tananyagnak. Ilyen például a controlling vagy a kommunikáció. Olyan ismeretköröket is 

felsoroltak a hallgatók, amelyek az  munkájukban nyilván kiemelt jelent séggel bírnak, s 

ezeken a területeken részletesebb ismeretekre, információkra lenne szükségük. 

Megszívlelend k azok a felsorolt kompetenciák (ismeretek illetve képességek), 

amelyek megszerzését a hallgatók a jobb munkaer piaci esélyek érdekében szükségesnek 

tartanak. Ilyen például a kommunikáció, a szakmai gyakorlat, az idegen nyelv, a tárgyalási 

készség stb. 

Összességében a felmérés eredményeinek értékelésénél nem szabad elfelejtenünk azt, 

hogy a munkaer piaci lehet ségek szempontjából viszonylag jó id ben végeztek a 

megkérdezett hallgatók. Mindenképpen szükséges folyamatossá tenni az ilyen irányú 

megkérdezéseket, felhasználva az ezen kutatás során szerzett pozitív és negatív 

tapasztalatokat.  

2. A TSF Gazdasági Karán nappali tagozaton végzett közgazdász hallgatók idegennyelv-

ismeret szintje és az idegen nyelv szükségessége a munkavégzés során (Írta: Máthé Ilona) 

A végzett hallgatókkörében végzett kérd íves felmérés kérdéseinek fontos csoportja a 

nyelvismeretre, annak munkában való szükségességére vonatkozott. Az ide vágó 

információkeresés els kérdése a válaszadó nyelvi kompetencia szintjének meghatározását 

célozta, és azt, hogy ez milyen nyelvb l áll fenn. 

A nyelvtudás szintjeire vonatkozó kérdés értékelése két részb l állt.. Az els részben a 

társalgási szint nyelvtudás került összegzésre. Összesen 77 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy 

nyelvtudása társalgási szint . Az összes társalgási szint nyelvtudással bíró válaszadó 

kicsivel kevesebb mint egyharmada volt férfi válaszadó (31 %), több mint kétharmada n i 

válaszadó (69 %). Ez végs soron egybeesik az összes válaszadó szerinti megoszlással, vagyis 

a társalgási szint nyelvtudásban a nemek közötti arány megegyezik az összes válaszadó 

szerinti aránnyal. 
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A két világnyelv (angol, német) tekintetében megközelít leg azonos volt a két nemnél 

tapasztalható arány. Vagyis társalgási szint angol nyelvtudással - az ilyen szint 

nyelvtudással rendelkez 

 
válaszadók 46 %-a rendelkezett, míg német nyelvnél ez az arány 

35 %. Orosz nyelvb l 2-2 f ítélte nyelvtudását társalgási szint nek, francia nyelvb l a 

férfiaknál 1 f , míg a n knél 2 f jelölte ezt meg a válaszában. Olasz és spanyol nyelvb l csak 

a n i válaszadók között találunk olyanokat, akik társalgási szint nek min sítették 

nyelvtudásukat. A válaszlehet ségek másik kategóriája ennél a kérdésnél a kérd ívben a 

tárgyalási szint nyelvtudás kategóriája volt. Ilyennek min sítette nyelvtudását összesen 35 

hallgató. Ez a számérték az el z min sítéssel együtt 112 f t ad, amib l arra lehet 

következtetni, hogy 30 f (36 %) azoknak a hallgatóknak a száma, akik két nyelvb l 

rendelkeznek jó szint nyelvtudással, az egyikb l társalgási szint vel, a másikból tárgyalási 

szint vel. 

Tárgyalási szint nyelvtudásra csak angol és német nyelvb l találunk min sítést. Itt 

lényegesen nagyobb az angol nyelv aránya, 77 % az ilyen min sítések együttes értéke, a 

fennmaradó 23 % a tárgyalási szint nyelvtudásból a német nyelvre esett. A társalgási szint 

nyelvtudáshoz hasonló módon, itt sincs jelent s különbség a férfi és a n i arányok között a 

nyelvek szerinti bontásban. Viszont az összes tárgyalási szint nyelvtudást megjelöl k 46 %-a 

a férfi, így 54 %-a a n . Ez a válaszadó hallgatókhoz viszonyítva azt jelenti, hogy a tárgyalási 

szint nyelvtudásúak 46 %-a férfi, míg a képzésben részt vev hallgatóknál a férfiak aránya 

27 %. Vagyis mintánk alapján a férfiaknál nagyobb az aránya a tárgyalási szint 

nyelvtudásnak, mint amilyen az a hallgatói összetételb l adódóan logikusan várható lenne. 

Ha a férfi tárgyalási szint nyelvtudásúak arányát a válaszadó férfiak arányához hasonlítjuk, 

akkor is nagyobb arányt kapunk, hiszen a válaszadóknál 32 % volt a férfiak aránya, vagyis az 

eltérés ebben az összehasonlításban 14 % pont. 

Az idegen nyelvvel kapcsolatos második kérdés arra vonatkozott, használja-e az 

idegen nyelvet munkája során a hallgató. 81 hallgató válaszolt az idegen nyelv használatával 

kapcsolatos kérdésre (a munkanélküli hallgató nem válaszolt erre a kérdésre). Az összes 

válaszadó fele úgy nyilatkozott, hogy munkája során használja az idegen nyelvet, ez 

összességében igen magas aránynak t nik. A férfi hallgatóknál magasabb a munkájuk során 

idegen nyelvet használók aránya, mint az együttes átlag (58 %), a választ adó n knek 45 %-a 

nyilatkozott úgy, hogy használ idegen nyelvet munkája során.  

A nyelvhasználattal kapcsolatos következ kérdés a nyelvhasználat szintjére 

vonatkozott, itt is a korábbi társalgási és tárgyalási szint min sítéseket használtuk a 

kérdésfeltevésnél. 
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A munkájuk során idegen nyelvet használók 29 %-a használja az angol nyelvet 

társalgási szinten, viszont talán meglep módon ennél lényegesen magasabb a tárgyalási 

szint angol nyelvhasználat (54 %). Érdekes a nemek közötti megoszlás, itt ugyanis a n k 

nagyobb arányban használják tárgyalási szinten ezt a nyelvet. A német nyelvnél nincs ilyen 

nagy eltérés az együttes átlag és nemek szerinti arányok között, bár összességében alacsony a 

német nyelvet munkavégzésük során használók abszolút száma, valószín a vegyes vállalati 

tulajdon következtében inkább az angol nyelv vált az üzleti világ nyelvévé.  

3. A TSF Gazdasági F iskolai Karon tanuló közgazdász hallgatók munkaer -piaci esélyei 

(Írta: Borzán Anita) 

A nappali tagozatos hallgatók körében a munkaer -piaci esélyeket kérd íves 

felméréssel igyekeztünk felmérni. 

Az összesített, a tagozatonkénti és a szakonkénti vizsgálatokból is az az eredmény 

fogalmazható meg, hogy a kérd íves felmérésben válaszoló hallgatók állandó lakóhely 

szerinti összetétele igazodik a Kar a legfontosabb beiskolázási térségéhez, vagyis az 

els dlegesen a Dél-Alföld (Békés, Csongrád, Bács-Kiskun), illetve az Észak-Alföld déli 

megyéi (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok). 

A hallgatók domináns motivációs szempontjai mindenek el tt az érdekl dési 

területükkel a gazdaságtudománnyal, másrészt a piacképes szakma (közgazdász diploma) 

megszerzésére vonatkozó igénnyel jellemezhet . Gazdálkodási szakon, a nappali tagozatosok 

körében jelent s a családi motiváció, míg a levelez sök hangsúlyosabb egyéb szempontjai 

f leg a munkahelyi beiskoláztatással indokolhatók. Pénzügyi szakon legtöbben piacképes 

szakma megszerzésére törekednek, s csak másodsorban fogalmazódik meg a közgazdasági 

érdekl dés. Szerényebb mértékben megjelenik a családi és egyéb motiváció (önmegvalósítás, 

bizonyítási vágy, munkahelyi elvárások, újabb diploma megszerzése) szerepe is. 

A f iskolai képzés során fontosnak tartott ismeretek csoportjában az alábbi 

megállapítások tehet k: 

 

a közgazdász hallgatók körében a pénzügyi és a számviteli ismeretek választási 

gyakorisága közel azonos, 

 

gazdálkodási szakon a megkérdezett hallgatók a pénzügyi, a számviteli, az informatikai és 

az idegen nyelvi ismereteket helyezik el térbe (a szak nappali tagozatán az idegen nyelv 

megel zi az informatikai, a pénzügyi és a számviteli ismereteket, viszont a levelez söknél 

a pénzügyi, a számviteli és az általános közgazdaságtani ismeretek iránti igény emelkedik 

ki), 
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a pénzügy szakos hallgatók a legfontosabbnak közel azonos arányban a számviteli és a 

pénzügyi ismereteket tartják, s ezek megel zik az idegen nyelvet (nappali tagozaton 

leginkább a számvitelt, az idegen nyelvet és a pénzügyet preferálják, ugyanakkor a 

levelez sök véleménye szerint pénzügy, számvitel és idegen nyelv az ismeretek 

fontossági sorrendje), 

Összességében 

 

rangsor nélkül 

 

csak valamennyi ismerettel megfelel mélységben 

rendelkez , komplex szemléletmódú közgazdászok lehetnek a munkaer -piacon valóban 

sikeresek. 

Hallgatóink szerint a munkaer -piaci esélyeket javító kompetenciák között az 

alábbiak a legfontosabbak: idegen nyelv tudása, szakmai ismeretek, kommunikációs 

képességek, gyakorlat-orientáltság. Az idegen nyelv egyértelm fölénye a nappali tagozatnál 

mondható el, míg a levelez tagozaton néhány évfolyamnál a szakmai és a gyakorlati 

ismeretek a legnépszer bb kompetenciák. Véleményünk szerint a valóban hatékony 

munkaer -piaci fellépéshez a hallgatók által megfogalmazott ismeretek, képességek és 

készségek kombinációja a legszerencsésebb. 

Az el zetes munkahely ajánlatok száma az elvárttól eltér en mindkét szak nappali 

tagozatán a II. éveseknél a legmagasabb. A gazdálkodási szakon a fels bb évfolyamok felé 

haladva növekv részarány figyelhet meg, viszont a pénzügyeseknél a II. évfolyamon a 

legmagasabb a munkahelyi ajánlatok megoszlási viszonyszáma. A munkahely-kínálat 

földrajzi szempontból Békés és Csongrád megyékben összpontosul. A munkaköröknek 

azonban csak szerény hányada céloz valóban f iskolai, közgazdász végzettségnek megfelel 

állást. Nagyon sok az alul-foglalkoztatottságra utaló szakképesítéssel és érettségivel is 

elfoglalható állásajánlat. 

A kérd íves felmérésben válaszoló hallgatók a leghatékonyabb álláskeresési 

módszernek az ismer sök ajánlását gondolják. Ha nincs a közelben egy jó ismer s, akkor az 

állásbörzék sikerességében bíznak a legtöbben. Az információs forradalommal párhuzamosan 

egyre többen tartják eredményesnek az internet útján történ álláskeresést is. Kevesebben 

vélik hatékonynak a munkaügyi központok, illetve az álláskeresési tréningek és egyéb 

módszerek (fejvadász cégek) szerepét. 

A f iskolai diploma a munkaer -piacon a hallgatói válaszok többségében értelmiségi, 

f iskolai diplomához kötött munkakört biztosít. Az el bbi el zetes elvárás mindkét szakról 

külön is megállapítható. A tagozatok szerinti értékelés szerint a nappalisok f iskolai 

végzettségüknek megfelel munkakörben bíznak a legtöbben. A levelez tagozaton a 

gazdálkodási szakos évfolyamok többsége és az els két pénzügyi szakos évfolyam válaszoló 
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diákjai többnyire úgy gondolják, hogy a diploma önmagában nagyon kevés egy munkahely 

elfoglalásához, tehát semmilyen állást nem garantál. A korántsem az optimizmust 

megtestesít vélemény valamennyi évfolyamon az els két leggyakrabban választott 

alternatíva egyikét képezi. A magyarázat abban keresend , hogy a f iskola beiskolázási 

térsége számos társadalmi-gazdasági problémával küzd területet átfog, illetve a néhány éve 

még keresleti közgazdász piac helyébe is begy r zött napjainkra a munkaer -túlkínálat. 

A f iskolai diploma presztízsét a hallgatók több mint kétharmada közepesen 

elismertnek ítéli. A pénzügyi szakosoknál az oklevél némileg jobb elismertsége állapítható 

meg, ellenben a gazdálkodási szak, nappali tagozatának második évfolyamán a 

megkérdezettek több mint tizede végzettsége rossz elismertségér l vélekedik. 

A f iskolai tanulmányok befejezése után a megkérdezettek harmada szeretne 

maradni, míg kétharmada elhagyja Békés megyét, a bizonytalanok válasza elhanyagolható. 

Az indoklásnál a legtöbben a családi köteléket, majd a gazdasági tényez ket említik. A 

szakonkénti megosztottságról elmondható, hogy a gazdálkodási szakon a legtöbben gazdasági 

szempontokkal, míg a pénzügyesek a családi szálakkal indokolnak. Egyéb szempontként az 

egyetemi tanulmányok folytatásának igénye olvasható a leggyakrabban. A tagozatok egyedi 

vonása, hogy a levelez tagozatosok túlnyomó többsége maradni szeretne eredeti 

lakóhelyén, míg a nappali tagozaton er sebb az elvándorlási vágy. Összesen 11 nem Békés 

megyében él hallgató gondol a megyénkben maradásra, viszont 132 eredetileg itt él fiatal 

kívánja elhagyni Békést. E tekintetben a végs és legszomorúbb megállapításunk az lehet, 

hogy Békés megye a demográfiai veszteség mellett évr l-évre kénytelen a képzett munkaer 

vándorlási egyenlegének passzívumát is lenyelni .  

4. A személyügyi szervez szakos levelez hallgatók pályamotivációinak néhány aspektusa 

(Írta: Ferencné Szarvas Anikó)  

4.1. A kutatás célja 

Kérd íves felmérést végeztünk a TSF Gazdasági Kar személyügyi szervez szakos I. 

éves levelez tagozatos hallgatók körében két évfolyamon (2004/2005. és a 2005/2006-os 

tanévek) azzal a céllal, hogy 

1. képet kapjunk arról, miért jelentkeztek a f iskola személyügyi szervez szakára, mi 

motiválta ket a jelentkezésnél, 
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2. vannak-e olyan visszatartó er k, úgynevezett demotiváló tényez k, amelyek a 

hatékonyság ellenében m ködnek? Ezek ismeretében tudunk változtatni, juthatunk el 

könnyebben a motiválás fokozásához. 

A kérd ívben megjelen motiváló (jelentkezésre késztet ) és demotiváló tényez ket 

(jelentkezést l visszatartó er k) egy reprezentatív hallgatói minta segítségével, az 

ötletbörze módszerével állapítottuk meg.  

4.2. Legfontosabb megállapítások 

A hallgatók jelent s részét (51,2 %) a legfiatalabb korosztály (20-30 év közöttiek) 

alkotja és ez az egyetlen korcsoport, ahol a férfiak száma nagyobb, mint a n ké, ami 

reményeket adhat a szakma eln iesedésének ha nem is a megállítására, de legalább a folyamat 

lelassulására. Fontos megemlíteni, hogy a hallgatók közel 2 %-a id sebb 51 évesnél: mindez 

azt bizonyítja, hogy az élethosszig tartó tanulás már a mai magyar társadalomban is kezd 

egyre jelent sebbé válni. 

Feltettük azt a kérdést, hogy miért jelentkeztek személyügyi szervez szakra? A 

válaszok szerint a legtöbben (44,7 %) úgy gondolják, hogy végzés után nagyobb esélyük lesz 

a munkaer piacon, vagyis munkaer -piaci státuszuk er södni fog. Szorosan utána 

következik (43,1%), hogy a f iskola elvégzését kihívásnak tekintik. Mindkett höz er sen 

kapcsolódik a harmadik helyen megjelölt motivációs tényez , mely szerint ismereteiket, 

képességeiket, kompetenciáikat szeretnék fejleszteni egyrészt a személyügy területén, 

másrészt általában a munkavállalás és a hatékonyabb életvezetés szempontjából (31,4 %). A 

Kar megítélése szempontjából nagyon biztató, hogy az egyik legkevésbé motiváló tényez a 

valamilyen diploma szerzése , vagyis nagyon kevesen tekintik az intézményben folytatott 

tanulmányaikat valamifajta cél nélküli ugródeszkának . 

A motiváló tényez ket korosztályonkénti bontásban vizsgálva: 

 

a legfiatalabb korosztály (20-30) számára a munkaer piacon való nagyobb esély a 

legvonzóbb (49,7 %), míg a legkevésbé fontos számukra, hogy a diploma megszerzésével 

meg tudják tartani a munkájukat (1,1 %). Ennek valószín leg az az oka, hogy vagy nem 

dolgoznak, vagy még nem találták meg a számukra legmegfelel bb munkahelyet. 

 

a 30-40 közötti korosztálynál ugyanezeket az eredményeket találjuk. 

 

a 41-50 éveseknél megváltozik a kép. Számukra kihívás, hogy el tudják-e végezni az 

iskolát (49,1 %), és legkevésbé számít a boldogulás a diplomával. Ennek az lehet az oka, 

hogy ez a korosztály valószín leg már megtalálta a számára megfelel munkát, vagy 

legalábbis olyat, ahol biztonságban érzi magát. 
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az 51 év felettieknél találhatók a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket. A motiváló 

tényez k tekintetében els dleges, hogy mostanra jutottak olyan helyzetbe, hogy 

fels fokú végzettséget szerezhessenek. Az ellenoldalon ami egyáltalán nem motiválta ket 

az az el léptetés és a könnyebb boldogulás lehet sége. 

Összességében a két els évfolyamos személyügyi szervez szakos levelez tagozatos 

hallgatók között apróbb eltérésekt l eltekintve a legfontosabb motiváló tényez k: 

1. a munkaer piaci státuszuk er södése, 

2. az önmagukkal szemben támasztott elvárások, 

3. a szakmában dolgozók esetében a munkához szükséges kompetenciák fejlesztése illetve, 

4. a nem szakterületen dolgozók között általában a tudás, képességek, készségek 

gyarapítása. 

Megvizsgáltuk a demotiváló tényez ket is. Megkérdeztük, hogy van-e valami, amit l 

tartanak, vagy amir l úgy gondolják, hogy nehezíteni fogja tanulmányaikat? A választ adó 

369 f alig több mint egynegyede (99 f , 26,9 %) válaszolta azt, hogy nem tart semmit l, a 

túlnyomó többségnek (269 f 73,1 %) viszont félelmei vannak. A visszatartó, félelmet kelt 

er k dönt en az alábbiak: 

1. túl nagyok az elvárások, túl sokat fognak az oktatók követelni t lük, aminek esetleg nem 

tudnak megfelelni (33,1 %), 

2. munkájuk miatt nem lesznek képesek tanulni (22,8 %), illetve, 

3. olyat kell tanulniuk, ami nem érdekli ket (20,9 %). 

Ha korosztályonként vizsgálódunk a legfontosabbakban vagyis a legvisszatartóbb 

tényez kben megegyeznek a hallgatók. Rendkívül nagy különbség van azonban a 

legfiatalabbak és a legid sebbek között két tekintetben. Az egyik, hogy az id sebb korosztály 

tagjai (már a 41-50-esek is) a leger sebb demotiválónak a korukat tartják (57,1%), míg a 

fiataloknál ez elenyész mérték (3,2%). Ugyanakkor az id sebbek egyáltalán nem tartanak 

attól, hogy olyasmit kell tanulniuk, ami ket nem érdekli (0,0%), a fiatalokat viszont annál 

inkább (25,4%).  

5. Munkából a fels oktatásba - a TSF Gazdasági Kar személyügyi szervez szakos levelez 

hallgatók tanulási motívumai (Írta: Micheller Magdolna) 

Az els éves hallgatók körében végzett kérd íves felmérés eredményeként kapott 

válaszok szerint a hallgatók a jobb elhelyezkedés reményében és többnyire saját, bels 

indíttatásból jöttek a f iskolára tanulni. A leend diploma szakmai, erkölcsi és anyagi 

presztízsét közepesen elismertnek ítélik. 
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A levelez hallgatók abszolút többsége a munka világából érkezik a Karra. 

Tevékenységi területük leginkább a szolgáltatás (szociális szféra, egészségügy, oktatás, 

kereskedelem). Többen speciális végzettséggel rendelkeznek, szakmát tanultak, gyakran 

speciális tanfolyamokat is elvégeztek (pl. számítógép-kezelés, min ségbiztosítás). 

A f iskolán megszerezhet ismeretek között preferenciáik körében az adott 

diplomával járó általános szakmai ismeretek mellett nagyon er sen megjelennek az 

informatikai, a pénzügyi és jogi ismeretek, továbbá kisebb részben az idegennyelv-tudás 

er sítésének a lehet sége. 

A felmérés során vizsgáltuk a munkában eltöltött id t, az állás változtatásának okát és 

az állandó lakóhelyet is. Eszerint a hallgatók csaknem fele 10 évnél kevesebb ideje, 

ugyanakkor már legalább néhány éve dolgozik (több éve érettségizett), azaz a 

középiskolában tanult ismeretek határozottan halványultak. 

A régebb óta (több mint 20 éve) dolgozók tanulási motivációi között legels helyen a 

munkahely megtartása áll, de emellett sokan a diplomával a karrierúton vezet i megbízatást 

szeretnének elérni - többnyire reménnyel. 

Az állandó lakóhely szerinti vizsgálat azt mutatta, hogy a hallgatók lakóhelyi háttere 

dönt en a Dél-Alföld. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy a munkából a TSF GFK-ra érkez 

f iskolai hallgatók valószín leg ugyanebben a térségben folytatják munkájukat 

diplomásként is. Ez a lehet ség tehát valójában a helyi feln tt szakemberképzés egyik fontos 

formája. 

Gyakran merül fel az a kérdés, hogy lesz-e diplomás túltermelés1 a jelenlegi f iskolai 

képzések nyomán. Megállapításunk több kutató véleményével azonos: a mai magyar 

társadalomban a diploma nem jelent különösebben el nyt, de a hiánya hátrányos lehet. A 

munka világából átmenetileg tanulni érkez hallgatóink valtozatlanul a munkában maradnak. 

Ezt a sajátosságot a képzés során számos szakmai feladatban (pl. szigorlati, szakdolgozati 

témaválasztás, gyakorlati feladatok elemzése, gyakorlóterep kiválasztása) el nyükre 

fordíthatják. A tanulékonyság, alkalmazkodóképesség, fegyelmezettség a munkáltató számára 

általában pozitívumként jelenik meg. Tapasztalataink szerint a munkáltató számos esetben a 

magasabb képzettség személyt választja munkatársként, ha új munkaer t vesz fel. 

Ugyanakkor, ha a cégnél, a vállalkozásnál dolgozó és közben diplomát szerz személyr l 

van szó, többnyire meger sített pozícióban marad(hat) a korábbi munkahelyen. Az 

eredetileg a munka világából jött friss diplomás munkaer már rendelkezik szakmai 

                                                

 

1 Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és diplomás túltermelés. Közgazdasági Szemle 2001/11., valamint  
Galasi Péter: Fiatal diplomások a munkaer -piacon a tömegesedés id szakában. Educatio 2002/2. 
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tapasztalattal, ismeri a munkahely sajátosságait, térségi kapcsolatait, s ezt az el nyt a jól 

m köd cégek általában ki is használják.  

6. A személyügyi szervez szakos hallgatók elhelyezkedésének jellegzetességei a diploma 

megszerzése után (Írta: Nagy Zsuzsanna)  

6.1. Célkit zés 

Az után követéses vizsgálatnak az volt a célja, hogy a 2000-2003. között diplomát 

szerzett személyügyi szervez szakos hallgatók körében: 

1. a képz intézmény átfogó képet kapjon a végzett hallgatók munkaer -piaci helyzetér l, 

2. visszajelzést kapjon arról, - hogy a gyakorlati tapasztalatok fényében - hogyan ítélik meg a 

végzettek néhány évvel a diploma megszerzése után a f iskolán szerzett tudás 

hasznosíthatóságát. 

A kérd íves felmérés fókuszában az állt, hogy információkat szerezzünk a diplomások 

végzés utáni munkaer -piaci helyzetér l, a praxisban hasznosítható tudás mibenlétér l, s 

ezáltal következtetni tudjunk a képzési struktúra gyakorlatorientált elemeire.  

6.2. F bb megállapítások, következtetések 

Az életkor szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a tanulás-felfogásban lezajlott egy 

szemléletváltás: csak az élethosszig tartó tanulás képes garantálni olyan rugalmasságot, 

amellyel az egyén a pillanatnyi helyzetnek vagy ambícióinak megfelel képesítést kaphat, s 

ezáltal saját magát menedzselni tudja. 

Egyértelm tapasztalat, hogy a magasabb iskolai végzettség fokozza a foglalkoztatási 

esélyeket (nem véletlen, hogy még 41 év feletti hallgatók is találhatók a képzésben). A 

feln ttképzést, a nyelvtanulást különböz adókedvezmények támogatják, így a munka mellett, 

kisebb anyagi ráfordítással az id sebbek is piacképesebbé tehetik magukat. 

A hallgatók életkori megoszlása bizonyítja a tanulási id meghosszabbodását. 

Általános jelenség, hogy az iskolából a munka világába való átmenet ideje megnövekedett. 

Nem véletlen, hogy a 20-30 év közöttiek vannak legtöbben a vizsgált sokaságban. A tanulás 

és a munka már nem egymást kizáró fogalmak, e két tevékenység együttes jelenléte 

különösen jellemz a feln tté válás id szakában. 

A magyar iskolarendszer szerkezete, a továbbhaladás mikéntje alapvet en 

meghatározza az egyének esélyeit az élethosszig tartó tanulás terén. Azok, akik a középiskolai 
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évek után motiváltság vagy tanulási képesség, esetleg az er források hiányában nem tanultak 

tovább, életük kés bbi szakaszában jelent s számban jelennek meg a fels oktatásban. 

A válaszadók 21 %-a dolgozik személyügyi területen. A nappali tagozaton végzettek 

közül kifejezetten kevés azoknak a pályakezd knek a száma - mindössze 16 f -, akik a 

képzésb l kilépve személyügyi tevékenységgel foglalkoznak. Ennek oka, hogy a térségben 

kevés nagyvállalat m ködik, ezek értelemszer en csak kis számban alkalmaznak személyügyi 

képzettség szakembereket. A kisebb szervezetekben pedig, általában nincs elkülönül 

személyzeti/emberi er forrással foglalkozó alkalmazott, így az operatív vezet k között oszlik 

meg a személyzeti menedzsment minden funkciója a munkabeosztástól a toborzásig, a 

kiválasztástól a bérezésig. 

Jelent s hallgatói kör a köztisztvisel i, közalkalmazotti szférából és a fegyveres 

testületekt l jelentkez hallgatók. Ezek száma jelent s, mivel a betöltött beosztásokhoz 

el írás a f iskolai diploma és ezt igen sokan a személyügyi szervez i szakon kívánják 

megszerezni. 

Abból a szempontból vizsgálva a munkaterületeket, hogy a korábbi foglalkoztatáshoz 

viszonyítva kik azok, akik váltottak és be tudtak jutni személyügyi munkaterületre, nem 

kedvez a kép. A 81 f b l 39-en (48,1 %) már korábban is ilyen munkakörben dolgoztak.   

A megkérdezettek munkaer -piaci értékét saját megítélésük szerint az alábbiakban 

módosította a diploma megszerzése (3. ábra):  

3. ábra 

Az egyén értékének változása a diploma megszerzését követ en 
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A nappali és levelez tagozaton végzettekek 39 %-a vélte úgy, hogy diplomásként 

nagyobb az esélye a munkaer piacon. Sokan gondolták úgy, hogy egy jó állás 

megszerzéséhez kapcsolatokra van szükség, többen nyilatkoztak úgy, hogy a személyügyi 

szervez diplomával egy igazi hivatásra is találtak, k pályakezd ként a szakmában 

dolgoznak. A kapott számadatokat az magyarázza, hogy a levelez tagozaton végzettek közül 

néhány f : 

 

ugyanabban a munkakörben maradt, ezért nem tud különbséget tenni, 

 

ugyanott dolgozik, de magasabb beosztásba került a diploma megszerzése után, 

 

személyzeti el adó munkakörben dolgozott eddig, és a diploma megszerzése után 

személyügyi vezet munkakört tölt be, 

 

teljesen más, nem szakirányú munkakörben dolgozik. 

Az elutasító választ adók között nyilatkoztak azok, akik a kérd ív kitöltésének idején 

munkanélküliek voltak és azok, akik munka- és életkörülményeik ugrásszer növekedését 

várták a diploma megszerzését l és ez nem következett be. Szintén nemmel válaszoltak azok, 

akik a vizsgálat idején gyermekük nevelése miatt nem voltak jelen a munkaer piacon. 

Fontos kérdés volt, hogy a végzett hallgató tudja-e a f iskolán szerzett tudás 

valamely részét hasznosítani? A válaszokból az derül ki, hogy a szakon megszerzett 

ismeretanyag széles körben alkalmazható. A diplomások dönt többsége (88,6 %) elégedett 

az oktatott tantárgyak hasznosságával. A személyügyi szervez szakon megszerzett 

ismeretek nagyon széles spektrumot lefednek, hiszen majdnem mindenki tudta azokat 

hasznosítani, függetlenül attól, milyen területen dolgozik vagy tanul tovább. Ugy t nik, hogy 

a személyügyi szervez szak jól eladható szak, hasznosítható általános m veltségre és 

széles körben konvertálható tudástartalom megszerzésére ad lehet séget. 

Felmértük azt is, hogy volt hallgatóink tapasztaltak-e olyan változást 

személyiségükben, képességeikben, készségeikben, melyet a képzésnek tulajdonítanak? 193 

f (a hallgatók 34,4 %-a) szerint változott, differenciáltabbá vált kommunikációs készségük, 

152 f (27,1 %-uk) szerint fejl dött önreflektivitás képességük, 88-an (15,7 %) említették az 

önérvényesítés növekedését, míg 56-an (10,0 %) az énkép meger södését emelték ki. 

A továbbtanulás/továbbhaladás témakört vizsgálva elmondható, hogy a nappali 

tagozaton végzettek közül nagyobb arányban (44 f , 37,9 %) vállalkoztak további képzésben 

való részvételre, mint a levelez tagozatos hallgatók köréb l. A munka mellett tanulók 

rétegéb l csak a 31 év alattiak közül kerültek ki azok (62 f , 22,9 %), akik más intézményben 

folytatják fels oktatási tanulmányaikat. Összesen a végzett hallgatók valamivel több, mint 
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egynegyede (106 f , 27,5 %) tanult tovább az els diploma megszerzése után. A tovább 

tanulók megoszlása: szakirányban 50 f (12,9 %), nem szakirányban 56 f (14,5%. Az adatok 

szerint a diploma megszerzését követ en továbbtanulók közül a többség nem szakirányban 

folytatja tanulmányait.  

6.3. Összegzés 

Összességében: 

1. a személyügyi szervez szakon végzett hallgatók munkaer -piaci elhelyezkedésének 

esélyeit megnövelte a diploma megszerzése. 

2. A végzettek munkahely megtartó biztonsága n tt, sokan magasabb státuszú munkakörbe 

kerültek. Ugyanakkor nem kielégít a személyügyi területen történ elhelyezkedés aránya. 

Ennek oka a magyar gazdaság struktúrájában és a humán er forrás menedzsment vállalati 

kultúrában betöltött szerepében keresend . 

3. Biztató, hogy - ha lassan is, de - növekszik a humán er forrással foglalkozó munkakörök 

száma, s ez a személyügyi szakma további professzionalizálódását vonja maga után.   

Rezümé  

A tanulmány egy, a Nemzetközi Visegrád Alap által támogatott nemzetközi kutatási 

projekt magyarországi eredményeit adja közre. Az írás két részb l tev dik össze: az els 

részben összefoglalásra kerül a Dél-Alföld Régió és Békés megye társadalmi-gazdasági 

állapota, a második rész pedig a TSF GFK-n végzettek illetve az itt tanuló hallgatók 

munkaer -piaci esélyeit vizsgálja. A megállapítások közül kiemelést érdemelnek az alábbiak: 

 

Paraméterek sokaságával bizonyítható, hogy a Dél-Alföld Régió és különösen Békés 

megye számottev en fejletlenebb, mint Magyarország más régiói, megyéi. Tehát az a 

társadalmi-gazdasági közeg, amelyben a TSF GFK-n végzett hallgatóknak helyt kell 

állniuk lényegesen hátrányosabb ezen frissen végzettek számára, mint a más, 

szerencsésebb sorsú régiókban, megyékben végzett társaiké. 

 

Több kérd íves felmérés eredményei is azt bizonyítják, hogy a Karon végzett közgazdász 

hallgatók a munkahelyeiken megállják a helyüket, képesek a munkaadói elvárásoknak 

megfelelni. A végzettek közül sokan elvándorolnak a régióból, dönt en Budapestre és 

környékére. 



Gurzó Imre 

 

33

  
A közgazdásznak tanult volt hallgatók szerint a képzésben a kompetenciák közül a 

legfontosabbak az alábbiak: komplex szakmai ismeretek kiakaítása, kommunikációs és 

tárgyalási készségek, képességek megszerzése, idegen nyelvek ismerete és a 

gyakorlatorientáltság. A képzés továbbfejlesztésénél és meger sítésénél is ezeket az 

irányokat célszer a leginkább figyelembe venni. 

 

A motivációt illet en közgazdász hallgatóink els sorban a piacképes szakma megszerzése 

céljából, másodsorban pedig a gazdaságtudományok iránti érdekl désük miatt jönnek 

hozzánk tanulni. A nálunk megszerzett diploma presztízsét a hallgatók nagy többsége 

közepesen elismertnek ítéli. 

 

A személyügyi szervez szakos hallgatók és diplomások fels oktatásban való 

részvételének f motivációs tényez i: a már meglév munkaer piaci státusz 

meger sítése, a hallgatóknak  önmagukkal szembeni elvárásai és a diplomás munkához 

szükséges kompetenciák tanulása, fejlesztése. 

 

A diplomás személyügyi szervez szakosok körében végzett vizsgálatunkból kiderült, 

hogy a végzett hallgatók munkaer -piaci elhelyezkedésének esélyeit megnövelte a 

diploma megszerzése, munkahely megtartó biztonságuk n tt, sokan magasabb státuszú 

munkakörbe kerültek. Ugyanakkor nem kielégít a személyügyi területen történ 

elhelyezkedés aránya. Biztató, hogy - ha lassan is, de - növekszik a humán er forrással 

foglalkozó munkakörök száma.   

Abstract   

The study presents the results of an international research project funded by the 

International Visegrád Fund. It consists of  2 sections. The first section sums up the social and 

economic situation of the Southern Great Plain Region and of Békés County, while the 

second examines the chances of TSF students and graduates in the labour market. 

Some findings are worth mentioning: 

 

a great number of parameters prove that the Southern Great Plain Region is considerably 

less developed as compared to some other regions, counties of Hungary. So this social-

economic setting is a lot less favourable for our graduates than some other more 

developed regions. 
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The results of some questionnaire based surveys show that young economists having 

graduated from Tessedik College are able to meet their employees requirements. A 

number of our graduates leave the region, they go mainly to Budapest and its 

surroundings. 

 
In the opinion of our graduates the most important competencies they should acquire in 

the course of their education are as follows: a complex knowledge of their profession, 

communication and negotiation skills, foreign language skills and practice oriented 

knowledge. We should consider these when we are to further develop our curriculum. 

 

As for motivation, our students choose this college primarily in order to have a marketable 

profession, their interest in economics comes only second. The prestige of the degree of 

our college is considered to be of medium level by our graduates. 

 

Motivation factors for human resources management students are: to strengthen their 

already existing labour market status, the students own requirements, and also acquiring 

and developing certain competences needed for degree-required jobs. 

 

Our survey conducted with human resource management graduates showed that their 

chances in the labour market, their job security have increased after getting their degree, 

and some of them have been promoted, now having a job with a higher status. At the same 

time the rate of employment in the human resources field is not satisfactory. It is 

promising, though, that the number of positions in the human resources management 

sector is increasing.              
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MÁRIA URAMOVÁ - UBO ELEXA  

EXPERIENCE ACQUIRED FROM THE SOLVING OF IVF PROJECTS AND THEIR 

UTILIZATION IN PARTNER INSTITUTIONS  

Introduction 

International scientific conferences offer the opportunity for common exchange of 

knowledge and experience in different fields of science and fellowship as well. Samuel 

Tessedik Foiskola in Békéscsaba is annually organizing conferences within the Days of 

Hungarian Science. The importance of this tradition can apprieciate only those, who are 

regularly taking part at this conference, coming with new incentives. This year the meeting is 

devoted to the partial presentations of results got in partner institutions of V4 contries by 

solving international comparative study in Békéscsaba, Banská Bystrica, Katowice and 

Karviná, named Common and different features of using young people potential at the labour 

market . We are convinced, that discussion about the young people potential can stimulate 

participants towards further cooperation and finally offer to students and graduates new topics 

for better orientation in dynamically changing environment.   

Former projects and cooperation 

Maybe it is necessary to put a question into discussion, why we have decided to 

present a results of former International Visegrad Fund projects and to share our experience. 

What is so exceptional? Which strenghts and weaknesses are coming out of projects 

management?  

The answer is very simple at the first glance. Information which are at our disposal we 

consider very valuable. Therefore it could be very harmful not to share them and not to 

trasmit them to partners or other person concerned in this type of projects.  

History we are describing is not very long. In the year 2002 based on the former 

cooperation  with Silesian University in Opava - School of Business Administration in 

Karviná, University of Silesia and Tessedik Sámuel College in Békéscsaba we decided to 

prepare a possible topic suitable for a project cooperation supported by International Visegrad 

Fund (IVF). At that time it was very actual to compare the ways of education in economic 

subjects in participating institutions and especially to confront their content, different attitudes 

towards education and classification in study plans considering chosen EU standards. Just 

then were V4 countries in the position of expectants for entering European Union. Therefore 
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the problem of  commensurability in education of key economic subjects was very significant 

for teachers at these universities. Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská 

Bystrica was at that time preparing for accreditation of new study programs and consequently 

the classification of economic disciplines was under a discussion and still open. Accordingly 

all the projects participants  awaited projects results just because of the possibility to support 

their intentions oriented towards strenghthening of economic subjects at the universities and 

improving whole education. Now we are able to proclaim, that those expectations were 

fulfilled.  

The important incentive for solving IVF project The Implementation of the EU 

standards in education and science of the V4 countries were made also by results of 

international project of scientific cooperation named Cooperation in education of economics 

disciplines solved by members of different departmets of Faculty of Economics, Matej Bel 

University in Banská Bystrica and School of Business Administration in Karviná. Since this 

cooperation the contacts between both institution, their departments and members are getting 

closer. The proof is given by the presence of authorities at the solution of this, the second IVF 

project, results of which we are preparing to present in Békéscsaba.  

By process of making a decision about possibilities to solve common project were 

very important the contacts between Faculty of Economics and Sámuel Tessedik Foiskola in 

Békéscsaba, on which the project was supported by honorary consul of Slovak Republic in 

Békéscsaba. Success of project was given by understanding of mutual work and appreciacion 

of benefits for all participants. It could be impossible to fulfill goals of one-year project 

without quadrilateral cooperation, support and incorporation of participating institions 

headquarters or manifesting interests and initiative of individuals spending own free time. 

Any well framed topic could be fruitless without fulfilling conditions mentioned above. 

Therefore we would like to emphasize, that only zealous individuals, supporters of the key 

ideas and keepers of established way of solving the second IVF project couldn´t be 

successful. Although the blank form needed for applying money from IVF such a feature of 

projects is not stated, all this is hidden in the content, methodology, mobilities and mostly in 

sincerity and face-to-faceness of common meetings. They all are bringing to us new ideas, 

experience, knowledge and friendships as well. We all are enriched in cultural, professional, 

sociable, pedagogical and especially in scientific fields. We have to point out, that in first 

project, as well as in the second project, the team of participants is completed by young 

colleagues, students and PhD. students. The importance of this from of cooperation is still not 

apprieciated enough. 
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Successfull termination of project The Implementation of the EU standards in 

education and science of the V4 countries in February 2003, within which have been realised 

two international conferences (in Banská Bystrica and in Békéscsaba), one workshop in 

Katowice, one international students scientific conference in Banská Bystrica, published two 

scientific proceedings and one scientific-cultural journal, realised two mobilities of teachers 

between Faculty of Economics in Banská Bystrica, School of business administration in 

Karviná and Sámuel Tessedik College we have been thinking about possible further 

cooperation. There were several opportunities given to us. We could continue in any other 

IVF project or to find new projects and challenges for bilateral as well as multilateral 

cooperation, including considering possibility to ask money from European Union funds. 

New situation in V4 countries made by entering European Union in 2004 created new ways of 

thinking and cooperating. In spite of these new opportunities all participating institutions 

agreed on repeated IVF project. Suitable topic is made  by already mentioned status of young 

people potential and its application in regions where individual institutions are  working.  

Present results of solving this problem are validating the competence of topic and its  current 

date. On the other hand it is apparent, that one-year relevance is according to the judicial and 

attested results very short and so insufficient. We will be  again on the horns of a dilemma, 

what to do in the days to come.   

Positive and negative experience 

What sort of information we have got and what experience we have acquired as 

a responsible solvers and IVF project coordinators? By each human activity is possible to 

specify several positive as well as negative skills and experience. This is simple and probably 

the right attitude. But it is necessery to state, which of them are overwhelming.  

International Visegrad Fund is supporting primarily cultural, sociable, sport and 

scientific cooperation of V4 countries institutions generally. The support is aimed to be in the 

form of grants, which the grantees are allowed to ask and get. But one of the principles of IVF 

is, that the possible IVF contribution can not exceed 50 % of total expected and planned costs. 

This means, that other 50 % of costs must be covered from funds other then IVF, in most 

cases from the funds of their own. The principles of inkind contribution is not abnormal, 

neither in EU projects. Therefore this couldn´t be a barrier for grantee and its partners. The 

rules of IVF are difficult not only according to the financial support, but also because of the 

availability of sources. It is familiar, that IVF project likewise any other project, requires its 

actual topic, justified goals and methods, assumed results or accessing of information to 
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a broad public. Each goal is supported by individual activities like workshops, conferences, 

mobilities or publications, which have to be planned and redeemed in advance, including 

validation of using money.  Special requirements taking into consideration structure of 

research team are not specified. But it is  self-evident, that this is also important because of 

the expected results and goals. Very important is to engage young people into the research 

team and project as a whole and support of their participation in the activities and results. This 

is evaluated by IVF very positively. After successful preparation of second IVF project, 

supported by written recommendations of representants of important institutions in the region, 

we found out that is important also to keep an eye on institutional background and to be in 

touch with the authorities of these institutions.  

In our opinion, projects within IVF are rather short-term. In average the length of such 

a project should not exceed one year. On the other hand, research projects with the long-term 

goals should be prolonged every year, and this makes them much more sophisticated and 

more problematic because of the administration.  

Every project is solved in accordance with the rules of IVF and, of course, is based on 

the treaty signed by both, representant of IVF and statutary authority of  university. According 

to the fact, that at the moment our faculty is not legally independent in its decisions, all 

necessary financial operations are evaluated and in evidence of whole university, although the 

faculty acts as a grantee.  The usage of money awarded by IVF is also very punctually 

registered.   

The administration of IVF project is undoubtfully very difficult. The most of the tasks 

is related to the financial management, because every single item in budget, which is needed 

to be repaid by fund, must be firstly paid by grantee and only after this all relevant documents 

(invoiced, bills, etc.) can be submited to IVF in original form. Therefore the grantee is 

expected to have enough money for the first refundation.  If the IVF representants find out, 

that the cost item is in accordance with the IVF rules and principles and planned expenditures 

stated in the official contract on providing a grant, only then the cost could be refunded.  The 

validation of these expenditures can last a certain unknown time. Therefore this process  is not 

often going very smoothly and consequently the finance of grantee are tied for a very long 

time since their real usage as a cost refundation. Other problems in financial management are 

coming into existence because of internal rules of IVF. The reason is, that  no internal invoice 

prepared by grantee  faculty or any friendly institution or association (except invoices ..... by 

partners) can be repaid. This is just the problem of present days.  All the invoices charging the 

accommodation of participants of the conference in Banská Bystrica are unable to be paid off, 
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because the accommodation was booked in one of Matej Bel University´s hostels no matter of 

the fact, that this institution is entirely independent and has no connection to the Faculty of 

Economics neither organisational nor financial. Even our request for granting us an exception 

in financing, this has been rejected by the Council of Ambassadors as one of the key 

authorities of IVF.   

Another restriction given by IVF is in particular refundation. Support of mobilities is 

limited only to the extent of accommodation and transportation, without possibility to refund 

refreshment or food. This is making us a big obstacles and problems, because faculty as an 

institution connected to the state budget. Charging of travel orders is even without IVF 

principles rather difficult than simple. Taking into consideration other restrictions made by 

IVF is necessary to pay everything twice, accommodation and food separately.  

Maybe the most crucial fact is, that all financial operations, cost refundations and 

money orders are allowed to be done only by grantee. Only this subject is responsible for 

project management or for the communication with IVF representants, which entails abilities 

and skills in accounting, finance and management generally. Consequently such a manager 

should be  rewarded according to the responsibility he is taking of. Unfortunatelly, because of 

IVF principles nobody is allowed to be rewarded, neither project participants nor financial 

manager of the project. Wages or rewards are not authorized costs. Only way is to find 

another funds or resources. But strictly limited funds of public schools or universities are 

making next obstacles in this. Then only the willingness of such an individual is influencing 

the economic results of project, if the task of manager  will be done correctly or not.   

Very necessary during the project is to make all the information available and to 

present the ideas of IVF. During the first project we have been told that sometimes the 

presentation of IVF or publishing its logo was not adequate. Maybe this look very simply, but 

it is still one of the most important tasks in realising activities within IVF. And therefore is 

necessary also by this conference to use all available marketing tools for promoting projects 

as an integral part of IVF, its activities and mission.   

Sharing of experience acquired from solving IVF projects also means to emphasize its 

benefits. The main feature is probably common interest, sharing of common values. All 

partners participating in solving IVF projects are convinced, that this cooperation in spite of 

real problems and barriers we have mentioned above, is bringing into life something new, 

some specialties about regions under observation, to get new incentives for further 

cooperation. And finally to prove, that it is possible to communicate and discuss about 
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common problems also without financial help and contribution of developed countries of 

Europe.  

The idea of IVF and its strenghthening is important according to the new young 

generation. Opportunities for young people are greater and more various than those 15 years 

ago. On the other hand, proving own abilities in countries with similar historical aspects and 

common social-economic system can bring new information and experience.   

Conclusion 

Personal knowledge and experience and their reevaluation are more valuable than 

theoretical description. Therefore we would like to proclaim, that despite all the obstacles 

which arisen, the idea of IVF and projects supported by IVF is very important and has its own 

meaning. During both IVF projects it has happen many times, that the effort and lack of time 

have been under investigation. There often come into existence the doubts about return of 

human  or financial resources. But the connection between several institutions and several 

people in V4 countries, between experts, was still stronger also thanks to the IVF projects. 

And we hope that everybody is sharing our opinion.  
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Abstract   

This paper examines the cooperation through IVF projects between higher education 

institutions in the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. It concludes that despite 

the difficulties that arise in the administration and implementation of the projects, they are 

worth undertaking as the participating institutions can benefit from them to a great extent, 

especially in terms of human relations.   

Rezümé  

Ez a dolgozat a cseh, lengyel, magyar és szlovák fels oktatási intézmények között a 

Nemzetközi Visegrád Alap projektjein keresztül megvalósult együttm ködést vizsgálja. Arra 

a következtetésre jut, hogy az adminisztrációban és a végrehajtásban jelentkez nehézségek 

ellenére érdemes ezeket a projekteket elindítani, minthogy a résztvev intézmények 

nagymértékben profitálhatnak bel lük, els sorban az emberi kapcsolatok területén.             
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VOJT CH MALÁTEK - BOHUMIL FIALA  

MORAVSKOSLEZSKÝ REGION VYMEZENÍ, POPIS A POZICE V RÁMCI ZEMÍ V4  

Úvod 

Tento p ísp vek vznikl za ú elem prezentace díl ích výsledk projekt V4 Spolo né a 

odli né rty vyu ívania potenciálu mladých udí na trhu práce . První ást p ísp vku se 

zabývá vymezením regionu na úrovni NUTS 2. Demografický popis regionu je p edm tem 

druhé ásti. Záv re ní ást je v nována postavení Moravskoslezského regionu v rámci zemí 

V4. Vzhledem k nutnosti adekvátního srovnání region NUTS 2 zemí V4 na základ 

vybraných ukazatel

 

ekonomické výkonnosti a situace na trhu práce se jeví vhodným 

vztáhnout tyto kazatele ke spole né základn . V echny státy V4 se staly v minulém roce 

leny Evropské unie. S p ihlédnutím k t mto skute nostem pova ujeme za vhodné vzít za 

zmi ovaný základ pr m rné hodnoty t chto ukazatel za EU-15 a EU-25. To nám zárove 

umo ní ud lat si obraz o statistickém vylep ení pozice uvedených region v rámci 

regionalizované EU z d vodu jejího roz í ení o mén rozvinuté zem , mezi které se adí i 

tve ice zemí V4.   

Vymezení regionu 

Pojem region je pojmem zem pisným a nej ast ji je spojován s územím, které je 

definováno ur itými fyzikálními, klimatickými a lidskými znaky a které vykazuje ur itý 

stupe do asné stability. Chápání regionu jako politické nebo správní jednotky je relativn 

nedávným konceptem. 

V roce 1988 zavedl Evropský statistický ú ad Eurostat 

 

NUTS (Nomenklatura 

územních statistických jednotek). Tato klasifikace je ur ena pro: 

 

sb r, p ípravu a harmonizaci regionálních statistik lenských stát Unie, 

 

pot eby vymezení region , které participují na nástrojích regionální a strukturální politiky 

EU, 

 

sociáln - ekonomickou analýzu region , monitorování a hodnocení dopad realizovaných 

opat ení v rámci regionální a strukturální politiky. 

NUTS d lí území ka dého lenského státu na uniformované územní jednotky. Tímto 

systémem je ka dý stát rozd len na více men ích administrativních jednotek. Vytvo ená 

hierarchická struktura pokrývá území jednotlivých zemí jednotkami NUTS r zného stupn .  
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Nomenklatura územních statistických jednotek zahrnuje 5 stup . P itom první t i 

stupn jsou chápany jako regionální úrove a zbylé dv jako úrove lokální. Vzhledem 

k absenci oficiální legislativy, která by vymezila d lení území na NUTS jednotky, vytvo ily 

se v Evropské unii v eobecná pravidla, podle kterých se vytvá ejí rozdílné úrovn NUTS. 

Základním kritériem je po et obyvatel. Doporu ený po et obyvatel pro regionální úrovn je: 

NUTS 1      3-7 milión

 

NUTS 2      800 000  3 milióny 

NUTS 3      150 000  800 000 

Pro lokální úrove NUTS 4 není rozmezí definováno, u úrovn NUTS 5 se 

p edpokládá, e by se po et obyvatel m l pohybovat okolo 4 000.  

Mimo uvedeného základního ukazatele po tu obyvatel, se p i len ní státu na NUTS regiony 

vyu ívá dal í pragmatické pravidlo. Velmi asto se p i rozd lování zem na NUTS vychází 

z jejího administrativního len ní, a to z d vodu zaji t ní dostupných statistických údaj , 

proto e ka dá zem ji má na ur itém regionálním stupni vytvo enou statistickou datovou 

základnu. 

I p es vý e uvedené jednoduché schéma len ní státu na NUTS regiony, se lenské 

zem p i svém len ní na NUTSy setkávaly s ur itými problémy. Mohly si vybrat, bu to se 

p idr et svého administrativního len ní, zkombinovat ho s po adavky Komise pro len ní 

NUTS a vyhnout se tak starostem se získáváním statistických údaj o NUTS regionech, anebo 

vytvo it zcela nové NUTS regiony s podobnými sociáln -ekonomickými problémy, za které 

by v ak bylo velmi slo ité získávat statistické údaje. Je pochopitelné, e v t ina lenských 

stát , v etn eské republiky, se rozhodla pro první variantu, tj. vytvá ení NUTS region 

s vyu itím administrativního len ní státu. Pouze velmi málo zemí p istoupilo na kompromis 

mezi sociáln -ekonomickou relevantností a p esností dostupných statistických údaj . 

Statistická datová základna se soust e uje p edev ím na regiony úrovn NUTS 2 a NUTS 3. 

Mezi hlavní statistiky, které poskytují základní ukazatele p itom pat í: 

 

Demografická statistika: jedním ze základním ukazatel je po et obyvatel, který na území 

daného regionu ije, dále zm ny po tu obyvatel, ukazatele zachycující migra ní toky a 

úmrtnost v regionu. 

 

Ekonomické ú ty: regionální ú ty jsou sestavovány v souladu s metodikou Evropského 

systému integrovaných hospodá ských ú t (European Systém of Integration Economics 

Accounts  ESA), která se vztahuje na definici agregátních statistik. 

 

Statistika trhu práce: pro odhad po tu nezam stnaných a velikosti pracovní síly se 

vyu ívají výsledky ze statistiky P ehled pracovní síly Spole enství (Community Labour 
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Force Survey). Odhad t chto ukazatel se provádí v p lro ních intervalech. Dal ím 

d le itým ukazatelem, který tato statistika publikuje je po et ekonomicko aktivních 

obyvatel. Tito jsou rozd lení do dvou skupin 

 
zam stnaní a nezam stnaní. Pou ívaná 

definice nezam stnanosti odpovídá metodice Mezinárodního ú adu práce (ILO). 

Odhadovaný údaj o nezam stnanosti za ka dý lenský stát se následn regionalizuje. 

Údaje se získávají  z národních ú ad práce, a to v dy za m síc duben. Pro zem jako je 

ecko, Itálie, Portugalsko i pan lsko se p ebírá statistika o nezam stnanosti od 

Mezinárodního ú adu práce, p itom jak ecko, tak i Portugalsko nezpracovává odhady 

nezam stnanosti na úrovni NUTS 2. 

 

Energetika: definice energie je v souladu se Statistikou o energii Spole enství 

(Community energy statistics). Jedná se o ukazatele jako nap . produkce energie, její 

spot eby i vývoz a dovoz. 

 

Statistika zem d lství a lesnictví: údaje na regionální úrovni nalezneme na zem d lských 

ú tech, které mimo jiné charakterizují vlastnickou strukturu v zem d lství a intenzitu 

vyu ití p dy. 

 

Doprava: údaje o doprav p ipravuje Eurostat a publikuje je ve Statistické ro ence 

dopravy (Transport Statistical Yearbook). Jsou publikovány ukazatele o délce dopravních 

sítí (silnic, eleznic), po tu automobil , po tu p epravených osob jednotlivými druhy 

dopravy i o po tu dopravních nehod a jejich ob tí. 

 

Výzkum a vývoj: údaje o výzkumu a vývoji vyjad ují kreativitu práce spole nosti  a 

ekonomiky, ur ují stav zásob poznatk , které jsou k dispozici pro daný stát. Jedná se 

ukazatele vyjad ující po et patent v daném regionu i podíl vysoko kolsky vzd laných 

lidí na celkové populaci. 

Z vý e uvedeného je z ejmé, e pokud chceme provád t analýzu a zhodnocení  

Moravskoslezského kraje, musíme ji vzhledem k dostupnosti relevantních statistických údaj 

realizovat za vyu ití úrovn NUTS 2 i NUTS 3. Tento výb r nám umo uje i skute nost, e 

v rámci klasifikace CZ-NUTS (provedené na základ usnesení vlády . 707/1998 Sb.) 

ohrani uje Moravskoslezský kraj, jak region úrovn NUTS 2, tak také NUTS 3.     
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Tabulka 1 

Charakteristika NUTS 2 v R 

NUTS 2 NUTS 3 - 
kraje 

Rozloha 
v km2 

Po et 
obyvatel 
(2002) 

Hustota 
obyvatel/ 

km2 

Celkem 
okres

 
Celkem 

obcí 

Praha Praha 496 1 204 953

 
2 429 1 1 

St ední echy

 

St edo eský 11 013 1 105 234

 

100 12 1 147 
Moravskoslez

sko 
Moravskoslez

ský 
5 555 1 287 413

 

232 6 297 

Jihozápad 
Jiho eský 
Plze ský 

17 618 1 181 005

 

67 14 1 128 

Jihovýchod 
Vyso ina 

Jihomoravský

 

13 992 1 662 657

 

119 12 1 373 

Severozápad 
Karlovarský 

Ústecký 
8 649 1 130 368

 

131 10 484 

Severovýchod

 

Liberecký 
Pardubický 

Královehradec
ký 

12 440 1 492 317

 

120 13 1 115 

St ední 
Morava 

Olomoucký 
Zlínský 

9 105 1 245 190

 

137 9 689 

Celkem - 78 868 
10 309 

137 
131 77 6 234 

Pramen: eský statistický ú ad  

Zmín ná klasifikace CZ-NUTS vychází z toho, e kraje eské republiky, je vznikly 

na základ ústavního zákona . 247/1997 Sb. k 1. lednu 2000, jsou pro daný ú el p íli malé. 

Proto pro zaji t ní informa ních pot eb vláda eské republiky p ijala evropskou klasifikaci 

územních jednotek NUTS jako tzv. klasifikaci CZ 

 

NUTS. Podle této klasifikace je území 

eské republiky rozd leno na est úrovní NUTS s následujícím vymezením: 

NUTS 0   stát ( R)  

NUTS 1   území ( R)  

NUTS 2   oblast   

NUTS 3   kraj  

NUTS 4   okres  

NUTS 5   obec  

V sou asné dob se na území Evropské unie nachází 252 územních jednotek úrovn 

NUTS 2 a p es 1 200 územních jednotek NUTS 3.   
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Po et územních jednotek NUTS 2 v zemích V4 

Stát   NUTS 2   

esko       8   

Slovensko       4  

Ma arsko       7    

Polsko       16   

Popis Moravskoslezského regionu 

Moravskoslezský kraj je velice rozmanitý region. Le í na severovýchod eské 

republiky a tvo í jednu z nejvíce okrajových ástí. Je vymezen okresy Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Ji ín, Opava a Ostrava-m sto a pokrývá 22 správních obvod

 

obcí 

s roz í enou p sobností, do kterých spadá celkem 302 obcí, z toho 40 m st. Po et obcí v kraji 

je 4. nejni í. Pr m rný po et obyvatel v obci je 4 327 ob an . V obcích do 500 obyvatel 

bydlí jen 1,8% obyvatel, v obcích od 501 do 2 000 obyvatel 12,6% a v obcích od 2 001 do 

10 000 obyvatel ije 18,7% ob an kraje. Pro kraj je typické, e v t ina obyvatel (67%) ije 

ve m stech nad 10 000 obyvatel. V krajské metropoli (Ostrav ) ije 25% obyvatel  - 3. 

nejv t í podíl po Praze a Brn . 

Rozlohou 5 535 km2 Moravskoslezský kraj zaujímá 7% území eské republiky a adí 

se tak na 6. místo mezi v emi kraji. Pr m rná rozloha katastru obce je 18,7 km2, je tak 3. 

nejv t í v eské republice, po Praze a Karlovarském kraji.   

Obrázek 1 
Moravskoslezský kraj               

                Pramen: eský statistický ú ad 
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Moravskoslezský kraj má p edpoklady pro rozvoj nových pr myslových odv tví. Má 

p ipravenou technickou inteligenci a v decko-výzkumné zázemí na vysokých kolách, 

výzkumných pracovi tích i podnicích. Le í na hlavní trase VI. Multimediálního koridoru B. 

Má také dostate n kapacitní v echny technické sít 

 
vodovodní, kanaliza ní, elektrické i 

plynové.  

Kapacita vzd lávacích institucí kraje je dostate ná, jsou tu 4 vysoké koly se 14 

fakultami technického, ekonomického, p írodov dného i humanitního zam ení. Pro dal í 

rozvoj kraje je výhodná lep í v ková struktura ne v jiných krajích. ivotní prost edí má stále 

hor í úrove , zejména v okolí dol a hutí, ale pom rn rychle se zlep uje. V kraji je fungující 

systém sledování úrovn zne i t ní ovzdu í i nadstandardní monitoring zdravotního stavu 

obyvatelstva ve vztahu k ivotnímu prost edí. Kraj má pom rn vysoký stupe zalesn ní, 

v ad území se v nuje zvlá tní pozornost ochran p írody a krajiny. Beskydy a Jeseníky jsou 

up ednost ovány i jako mezinárodní turistické destinace. Silným a známým sektorem v kraji 

je i láze ství.    

Tabulka 2 

Stav a pohyb obyvatelstva v letech 1993-2003 

Stav obyvatelstva, 1993-2003  1 294 328

 

iv narození (pr m r za roky 1994-
1998) 12 517

 

Zem elí (pr m r za roky 1994-1998) 13 319

 

P ír stek st hováním (pr m r za roky 
1994-1998) -354

 

Stav obyvatelstva, 31.12.1998 1 283 911

 

iv narození (pr m r za roky 1999-
2003) 11 402

 

Zem elí (pr m r za roky 1999-2003) 13 039

 

P ír stek st hováním (pr m r za roky 
1999-2003) -1 433

 

Stav obyvatelstva, 31.12.2003 1 260 277

 

                             Pramen: eský statistický ú ad  

Populace kraje se naposledy zv t ila v roce 1994, od roku 1995 po et obyvatel kraje 

klesá. Souvisí to p edev ím s nep etr itým p irozeným úbytkem obyvatelstva zapo atým 

práv v roce 1995. Porodnost m la po celá devadesátá léta klesající tendenci, poté za ala 

mírn r st. To v ak nesta í na vyrovnání ztrát za zem elé, které od roku 1999 rostou. 

P irozený úbytek bol za uvedené období nejvy í v roce 2003, kdy p edstavoval 1837 osob. 
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K sni ování populace v kraji dochází také v d sledku migrace, kterou se populace sni uje ji 

od roku 1993.  

V dlouhodobém vývoji populace Moravskoslezského kraje postupn stárne, ale 

v rámci celé eské republiky je mo né ozna it ji za relativn mlad í. Pr m rný v k se 

zvy uje pom rn rychle (v roce 2000 37,8 let, v roce 2003 38,8 let). V posledních letech je 

trendem sni ování d tské slo ky populace ve v ku 0-14 let. Naopak se posilují v kové 

kategorie 15-64 let a 65 a více let. Postupn se zvy uje i index stá í (po et osob ve v ku 65 a 

více p ipadající na 100 osob ve v ku 0-14 let), v roce 2003 dosáhl hodnoty 80, co je stále 

mén ne celorepublikový pr m r.   

Obrázek 2 

Vývoj celkového po tu obyvatel v obcích kraje v letech 1991-2003 

 

                 Pramen: eský statistický ú ad  

Moravskoslezský kraj je zna n heterogenní. P íhrani ní ásti na severozápad a 

západ (Jeseníky) i p íhrani í na jihovýchod (Beskydy) jsou venkovskými oblastmi se 

zachovalou a chrán nou krajinou, istým ovzdu ím a velkým potenciálem pro celoro ní 

rekreaci a turistiku. St ed kraje p edstavuje nejpr myslov j í oblast celé eské republiky.  

Rozvoj regionu v posledních 200 letech vycházel z geografických, ale zejména 

z p írodních a sociálních podmínek a vedl ke koncentraci populace i k vysoké urbanizaci. 

V Moravskoslezském kraji se rozkládá druhá nejv t í aglomerace eské republiky, která 

ovliv uje kraj po v ech stránkách. Hustota osídlení je tady dvakrát vy í ne pr m r ve stát a 
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je daleko nejv t í z mimopra ských kraj . Víc ne dvakrát p esahuje pr m r st ední velikosti 

obcí i m st, v malých obcích do 100 obyvatel ije jen tvrtinový podíl obyvatel ve srovnání 

s pr m rem eské republiky.   

Pozice Moravskoslezského kraje v rámci zemí V4  

Výkonnost ka dé ekonomiky je mo né posuzovat z mnoha hledisek. Zárove je 

mo né vyu ít i celou adu do zna né míry specifických ukazatel . Ke komparaci ekonomické 

výkonnosti Moravskoslezského kraje s dal ími regiony V4 jsou vyu ity dva nejkomplexn j í, 

je se zárove adí mezi nej ast ji pou ívané v obdobných analýzách. Jedná se p edev ím o 

ukazatel HDP/ pracovníka, jen je obecn spojován s kvantifikací a vyjád ením ekonomické 

úrovn dané ekonomiky. Druhým ukazatelem je potom makroekonomická produktivita práce, 

která bude vyjád ena jednak v relaci na jednoho pracovníka a jednak na odpracovanou 

hodinu.  

Uvedené ukazatele jsou p epo ítány na mezinárodn srovnatelný ekvivalent (euro) 

pomoci koeficientu parity kupní síly m ny 

 

PPP. Pou ití tohoto p epo ítacího koeficientu na 

srovnatelný m nový ekvivalent je vhodn j í ne pou ití b ného sm nného kurzu, jeliko 

rozdíly mezi b ným sm nným kurzem a koeficientem kupní síly m n pro srovnávané 

lenské státy a regiony jsou výrazn rozdílné.  

Vyu itá soustava ukazatel bude zahrnovat: 

 

Úrove HDP/obyv. p epo teného dle parity kupní síly, jen bude charakterizovat stávající 

ekonomickou úrove a bohatství jednotlivých region . 

 

Úrove HDP/pracovníka p epo teného dle parity kupní síly, za pomocí ní se vymezuje 

produktivita práce a která tak vypovídá mnohé o konkurenceschopnosti podnik v dané 

ekonomice. 

 

Míra zam stnanosti a nezam stnanosti p edstavující významnou charakteristiku situace na 

trhu práce a vnit ní rovnováhy ekonomiky, jako i nazna ující mo nosti migrace 

pracovník mezi regiony. 

 

Úrove mezd, která vypovídá o ivotní úrovni v daném regionu, jako i o nákladových 

podmínkách podnikové sféry.   

Ekonomická úrove

  

P im ená ekonomická úrove zemí V4 jako nových len EU je d le itým 

p edpokladem minimalizace rizik vyplývajících z jejich za len ní do jednotného vnit ního 
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trhu Evropské unie tvo eného ve velké v t in velmi vysp lými evropskými ekonomikami. 

Spojení ekonomik nestejné ekonomické úrovn vyvolává nemalá rizika jak na stran nov 

vstoupiv ích zemí, tak i na stran stávajících len .   

Tabulka 3 

Regionální HDP (NUTS 2) v zemích V4 v roce 2002 

Regiony 
HDP/oby
v. (PPP) 
v euro 

Relace EU-
15 = 100 

Relace EU-
25  

=100 

Relace 
VSZ=100

 

eská republika 15 200 63,3 69,4 138,2 
Praha 31 900 132,9 145,7 290,0 
St ední echy 12 200 50,8 55,7 110,9 
Jihozápad 13 400 55,8 61,2 121,8 
Severozápad 11 600 48,3 53,0 105,5 
Severovýchod 12 400 51,7 56,6 112,7 
Jihovýchod 12 900 53,8 58,9 117,3 
St ední Morava 11 500 47,9 52,5 104,5 
Moravskoslezský 
kraj 

12 200 50,8 55,7 110,9 

Ma arsko 13 200 55,0 60,3 120,0 
Közép-
Magyarorszag 

18 600 77,5 84,9 169,1 

Közép-Dunantúl 11 500 47,9 52,5 104,5 
Nyugat-Dunantúl 14 000 58,3 63,9 127,3 
Dél-Dunantúl 9 500 39,6 43,4 86,4 
Észak-Magyarorszag

 

8 100 33,8 37,0 73,6 
Észak-Alföld 7 900 32,9 36,1 71,8 
Dél-Alföld 9 200 38,3 42,0 83,6 
Polsko 9 400 39,2 42,9 85,5 
Dolnoslaskie 9 900 41,3 45,2 90,0 
Kujawsko-
Pomorskie 

8 500 35,4 38,8 77,3 

Lubelskie 6 700 27,9 30,6 60,9 
Lubuskie 8 700 36,3 39,7 79,1 
Lódzkie 8 700 36,3 39,7 79,1 
Malopolskie 8 600 35,8 39,3 78,2 
Mazowieckie 14 300 59,6 65,3 130,0 
Opolskie 8 000 33,3 36,5 72,7 
Podkarpatckie 7 100 29,6 32,4 64,5 
Podlaskie 7 000 29,2 32,0 63,6 
Pomorskie 9 700 40,4 44,3 88,2 
Slaskie 10 600 44,2 48,4 96,4 
Swietokrzyskie 7 500 31,3 34,2 68,2 
Warminsko-
Mazurskie 

7 400 30,8 33,8 67,3 
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Wielkopolskie 10 100 42,1 46,1 91,8 
Zachodniopomorskie

 
9 600 40,0 43,8 87,3 

Slovensko 11 800 49,2 53,9 107,3 
Bratislavský kraj 23 600 98,3 107,8 214,5 
Západné Slovensko 11 000 45,8 50,2 100,0 
Stredné Slovensko 10 200 42,5 46,6 92,7 
Východné Slovensko

 
9 600 40,0 43,8 87,3 

EU-15 24 000 100,0 109,6 218,2 
EU-25 21 900 91,3 100,0 199,1 

                  Pramen: eský statistický ú ad, Statistical yearbook on candidate and south-east European countries,  
                  www stránky statistických ú ad jednotlivých zemí, vlastní výpo et  

Charakteristickým rysem dosa eného stupn ekonomické výkonnosti zemí V4, 

které roz í ili ady lenských zemí EU v kv tnu 2004, jsou p etrvávající zna né regionální 

rozdíly v její úrovni. Úrove regionálních HDP/obyv. za jednotlivé NUTS 2 shrnuje 

tabulka 3. Z této tabulky vyplývá, e pouze 3 regiony (Praha, Bratislavský kraj a Közép-

Magyarorszag) p evy ují v roce 2002 úrove 75 % HDP/obyv. v EU, co je hranice pro 

poskytování pomoci ze strukturálních fond .  

V rámci eské republiky (pomineme-li Prahu, její hodnota HDP/obyv. (PPP) 

p esahuje o cca. 33 % pr m rnou hodnotu v EU) jsou existující meziregionální disparity 

mnohem men ím problémem ne v Ma arsku, Polsku i na Slovensku. Jak u bylo uvedeno, 

mezi jednotlivými regiony této skupiny zemí jsou regionální rozdíly výrazné. Nap íklad mezi 

zmi ovaným regionem Praha (HDP/obyv.: 31 900 euro) a polským regionem Lubelskie 

(HDP/obyv.: 6 700 euro) je rozdíl v úrovni HDP více ne ty násobný.  

Praha svou ekonomickou výkonnosti p evy uje více ne dvakrát pr m rnou hodnotu za celou 

eskou republiku. Ostatní regiony NUTS 2 se potom nacházejí pod celostátním pr m rem, 

kdy druhý v po adí region Jihozápad dosahuje cca. 88 % úrovn HDP/obyv. (PPP) v R, 

Jihovýchod 85 % a Severovýchod 82 %. Relace 80 % dosahují NUTS 2 Moravskoslezsko a 

St ední echy. Regionem s nejni í ekonomickou výkonnosti je region St ední Morava (76 

%). 

P esto e hodnota HDP/obyv. (PPP) v moravskoslezském regionu, jak je z ejmé z vý e 

uvedeného, nedosahuje úrovn hodnot daného ukazatele za celou eskou republiku, je 

z tabulky 2 z ejmé, e pozice tohoto regionu v tomto ohledu je lep í ne v t iny srovnávaných 

zemí V4. Ekonomická výkonnost Moravskoslezského kraje (12 200 eur/obyv.) p evy uje 

ekonomickou výkonnost Slovenska (11 800 eur/obyv.), Polska (9 400 eur/obyv.) a p ibli uje 

se výkonnosti Ma arska (13 200 eur/obyv.).  
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Tabulka 3 potvrzuje záv ry o relativn vysoké ekonomické výkonnosti regionu severní 

Moravy a Slezska, kdy pouze osm region ve v ech analyzovaných vykazuje vy í úrove 

HDP/obyv. vyjád eného za pomocí parity kupní síly m ny. P itom ve ty ech p ípadech se 

jedná o regiony na území eské republiky. Tato skute nost vypovídá o relativn vysoké 

ekonomické výkonnosti eských region ve srovnání s regiony ostatních zemí V4.   

Meziregionální rozdíly v makroekonomické produktivit práce  

Dal ím ze základních ukazatel výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky je 

makroekonomická produktivita práce, jen je vymezena hodnotou výstupu na jednotku 

pracovního vstupu. Jako jednotka pracovního vstupu bývá v mezinárodních komparacích 

nej ast ji pou íván po et zam stnaných a po et odpracovaných hodin. Rozli uje se tedy 

produktivita práce na pracovníka i na odpracovanou hodinu. Ve statistikách a mezinárodních 

analýzách se ast ji u ívá prvého ukazatele. Av ak vzhledem k tomu, e jak bude ní e 

uvedeno pr m rný po et odpracovaných hodin v týdnu se odli uje nejen mezi jednotlivými 

zem mi V4, ale dokonce i mezi jednotlivými regiony v rámci t chto zemí, uvádíme v tabulce 

4 mimo ukazatele HDP/pracovníka, také ukazatel HDP na jednu odpracovanou hodinu. Je 

v ak z ejmé, e oba ukazatele, i p es r zný koncep ní p ístup k jejich konstrukci 

charakterizují efektivnost vyu ití pracovník . Pro ú ely této analýze je pou ito pro vyjád ení 

HDP p epo tu za pomocí parity kupní síly m n na euro.   

Tabulka 4 

Makroekonomická produktivita práce v regionech NUTS 2 v zemích V4 v roce 2002 

Regiony 
HDP/prac. 

(PPP) 
v euro 

Relace EU-
15 = 100 

Relace EU-
25  

=100 

Relace 
VSZ=100

 

Produktivita 
práce na 

odpracovano
u  hodinu 

v euro 
eská republika 31 100 56,7 63,2 112,0 14,37 

Praha 61 300 111,9 124,7 220,8 27,04 
St ední echy 26 100 47,6 53,1 94,0 12,00 
Jihozápad 27 900 51,0 56,9 100,7 12,83 
Severozápad 26 000 47,4 52,9 93,6 12,27 
Severovýchod 26 500 48,4 53,9 95,5 12,25 
Jihovýchod 28 400 51,8 57,7 102,2 13,14 
St ední Morava 26 100 47,7 53,2 94,2 12,17 
Moravskoslezský 
kraj 

29 800 54,4 60,6 107,3 14,29 

Ma arsko 34 100 62,2 69,4 122,8 16,10 
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Közép-
Magyarorszag 

43 900 80,2 89,3 158,2 20,34 

Közép-Dunantúl 27 400 50,1 55,8 98,8 12,96 
Nyugat-Dunantúl 32 300 58,9 65,6 116,2 15,35 
Dél-Dunantúl 26 200 47,9 53,3 94,4 12,47 
Észak-
Magyarorszag 

24 300 44,3 49,4 87,5 11,53 

Észak-Alföld 23 700 43,3 48,2 85,3 11,22 
Dél-Alföld 24 300 44,3 49,4 87,4 11,35 
Polsko 25 500 46,6 51,9 91,8 11,93 
Dolnoslaskie 32 200 58,8 65,6 116,1 14,93 
Kujawsko-
Pomorskie 

17 900 32,7 36,5 64,5 8,14 

Lubelskie 15 700 28,8 32,1 56,7 7,97 
Lubuskie 24 000 43,9 48,9 86,5 11,13 
Lódzkie 20 100 36,7 40,9 72,5 9,21 
Malopolskie 20 600 37,7 42,0 74,3 10,11 
Mazowieckie 35 300 64,5 71,9 127,3 16,21 
Opolskie 22 100 40,3 44,9 79,5 10,15 
Podkarpatckie 19 400 35,5 39,5 70,0 9,85 
Podlaskie 17 300 31,6 35,2 62,4 7,95 
Pomorskie 30 700 56,0 62,4 110,5 14,01 
Slaskie 34 400 62,8 70,0 123,9 16,50 
Swietokrzyskie 21 100 38,4 42,8 75,8 9,94 
Warminsko-
Mazurskie 

21 900 40,0 44,6 79,0 9,87 

Wielkopolskie 26 300 48,1 53,6 94,9 12,20 
Zachodniopomorsk
ie 

29 000 53,0 59,1 104,6 13,23 

Slovensko 30 000 54,7 61,0 108,0 13,65 
Bratislavský kraj 46 600 85,1 94,8 167,9 20,79 
Západné 
Slovensko 

27 500 50,2 56,0 99,0 12,41 

Stredné Slovensko 26 800 48,9 54,5 96,5 12,41 
Východné 
Slovensko 

27 300 49,8 55,5 98,2 12,57 

EU-15 54 800 100,0 111,4 197,3 27,86 
EU-25 49 100 89,7 100,0 177,0 24,61 

Pramen: eský statistický ú ad, Statistical yearbook on candidate and south-east European countries, www 
stránky statistických ú ad jednotlivých zemí, vlastní výpo et   

Jak dokládá tabulka 4, pozice eské ekonomiky ve vybrané skupin zemí V4 je mén 

p íznivá ne v p ípad ekonomické úrovn , m ené za pomocí HDP/obyv. eská republika se, 

a u z hlediska absolutní úrovn ukazatele HDP/pracovníka i v relaci k pr m rné úrovni 

daného ukazatele v EU, adí v roce 2002 ve srovnávané skupin zemí na druhé místo. Nejlépe 

z dané skupiny zemí v tomto sm ru je na tom Ma arsko, jen v HDP/pracovníka v p epo tu 
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dle PPP dosahují více ne 69,4 % pr m ru skupiny zemí EU-25. Naopak v porovnání  se  

Slovenskem (61 %) a Polskem (51,9 %) je R (63,2 %) na tom stále pon kud lépe. 

K pon kud hor ímu hodnocení produktivity práce v R dosp jeme pokud ke komparaci 

vyu ijeme ukazatele produktivity práce na odpracovanou hodinu. Tato skute nost je dána tím, 

e e tí pracovníci odpracují v pr m ru v t í po et hodin.   

P esto e od roku 1993 roste produktivita práce v R ro n pr m rným tempem okolo 

5 %, co je o 1 a 2 procentní body více ne zaznamenává p vodní patnáctka lenských stát 

Unie, je pozice na ich region úrovn NUTS 2  nep íli lichotivá nejen v i region m z EU-

15, ale také v i region m zemí, je vstoupily do EU spolu s eskou republikou. Výjimkou je 

pouze Praha, kde produktivita práce vyjád ená za pomoci ukazatele HDP/pracovníka dosahuje 

absolutní vý e 61 300 eur, co výrazn p esahuje nejen pr m r za EU-25, ale takté o 11 

procentních bod za EU-15. V p ípad údaj produktivity práce na odpracovanou hodinu se 

potom pra ský region pohybuje na úrovní patnácti p vodních lenských stát EU. Ostatní 

regiony, v etn Moravskoslezského kraje v tomto sm ru podstatn zaostávají za v emi 

regiony NUTS 2 v EU-15 a na rozdíl od ukazatele HDP/obyvatele i za celou adou polských, 

ma arských a slovenských region .  

Moravskoslezsko se, co do úrovn makroekonomické produktivity práce, adí mezi 

eskými NUTSy na druhé místo (hned za zmi ovanou Prahu), kdy hodnota ukazatele 

HDP/pracovníka iní 29 800 eur, co v p epo tu na odpracovanou hodinu je 14,29 eur. 

Nachází se tak t sn

 

pod celostátním pr m rem t chto ukazatel v R. Ve srovnání s rokem 

1993 se jedná o ur ité zhor ení pozice v tomto sm ru. V roce 1993 vykazoval 

Moravskoslezský kraj produktivitu práce ve vý i 21 000 eur, zatímco pr m r za R byl 

20 500 eur. To znamená, e produktivita práce v období let 1993 

 

2002 rostla 

v Moravskoslezsku pomaleji ne v R. Celkový r st produktivity práce mezi uvedenými roky 

inil v Moravskoslezském kraji cca 40 %, co p edstavuje meziro ní tempo okolo 4 %. Dané 

tempo r stu tak velmi mírn p esahovalo r st produktivity v zemích EU-15, kde meziro ní 

pr m r inil 3,5 %. Tento nep íznivý vývoj m eme zaznamenat i p esto, e 

v Moravskoslezském kraji v d sledku restrukturalizace dochází k výraznému poklesu po tu 

zam stnaných osob v regionu.  

P esto e produktivita práce v eské ekonomice a Moravskoslezském kraji rostla 

v uvedeném období v pr m ru rychleji ne v EU-15, v porovnání s ostatními ekonomikami 

zemí V4 se jedná o tempo nejni í. Ve stejném období tak nap . Ma arsko dosáhlo u tohoto 

ukazatele v pr m rného ro ního r stu 7,5 %, Polsko 7,3 % a Slovensko 5,1 %. Z tohoto 
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d vodu se zhor ila v tomto období pozice eské republiky z hlediska absolutní úrovn 

ukazatele produktivity práce v i t mto zemím V4.   

Trh práce 

Významné místo v udr ení a r stu konkuren ní schopnosti ka dé ekonomiky má 

vývoj na trhu pracovních sil. Situaci na regionálních trzích práce budeme analyzovat na 

základ ukazatel , jakými jsou míra zam stnanosti, míra nezam stnanosti, pr m rné mzdy a 

jednotkové náklady práce.  

Zam stnanost a nezam stnanost 

Prioritní postavení v sociální oblasti ka dého státu zaujímá p edev ím zam stnanost. 

Je velmi úzce spojená s celkovou dynamikou, výkonností a konkuren ní schopností. A koliv 

zam stnanost bereme jako jeden z ukazatel sociální úrovn

 

státu, nejedná se o veli inu, se 

kterou je mo né pracovat jako s veli inou exogenní i autonomní, nýbr  je ji zapot ebí brát 

jako jeden z výstup konkuren ní schopnosti, resp. jako jeden z nejd le it j ích ukazatel 

konkurenceschopnosti na národohospodá ské úrovni. 

Také z t chto d vod je v rámci Evropské unie zam stnanosti v nována velká 

pozornost. V roce 1997 v Lucembursku byl p ijat na Evropském summitu o zam stnanosti 

dokument nazvaný Evropská strategie zam stnanosti (European employment strategy, 

EES), který m l tvo it základ pro boj s nar stající nezam stnaností v Evropské unii. 

V Lisabonu v roce 2000 na svém zasedání Evropská rada daný dokument novelizovala a 

doplnila o cíl plné zam stnanosti . Tento cíl kvantifikovala prost ednictvím ukazatele míry 

zam stnanosti, a to, e by tento ukazatel m l v pr m ru za celou Evropskou unii dosahovat 

v roce 2010 úrovn 70 % ve v kové kategorii 15-64 let. Na summitu ve Stockholmu, který se 

konal rok na to, byl stanoven dokonce cíl zam stnávat v roce 2005 67 % populace ve v ku 

15-64 let. V rámci stát V4 se p es 70 % hranici v mí e zam stnanosti p ehoupl pouze jeden 

region, kterým je Praha. V p ípad 67 % hranice jsou to regiony NUTS 2 t i, mimo Prahy 

je t na území eska NUTS 2 Jihozápad a na Slovensku Bratislavský kraj.      
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Tabulka 5 

Základní ukazatele charakterizující trh práce v regionech NUTS 2 zemí V4 v roce 2002 

Regiony 
Po et 

obyvatel                 
(v tis.) 

Zam stnanost                 
(v tis.) 

Míra 
zam stnanosti     
(% z obyvatel 

v kové kategorie 
15-64 let) 

Míra 
nezam stnanosti

 
(v %) 

eská republika 10216 4701 65,0 8,9 
Praha 1174 611 72,0 4,0 
St ední echy 1112 520 66,6 7,2 
Jihozápad 1172 562 68,2 6,8 
Severozápad 1124 502 62,6 15,2 
Severovýchod 1481 693 66,4 8,1 
Jihovýchod 1651 751 64,8 10,3 
St ední Morava 1232 542 62,5 11,3 
Moravskoslezský 
kraj 

1270 520 57,8 15,9 

Ma arsko 9900 3835 56,3 7,2 
Közép-
Magyarorszag 

2797 1185 60,6 2,0 

Közép-Dunantúl 1097 460 60,1 4,0 
Nyugat-Dunantúl 970 421 62,8 2,8 
Dél-Dunantúl 960 348 52,7 6,7 
Észak-
Magyarorszag 

1253 418 49,6 9,2 

Észak-Alföld 1502 501 49,2 8,6 
Dél-Alföld 1321 501 56,0 5,8 
Polsko 38649 14252 53,8 18,1 
Dolnoslaskie 2975 914 48,3 26,3 
Kujawsko-
Pomorskie 

2101 997 52,0 22,4 

Lubelskie 2233 950 57,7 16,1 
Lubuskie 1024 371 50,0 27,9 
Lódzkie 2648 1145 53,7 22,9 
Malopolskie 3227 1346 60,1 14,3 
Mazowieckie 5069 2052 59,2 14,4 
Opolskie 1087 394 53,2 20,7 
Podkarpatckie 2128 778 55,3 18,3 
Podlaskie 1222 494 58,3 17,5 
Pomorskie 2195 694 53,4 19,6 
Slaskie 4858 1497 48,5 23,0 
Swietokrzyskie 1324 472 50,0 19,0 
Warminsko-
Mazurskie 

1466 495 49,2 25,0 

Wielkopolskie 3358 1288 54,0 21,2 
Zachodniopomorski
e 

1733 573 50,7 22,9 
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Slovensko 5376 2116 56,7 18,6 
Bratislavský kraj 614 311 69,5 8,6 
Západné Slovensko 1867 747 57,2 18,0 
Stredné Slovensko 1347 513 55,2 20,5 
Východné 
Slovensko 

1548 545 52,1 22,4 

EU-15 382407 167599 68,8 7,4 
EU-25 456464 196947 65,1 8,5 

Pramen: eský statistický ú ad, Statistical  yearbook on candidate and south-east European countries, Regions:                                                                                                                                                  
Statistical yearbook 2003,  www stránky statistických ú ad jednotlivých zemí, vlastní výpo et  

Regionem, jen v eské republice dosahuje nejni í míry zam stnanosti je 

Moravskoslezský kraj (57,8 %) následovaný NUTS 2 St ední Morava (62,5 %) a Severozápad 

(62,6 %). Ve v ech p ípadech se jedná o regiony, které procházejí nejtvrd í restrukturalizací 

své ekonomiky a tato je doprovázená klesajícím po tem pracovních míst a s tím souvisejícím 

r stem nezam stnanosti. P edev ím situace v NUTS 2 Moravskoslezsko a Severozápad je 

v tomto sm ru, vzhledem k jejich v minulosti ve zna né mí e monostrukturn vybavené 

ekonomice (orientované na t ký pr mysl) a s tím související strukturou vzd lanosti 

obyvatelstva, velmi slo itá a její e ení rozhodn není zále itostí n kolika málo let. Horizont 

roku 2010 je pro e ení tohoto problému a spln ní d íve uvedených po adavk Evropské rady 

pro tyto regiony nesplnitelný. 

I p es nep íznivou pozici Moravskoslezského kraje v rámci eské republiky, je situace 

v tomto regionu na trhu práce v oblasti zam stnanosti lep í ne v p ípad Sousedního 

St edního Slovenska (55,5 %) a výrazn lep í ne v polském Sl sku, které vykazuje míru 

zam stnanosti v roce 2002 pouze ve vý i 48,5 %. P í iny takto nízké nezam stnanosti 

v uvedených regionech jsou ve zna né mí e podobné i shodné s t mi, které jsme uvád li 

v p ípad Moravskoslezska. 

S mírou zam stnanosti pochopiteln úzce souvisí i ukazatel míry nezam stnanosti, 

který zárove mnohé vypovídá o rovnováze i nerovnováze na trhu práce. Slovensko (18,6%) 

a Polsko (18,1%) mají s nezam stnaností nejvýrazn j í problémy. Nejni í míru 

nezam stnanosti v roce 2002 zaznamenáváme v dané skupin stát v regionu Közép-

Magyarorszag (2,0 %) v Ma arsku, nejvy í potom na východ Polska v regionu Lubuskie 

(27,9 %). 

eskou republiku od konce devadesátých let minulého století stabiln adíme mezi 

státy s vy í mírou nezam stnanosti. Nejproblémov j ím eským regionem v tomto sm ru je 

Moravskoslezský kraj, kde míra nezam stnanosti nar stá rychlým tempem. Zatímco se míra 

nezam stnanosti v roce 2001 pohybovala pod hranicí 15 procent, v roce 2002 to bylo ji 15,9 
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% a v roce 2003 dokonce 16,8 %. Moravskoslezsko se tak adí v Evropské unii k region m 

s vy í mírou nezam stnanosti. V komparaci s St edním Slovenskem a l skem je jeho pozice 

daleko lep í. Region St ední Slovensko vykazuje míru nezam stnanosti je t o cca 5 

procentních bodu vy í (20,5 %), a l sk dokonce 23 %. Tato skute nost v ak m e díky 

migraci pracovník z t chto region do budoucna vést ke zvý ení nezam stnanosti i 

v Moravskoslezském kraji.  

Mzdy  

D le itým faktorem, který ovliv uje ivotní úrove jednotlivc a 

konkurenceschopnost podnik je úrove mezd v ekonomice. Od mezd vede úzká vazba na 

p íjmy domácností, nebo práv zam stnanci tvo í nejv t í ást zam stnanosti a p íjmy 

z práce p edstavují nejv t í díl p íjm domácností, které hrají významnou roli p i hodnocení 

ivotní úrovn (samoz ejm ve vztahu k cenové hladin v dané ekonomice). Z hlediska 

podnik p edstavují mzdové náklady asto nejv t í nákladovou polo ku v jejich celkových 

nákladech. Zárove tak úrove mezd podstatným zp sobem zasahuje nejen do 

konkurenceschopnosti jednotlivých podnik v rámci jednotlivých stát i region , ale také do 

vytvá ení konkuren ního prost edí a intenzity konkurence v t chto státech i regionech, kdy 

je jedním z d le itých faktor , které berou do úvahy potenciální zahrani ní investo i p i 

rozhodování o alokaci svých investic.  

Tabulka 6 

Regionální HDP (NUTS 2) v zemích V4 v roce 2002 

Regiony Pr m rná 
hrubá ro ní 
mzda v euro 
v roce 2002 

(p epo et dle 
sm nného 

kurzu)  

Pr m rná 
hrubá ro ní 
mzda v euro 
v roce 2002 

(p epo et dle 
PPP) 

Pr m rný 
po et 

odpracova-
ných hodin 

za týden 

Pr m rná 
hrubá 

hodinová 
mzda v euro 
v roce 2002 

(p epo et dle 
sm nného 

kurzu) 

Pr m rná 
hrubá 

hodinová 
mzda v euro 
v roce 2002 

(p epo et dle 
PPP) 

eská republika 5 860

 

13 100

 

41,60

 

2,71

 

6,05

 

Praha 7 750

 

17 300

 

43,60

 

3,42

 

7,64

 

St ední echy 6 220

 

13 900

 

41,80

 

2,86

 

6,40

 

Jihozápad 5 620

 

12 600

 

41,90

 

2,58

 

5,77

 

Severozápad 5 480

 

12 250

 

40,70

 

2,59

 

5,79

 

Severovýchod 5 360

 

11 980

 

41,60

 

2,48

 

5,54

 

Jihovýchod 5 400

 

12 070

 

41,50

 

2,50

 

5,59

 

St ední Morava 5 300

 

11 850

 

41,30

 

2,47

 

5,52

 

Moravskoslezský 
kraj 5 820

 

13 000

 

40,10

 

2,79

 

6,24
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Ma arsko 5 290

 
10 750

 
40,70

 
2,50

 
5,08

 
Közép-
Magyarorszag -

 
-

 
41,50

 
-

 
-

 
Közép-Dunantúl -

 
-

 
40,70

 
-

 
-

 
Nyugat-Dunantúl -

 
-

 
40,40

 
-

 
-

 
Dél-Dunantúl -

 
-

 
40,40

 
-

 
-

 
Észak-
Magyarorszag -

 

-

 

40,50

 

-

 

-

 

Észak-Alföld -

 

-

 

40,60

 

-

 

-

 

Dél-Alföld -

 

-

 

41,10

 

-

 

-

 

Polsko 4 700

 

9 400

 

41,1

 

2,20

 

4,40

 

Dolnoslaskie 4 520

 

9 040

 

41,50

 

2,09

 

4,19

 

Kujawsko-
Pomorskie 4 110

 

8 220

 

42,30

 

1,87

 

3,74

 

Lubelskie 4 110

 

8 220

 

38,00

 

2,08

 

4,16

 

Lubuskie 3 930

 

7 860

 

41,50

 

1,82

 

3,64

 

Lódzkie 4 080

 

8 160

 

42,00

 

1,87

 

3,74

 

Malopolskie 4 360

 

8 720

 

39,20

 

2,14

 

4,28

 

Mazowieckie 6 140

 

12 280

 

41,90

 

2,82

 

5,64

 

Opolskie 4 370

 

8 740

 

41,80

 

2,01

 

4,02

 

Podkarpatckie 4 260

 

8 520

 

37,90

 

2,16

 

4,32

 

Podlaskie 3 560

 

7 120

 

41,90

 

1,63

 

3,27

 

Pomorskie 4 470

 

8 940

 

42,10

 

2,04

 

4,08

 

Slaskie 5 520

 

11 040

 

40,10

 

2,65

 

5,29

 

Swietokrzyskie 4 280

 

8 560

 

40,70

 

2,02

 

4,04

 

Warminsko-
Mazurskie 4 090

 

8 180

 

42,70

 

1,84

 

3,68

 

Wielkopolskie 4 500

 

9 000

 

41,50

 

2,09

 

4,17

 

Zachodniopomorsk
ie 3 960

 

7 920

 

42,20

 

1,80

 

3,61

 

Slovensko 3 980

 

10 670

 

42,2

 

1,81

 

4,86

 

Bratislavský kraj 5 290

 

14 190

 

43,10

 

2,36

 

6,33

 

Západné 
Slovensko 3 800

 

10 190

 

42,60

 

1,72

 

4,60

 

Stredné Slovensko 3 590

 

9 630

 

41,50

 

1,66

 

4,46

 

Východné 
Slovensko 3 840

 

10 300

 

41,70

 

1,77

 

4,75

 

EU-15 25 300

 

25 300

 

37,8

 

12,87

 

12,87

 

EU-25 22 024

 

23 000

 

38,4

 

11,03

 

11,51

 

       Pramen: eský statistický ú ad, Statistical  yearbook on candidate and south-east European countries, www 
       stránky statistických ú ad jednotlivých zemí, vlastní výpo et  

Podíváme-li se na údaje uvedené v tabulce 6, dojdeme k záv ru, e vý e mezd 

v jednotlivých regionech zemí V4 koreluje s úrovní produktivity práce. Rozdíly ve mzdách 

jsou ov em výrazn ni í ne je tomu u produktivity práce. Co se tý e p edpokládaného 

vztahu mezi vý i mezd a mírou nezam stnanosti v jednotlivých regionech, potom tuto lze 
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vysledovat takté , nicmén její vliv na mzdovou úrove v NUTS 2 je daleko men í. P itom 

významn toto tvrzení dokazuje situace práv v eské republice. 

Z hlediska regionálního jsou v eské republice nejvy í pr m rnou mzdou 

odm ování pracovníci v Praze. Její ro ní hodnota v p epo tu dle oficiálního sm nného kurzu 

inila v roce 2002   7 750 eur, co je výrazn více  (cca o 25 %) ne v ostatních NUTS 2 

v R. Druhou p í ku v pomyslném po adí region NUTS 2  dle vý e mezd zaujímají St ední 

echy (6 220 eur) a t etí Moravskoslezsko (5 820 eur). Zatímco v p ípad Prahy je vysoká 

úrove mezd vcelku logickým vyjád ením vysoké produktivity práce doprovázené velmi 

nízkou nezam stnaností a vysokým pr m rným po tem odpracovaných hodin za týden (43,6 

hodin), v p ípad St edních ech a Moravskoslezska je jen st í tímto zp sobem 

vysv tlitelná, kdy St ední echy pat í k oblastem vykazujícím jednu z nejni ích produktivit 

práce v R a Moravskoslezsko vykazuje ze v ech oblastí nejvy í nezam stnanost (15,9 %) a 

nejni í pr m rný po et odpracovaných hodin za týden (40,1).  

Vysoká úrove mezd v Moravskoslezském kraji je dána mimo relativn vysoké 

makroekonomické produktivity práce, p edev ím historickými souvislostmi vývoje 

ekonomiky a trhu práce. Tento region byl p ed rokem 1990 orientován výhradn na t ký 

pr mysl a t bu uhlí, tedy odv tví, které byly v na i centráln plánované ekonomice 

preferovány a tedy i zam stnanci v elijak zvýhod ování a to i co do vy í úrovn mezd ve 

srovnání se zam stnanci odv tví ostatních. I p es výrazné posuny ve struktu e odm ovaní 

pracovník v jednotlivých odv tvích v pr b hu transformace ekonomiky, relativn vysoká 

mzdová úrove p etrvává p edev ím ve velkých podnicích t kého pr myslu i nadále, a to 

navzdory vysoké nezam stnanosti. 

Naopak nejni í úrove mezd je v regionu NUTS 2 s nejni í produktivitou práce a 

tím je St ední Morava. Nicmén pr m rná ro ní mzda ve vý i 5 300 eur, p evy uje hodnoty 

celostátních pr m rných mezd v ech ostatních zemí V4.  

Ji z tohoto je patrné, e postavení Moravskoslezska mezi regiony stát V4 není z tohoto 

hlediska patné. Pracovníci v tomto regionu pobírají v pr m ru vy í mzdu ne pracovníci ve 

v ech regionech Polska, Ma arska, Slovenska, a to i t ch, které v sob zahrnují hlavní m sta 

(kup . v Bratislavském regionu byla pr m rná ro ní mzda v roce 2002 pouze 4 600 eur).  

Z vý e uvedeného vyplývá, e Moravskoslezský kraj p evy uje co do úrovn mezd a plat 

sousední regiony Polska a Slovenska. Zatímco zam stnanec v Moravskoslezském kraji si 

v roce 2002 vyd lal v pr m ru ji zmi ovaných 5 820 eur, v sousedním polském l sku  

5 520 eur a v regionu St edního Slovenska pouze 3 590 eur. P itom pr m rná délka 

pracovního týdne na St edním Slovensku je více ne o hodinu del í ne v p ípad 
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Moravskoslezska a l sku. To znamená, e rozdíly v hodinových mzdách jsou je t 

výrazn j í (viz tabulka 6). Z tohoto jednoduchého srovnání lze odvodit, e výhody ni ích 

mzdových náklad na pracovníky jsou na stran podnik p sobících v Polsku a na Slovensku  

Záv r 

Ekonomická úrove moravskoslezského regionu m ená ukazatelem HDP/obyv. (PPP)  

dosahovala v roce 2002 hodnoty 12 200 eur na obyvatele. P esto e se, i navzdory svým 

výrazným ekonomickým a sociálním problém m souvisejícími s probíhající restrukturalizací 

t kého pr myslu, adí mezi nejvysp lej í regiony V4, za regiony v t iny lenských stát EU 

v ak výrazn zaostává. Rozdíly v dosa ené ekonomické úrovni v regionálním pr ezu zemí 

V4 p edjímají slo itost a finan ní náro nost na jejich efektivní a bezproblémové fungování ve 

struktu e EU, a to jak z hlediska mo ností komunitárního rozpo tu, tak z hlediska 

soukromého sektoru. 

Pro podnikovou sféru na severu Moravy a ve Slezsku by m la být varující skute nost, 

e vykazují ni í produktivitu práce ne konkuren ní podniky ze sousedicích polských a 

slovenských region , a to a ji tuto m íme ukazatelem HDP/pracovníka i ukazatelem 

produktivity práce na odpracovanou hodinu. Dosti výrazný rozdíl v produktivit práce staví 

na e podniky do zcela zjevné konkuren ní nevýhody v i podnik m z Polska a Slovenska.  

Vý e provedená analýza nazna uje také nep íli p íznivou situaci na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji: nízká míra zam stnanosti, relativn vysoká míra nezam stnanosti 

doprovázená na pom ry zemí st ední a východní Evropy relativn vysokou úrovní mezd. 

Ve keré tyto charakteristiky, jak u bylo koneckonc nazna eno vý e, mohou do budoucna 

vyvolat ur ité negativní posuny v ekonomice tohoto regionu a tím i problémy podnikatelské 

sféry.  

Riziko nep íznivého vývoje je dále znásobeno obdobnou situací na trzích práce 

p ilehlých slovenského a polského regionu (St ední Slovensko a l nsk). V t chto regionech 

je v oblasti zam stnanosti a p edev ím nezam stnanosti situace je t podstatn hor í, nicmén 

úrove mezd je ni í. Z tohoto hlediska jsou v ur ité konkuren ní výhod práv polské a 

slovenské podniky oproti firmám v moravskoslezském regionu. Rozdíly ve mzdách se dají 

pokládat za natolik významné, e se pracovník m z p íhrani ních oblastí Polska a Slovenska 

vyplatí dojí d t za zam stnáním do eské republiky, v tomto p ípad tedy do 

Moravskoslezského kraje. Základní makroekonomické podmínky pro to, aby k p esunu 

pracovník z uvedených stát do R docházelo jsou spln ny: nezam stnanost v obou státech 
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stále je t výrazn p evy uje nezam stnanost v R a úrove pr m rných mezd v R 

p evy uje vý i mezd v obou jmenovaných státech.  
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Abstract   

The article presents particular results of analysis of Moravskoslezský region. In the 

first part  of this article is defined region at the level NUTS2. Second part deals with 

demographic description of Moravskoslezský region. Third part compares the economic 

position of Moravskoslezský region with other regions of V4 countries.    

Rezümé  

A cikk a Moravskolezsky régió elemzésének eredményeit mutatja be. Az els rész a 

Régió NUTS 2. szintjét határozza meg. A második rész a Moravskolezsky régió demográfiai 

leírása. A harmadik rész az említett régió gazdasági helyzetét hasonlítja össze a Visegrádi 

Négyek más régióival.     

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_
http://www.czso.cz/
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UBICA VANTNEROVÁ - RADOSLAV KO IAK - MONIKA MAKANOVÁ - 

MÁRIO HO ALA  

PECIFIKÁ BANSKOBYSTRICKÉHO REGIÓNU V SPOJITOSTI S MO NOS AMI 

VYU ÍVANIA POTENCIÁLU TUDENTOV EF UMB  

Regionálny vývoj v Slovenskej republike po roku  1989 bol významnou mierou 

determinovaný transforma nými procesmi. Významnou skuto nos ou pre regionalizáciu 

a regionálny rozvoj sa stala reforma verejnej správy. Na zabezpe enie výkonu miestnej tátnej 

správy a regionálnej samosprávy sa na Slovensku vytvorilo 8 krajov.  

Základnú truktúru osídlenia v SR tvorí 2 883 obcí, z ktorých je 136 miest. 

Transforma né procesy, ktoré boli po roku 1989 nosite mi systémových zmien, 

vyvolali aj zmeny v hospodárskej a sociálnej oblasti a prejavili sa aj v disparitách medzi 

regiónmi. trukturálne zmeny v ekonomike, spojené s rozdielmi vo vybavenosti technickou 

a sociálnou infra truktúrou, podporované reálnymi pecifickými geografickými podmienkami 

v SR prispeli k medziregionálnym rozdielom, k profilovaniu marginálnych a rozvíjajúcich sa 

regiónov. Disparity medzi regiónmi nesúviseli len s adapta nými schopnos ami existujúcich, 

resp. transformujúcich sa subjektov, ale záviseli aj od lokaliza ných faktorov pre investície, 

od kvalitatívnych a adapta ných schopností udského potenciálu, od infra trukturálneho 

vybavenia obcí a regiónov. Vývojové zmeny sa premietli do priestorovej sociálno-

ekonomickej situácie Slovenska, k naru eniu vyvá enosti rozvoja regiónov, vzniku 

a prehlbovaniu regionálnych nerovností, ku koncentrácii sociálnych a ekonomických 

problémov v niektorých regiónoch. pecifiká sú asnej priestorovej sociálno-ekonomickej 

situácie v SR sú do ur itej miery ovplyvnené aj legislatívnymi, organiza nými, 

in titucionálnymi a systémovými podmienkami. Dochádza k polarizácii slovenskej 

spolo nosti, o sa prejavuje aj v diferencovaní mo ností dosahovania vyvá eného a trvalo 

udr ate ného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni.     

Základné charakteristiky Banskobystrického regiónu 

Územie Banskobystrického kraja le í v ju nej asti stredného Slovenska. 

Administratívnym, hospodárskym, spolo enským, kultúrnym a historickým centrom kraja je 

Banská Bystrica. 

Rozloha kraja je 9 455 km2, o tvorí 19,3% rozlohy SR a pod a ve kosti územia je 

najvä ím krajom SR. V území kraja ije 661 343 obyvate ov. Územie patrí k najred ie 
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osídleným krajom v SR. Na km2 pripadá 70 obyvate ov. Koncentrácia osídlenia kraja je 

ni ia oproti republikovému priemeru; na 100 km2 plochy pripadá 5,5 obcí oproti 5,9 obcí za 

Slovensko. V území kraja je 516 obcí, z toho 24 miest. 

Administratívne je tvorený 13 okresmi a to sú: Banská Bystrica, Banská tiavnica, 

Brezno, Detva, Krupina, Lu enec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Ve ký Krtí , Zvolen, 

arnovica a iar nad Hronom. Na juhu hrani í s Ma arskou republikou. 

Z celkového po tu obyvate ov tvoria 51,75% eny (342 255) a 48,25% mu i 

(319 088). Z h adiska vekovej truktúry je 18,5% obyvate stva predroduktívneho veku, 

62,5% tvoria obyvatelia produktívneho veku a 19% obyvatelia poproduktívneho veku. 

Ekonomicky aktívne obyvate stvo má 48,6%ný podiel (321 275 osôb). 10% obyvate ov 

produktívneho veku ma základné vzdelanie, 37% u ovské vzdelanie, 44% úplné 

stredo kolské vzdelanie a 9% vysoko kolské vzdelanie. 

K 31.12.2003 bolo v kraji registrovaných 5 939 podnikate ských subjektov. V ich 

truktúre mali najvä ie zastúpenie (79,8%) malé podniky s po tom zamestnancov do 9. 

lenenie a podiel jednotlivých subjektov uvádzame v tabu ke 1.  

Tabu ka 1 

truktúra podnikate ských subjektov k 31.12.2003 

Po et subjektov pod a po tu zamestnancov 
Po et 

subjektov 
celkom 

do 9 10 - 19 20 - 49  50 - 249 250 - 499  500 - 999 1000 + 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

5 939 100

 

4 740 79,8

 

558 9,4 288 4,8 285 4,8 34 0,6 21 0,4 13 0,2 
Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR  Krajská správa Banská Bystrica  

Zamestnanos v odvetviach po nohospodárstvo, priemysel a stavebníctvo 

zaznamenala v rokoch 1999 

 

2002 klesajúcu tendenciu. Naopak v odvetví slu ieb do lo 

k reálnemu nárastu zamestnanosti. V tabu ke 2 uvádzame vývoj zamestnanosti pod a odvetví 

v sledovanom období.         
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Tabu ka 2 

Vývoj zamestnanosti pod a odvetví za roky 1999 - 2002 

Roky 

1999 2000 2001 2002 Odvetvie 

abs. index abs. index abs. index abs. index 

po nohospodárstvo 20 151

 
* 18 128

 
0,89 17 453

 
0,96 16 036

 
0,92 

priemysel a stavebníctvo 87 586

 

* 84 144

 

0,96 80 951

 

0,96 79 275

 

0,98 

slu by 138 952

 

* 138 770

 

1 139 358

 

1,01 143 020

 

1,03 

Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR  Krajská správa Banská Bystrica 
Vysvetlivky: * - údaj nevypo ítaný z logických dôvodov  

V roku 2002 sa na celkovom po te 504 077 evidovaných nezamestnaných na 

Slovensku podie al Banskobystrický kraj 23,15%-ami, pri om najvy í po et 

nezamestnaných na úrovni BBSK predstavovali obyvatelia so stredo kolským vzdelaním 

s maturitou, t.j. 36,49%, naopak najni í podiel na nezamestnanosti v kraji predstavovali 

vysoko kolsky vzdelaní obyvatelia cca 13,66%.     

Graf 1 

truktúra evidovaných nezamestnaných pod a dosiahnutého stup a vzdelania k 31.12.2002 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny    
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V roku 2003 sa na celkovom po te 475 904 evidovaných nezamestnaných na 

Slovensku podie al Banskobystrický kraj 23,62 %-ami, o predstavuje nárast po tu 

evidovaných nezamestnaných o 0,47%. Najvy í po et nezamestnaných na úrovni BBSK 

predstavovali obyvatelia so stredo kolským vzdelaním s maturitou, t.j. 36,49%, naopak 

najni í podiel na nezamestnanosti v kraji predstavovali vysoko kolsky vzdelaní obyvatelia 

cca 12,4%, o v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo zní enie o 1,26%.  

Na rozdiel od BBSK sa na nezamestnanosti v rámci SR v sledovaných rokoch 

najvä ou mierou podie ali stredo kolsky vzdelaní obyvatelia bez maturity.   

Graf 2 

truktúra evidovaných nezamestnaných pod a dosiahnutého stup a vzdelania k 31.12.2003 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  

Po et vo ných pracovných miest v Banskobystrickom kraji zaznamenáva 

v sledovanom období rastúcu tendenciu s výnimkou roku 2000, kedy po et vo ných 

pracovných miest klesol na 496. Nárast po tu vo ných pracovných miest v priebehu dvoch 

rokov predstavoval cca 250%.      
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Graf 3 

Vývoj po tu vo ných pracovných miest v BBSK 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistických údajov Banskobystrického samosprávneho kraja   

Charakteristika ekonomického potenciálu a vybraných prvkov infra truktúry 

Banskobystrického samosprávneho kraja 

Banskobystrický samosprávny kraj sa vyzna uje rôznorodou surovinovou základ ou. 

Výrazné zastúpenie majú lo iská hnedého uhlia, zlatých a strieborných rúd, olova, medi, 

zinku, magnezitu, zásoby stavebných kame ov, vápencov, keramických ílov, trkov a 

trkopieskov. Ve ké rezervy v surovinovej základni tvorí i drevná hmota. 

Z poh adu priemyselnej výroby je mo né BBSK rozdeli do dvoch oblastí; 

priemyselne vyspelej í sever, kde prevláda hutnícky, strojársky, drevospracujúci a iasto ne 

potravinársky priemysel, chemická a farmaceutická výroba. Po nohospodársky orientovaný 

juh, kde profituje potravinársky priemysel. Vzh adom na existujúce vnútroregionálne 

disparity, vä ina ekonomických ukazovate ov charakterizujúcich úrove rozvoja 

Banskobystického kraja, mô e by do ur itej miery skres ujúca.    

Z h adiska po nohospodárskej výroby patrí Banskobystrický kraj medzi stredne 

produktívne oblasti. Z celkovej výmery pôdy v kraji zaberajú najvä iu výmeru lesné 

pozemky, trvalé trávnaté porasty a orná pôda.    

Medziro ný nárast HDP na obyvate a v Banskobystrickom samosprávnom kraji bol za 

sledované obdobie o cca 2% vy í ako nárast HDP na obyvate a na úrovni SR. Podiel HDP na 

obyvate a v BBSK v roku 2000 pritom predstavoval 15,34%, v roku 2001 15,65% a v roku 

2002 15,93% z celkového HDP na obyvate a SR, z oho vyplýva, e medziro né navý enie 

podielu HDP na obyvate a BBSK na celkovom HDP na obyvate a SR predstavuje 0,3%.  



pecifiká Banskobystrického regiónu v spojitosti s mo nos ami vyu ívania potenciálu 
tudentov EF UMB 

 

72

 
Graf 4 

Vývoj HDP na obyvate a (v tis. Sk) v BBSK a v SR v rokoch 2000  2002 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR a Krajskej správy Ú SR v Banskej Bystrici  

Dosiahnutá priemerná mesa ná mzda na jedného zamestnanca v kraji za rok 1999 bola 

9 751 Sk, o predstavuje 90,1%, v roku 2000 86,6%, v roku 2001 86,2%, v roku 2002 86,2%, 

v roku 2003 85,2% a v roku 2004 84,1% celoslovenského priemeru. Z uvedených údajov 

vyplýva, e koeficient rastu priemernej mesa nej mzdy v Banskobystrickom samosprávnom 

kraji je o 1,6 percentuálneho bodu ni í ako celoslovenský priemer. Zárove mô eme 

kon tatova , e vývoj priemernej mesa nej mzdy na jedného zamestnanca v kraji ,,zaostáva 

za vývojom priemernej mesa nej mzdy v SR o pribli ne dva roky.  

Graf 4 

Vývoj priemernej hrubej mzdy (v Sk) v BBSK a v SR v rokoch 1999  2004 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a tatistického úradu SR a Krajskej správy Ú SR v Banskej Bystrici 
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Objem priamych zahrani ných investícií v Banskobystrickom samosprávnom kraji bol 

v sledovanom období hlboko pod úrov ou celoslovenského priemeru. Zárove mô eme 

kon tatova , e v tomto období dochádza k neustálemu zni ovaniu podielu priamych 

zahrani ných investícií kraja na celkových priamych zahrani ných investíciách SR.  

Graf 5 

Vývoj stavu PZI v Banskobystrickom kraji 
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Zdroj: Vlastné spracovanie pod a údajov Národnej banky Slovenska   

Dopravná infra truktúra 

Banskobystrický kraj má v severnej asti relatívne dobre rozvinutú infra truktúru. 

Naopak jeho ju né okresy Rimavská Sobota, Ve ký Krtí a Revúca patria k tým 

najzaostalej ím a nedostato né je i napojenie na dopravné koridory.  

Krajom prechádzajú dva významné cestné ahy: severo-ju ný a západo-východný, 

zaradené do európskej cestnej siete. Najvä í význam majú dia nice v celkovej d ke cca 

65km a cesty 1. triedy, ktorých d ka je 577km. D ka ciest 2. a 3. triedy je 2 583km.  

Územím kraja prechádzajú dva elezni né ahy celoslovenského a medzinárodného 

významu z Bratislavy cez Zvolen na Ukrajinu a zo iliny cez Zvolen do Ma arskej 

republiky. D ka elezni ných tratí je 725km.  

Na území kraja sa nachádza medzinárodné letisko Slia a dve men ie letiská 

v Bo kovciach a v O ovej vyu ívané na portové ú ely.      
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Technická infra truktúra 

Kraj je z polohy výroby elektrickej energie trvalo deficitný a tak je zásobovanie 

regiónu týmto druhom energie zabezpe ované dovozom.  

Na verejný vodovod je v sú asnosti napojených 84,31% a na kanalizáciu 53,5% 

obyvate ov kraja. Podiel obcí bez verejného vodovodu je 33%, o predstavuje necelých 8,5% 

obyvate ov kraja.    

Sociálna infra truktúra 

V sú asnosti je na území kraja zriadená jedna fakultná nemocnica, 12 nemocníc 

s poliklinikou, jedna psychiatrická nemocnica, 6 tátnych polikliník, 2 ne tátne polikliniky, 6 

tátnych zdravotných ústavov, 1 219 ne tátnych ambulancií a 9 prírodných lie ebných 

kúpe ov (najznámej ie sú Dudince, Brusno, Ková ová, Slia , í , Sklené Teplice).  

V kraji bolo v roku 2004 v prevádzke 89 zariadení sociálnych slu ieb, z toho je 27 

domovov a penziónov pre dôchodcov, 14 detských domovov, 27 sociálnych zariadení slu ieb 

pre deti, 3 domovy pre osamelých rodi ov a 8 útulkov.  

V pôsobnosti Krajského úradu Banská Bystrica je 75 peciálnych kôl s po tom 

iakov 4 222. V pôsobnosti miest a obcí Banskobystrického kraja je 251 základných kôl, 

z toho je 126 malotriednych. Po et stredných kôl je 135 s celkovým po tom 35 625 iakov, 

z toho: 

 

28 gymnázií s po tom iakov 9 888, t.j. 27,8%, 

 

89 stredných odborných kôl s po tom iakov 12 867, t.j. 36,1%, 

 

31 stredných odborných u ilí a 18 u ilí s po tom iakov 12 870, t.j. 36,1%. 

Z uvedeného po tu kôl je 6 cirkevných gymnázií a 4 súkromné stredné koly. 

V ne tátnych stredných kolách tuduje 1 347 iakov, o je 3,8% z celkového po tu iakov 

stredných kôl v kraji.  

Na území kraja pôsobia 3 vysoké koly: Univerzita Mateja Bela (7 fakúlt), Akadémia 

umení (3 fakulty) a Technická univerzita (4 fakulty) a 6 vysokých kôl formou deta ovaného 

pracoviska: Slovenská po nohospodárska univerzita Nitra, Slovenská technická univerzita 

Bratislava, Univerzita J. A. Komenského Bratislava, Technická univerzita Ko ice 

a Tren ianska univerzita A. Dub eka.     
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SWOT analýza 

udské zdroje  

SILNÉ STRÁNKY 

 
dostatok vo nej pracovnej sily, 

 

vysoká vzdelanostná úrove v regionálnych 

centrách, 

 

dostato ný po et stredných a vysokých kôl 

 

dobrá infra truktúra vzdelávacích 

in titúcií, 

 

rozvíjajúce sa in titúcie na báze partnerstva, 

 

existencia MVO s rôznymi aktivitami, 

 

vhodný potenciál pre vytváranie 

pracovných miest, 

 

vhodný potenciál pre vytváranie slu ieb 

najmä v oblasti cestovného ruchu 

a vidieckeho rozvoja, 

 

relatívne vysoký podiel stredo kolsky 

vzdelanej pracovnej sily, 

 

rozvinutá sie sociálnych, zdravotných 

a kultúrnych slu ieb, 

 

sie regionálnych kultúrnych zariadení, 

 

rozvíjajúca sa cezhrani ná spolupráca 

(Slovensko 

 

Ma arsko), 

 

vývoj truktúry potenciálnych 

zamestnávate ov (slu by).   

MO NOSTI 

 

kapacita kolského systému, 

 

predvstupové fondy EÚ a trukturálne 

fondy EÚ (po vstupe SR do EÚ), 

 

dostato né kapacity kolstva vhodné na 

re trukturalizáciu, 

 

vytvorenie podmienok pre zvý enie 

mobility pracovných síl v kraji, 

 
vyu itie moderných informa ných 

technológií pri budovaní informa nej 

spolo nosti technológií, 

 

rozvoj kultúrnych aktivít obyvate stva 

a s tým spojená prevencia drogových 

závislostí a kriminality, 

 

vytvorenie programov pre marginalizované 

skupiny obyvate stva.  

SLABÉ STRÁNKY 

 

nepriaznivý demografický vývoj v ju nej 

asti kraja, 

 

vysoká miera nezamestnanosti a jej výrazne 

regionálne rozdiely, 

 

disproporcia v rozlo ení udského 

potenciálu podmie ujúca nezamestnanos 

najmä v marginálnych oblastiach, 

 

nízka vzdelanostná úrove nezamestnaných 

najmä v ju ných okresoch kraja, 

 

malá podpora rozvoja ivnostníctva 

a remeselných výrob zo strany tátu, 

 

bariéry uchádza ov o zamestnanie skupiny 

nezamestnaných s men ím mno stvom 

pracovných príle itostí (Rómovia, ZPS), 

 

slabé prepojenie systému vzdelávania 

s potrebami praxe, 

 

nedostatok príle itostí na celo ivotné 

vzdelávanie pod a trendov rozvoja.       
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OHROZENIA 

 
odliv kvalifikovaných pracovníkov 

z regiónu, 

 
rastúci podiel sociálne marginalizova-ných 

skupín obyvate stva a mláde e 

s negatívnymi dopadmi na vývoj 

kriminality, 

 
zvy ujúci sa podiel obyvate ov s nízkou 

kvalifikáciou, 

 
demografický vývoj  starnutie 

obyvate stva, 

 
rozvoj tzv. ,,masovej a komer nej kultúry, 

z toho vyplývajúci pokles vlastných aktivít 

a zní enie kvality kultúrnej produkcie.  

Ekonomický rozvoj  

SILNÉ STRÁNKY 

 

dostatok pracovnej sily, 

 

rozsiahla surovinová základ a poskytujúca 

suroviny pre viaceré odvetvia, 

 

priemyselné tradície v regióne, 

 

vybudovaná pozícia na exportných trhoch 

najmä v odvetviach hutníctva, 

drevospracujúceho, sklárskeho, keramického 

a chemického priemyslu, 

 

dostatok vo ných hnedých a zelených plôch 

vhodných pre budovanie priemyselných 

parkov a zón, 

 

významný potenciál pre väzby zahrani ný 

investor 

 

subdodávate z regiónu, 

 

rast podnikov s po tom do 20 zamestnancov, 

 

existencia siete podporných, poradenských 

a konzulta ných centier, 

 

vhodné prírodné, klimatické a kultúrne 

podmienky pre rozvoj a cestovného ruchu, 

 

malé vzdialenosti medzi jednotlivými 

turistickými oblas ami a centrami, 

 

vhodné podmienky pre vidiecku turistiku 

a agroturistiku, 

 

mno stvo minerálnych, termálnych 

a lie ivých prame ov.    

PRÍLE ITOSTI 

 

vytváranie priaznivej ích podmienok pre 

podnikanie, 

 

vstup nových investorov do existujúcich 

výrobných priestorov, 

 

rozvoj priemyselných zón a parkov, 

 

podpora ivnostenského, remeselného 

podnikania a samozamestnávania v regióne, 

 

rozvoj výrob s vy ím stup om finalizácie 

zalo ených na výhodách zo spracovania 

domácich surovín, 

 

rozvoj podnikate ských aktivít s vysokým 

stup om pridanej hodnoty, 

 

trvalý rast konkurencieschopnosti 

prostredníctvom posilnenia inova ného 

rozvoja, zabezpe enia kvality výroby 

a riadenia v malom a strednom podnikaní, 

 

vyu itie domácej a zahrani nej pomoci 

v oblastiach: finan nej, poradenstva, 

vzdelávania, informácií a in titucionálnej, 

 

vytvorenie tretieho metropolitného centra 

v aglomerácii Banská Bystrica  Zvolen, 

 

vyu itie historického, kultúrneho 

a prírodného potenciálu pre rozvoj 

cestovného ruchu.      
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SLABÉ STRÁNKY 

 
nedostato né vyu itie surovinovej základne, 

 
vysoký podiel výroby s nízkou pridanou 

hodnotou, 

 
nízka úrove podnikate ských zámerov 

a následný obmedzený prístup k financiám, 

 

nízka technologická a technická úrove

 

výroby a konkurencieschopnos výrobkov, 

 

staré ekologické zá a e, 

 

útlm priemyselného výskumu a vývoja, 

 

nedostato ný prílev PZI, 

 

nedostato ne vybudovaná technická 

infra truktúra, 

 

nedostato ne vyu itý potenciál pre rozvoj 

cestovného ruchu, slabá úrove marketingu 

v cestovnom ruchu, 

 

nedostato ne vybudovaný vz ah domáceho 

obyvate stva k turistom, 

 

nedostato né vyu itie informa ných 

technológií v sektore priemyslu, obchodu 

a cestovného ruchu, 

 

neposta ujúca propagácia v zahrani í, 

 

nedostato ná starostlivos o turistické 

strediská a kultúrne a historické pamiatky.    

OHROZENIA 

 

nerovnomerné rozmiestnenie kvalifikovanej 

pracovnej sily v regióne, 

 

úbytok vysoko kvalifikovanej pracovnej sily 

z regiónu, 

 

nedostato ný záujem investorov o vstup do 

zbankrotovaných firiem, 

 

technologické a poznatkové zaostávanie, 

 

nedostato ná úrove strategického 

plánovania a kvality priemyselných 

informácií, 

 
výrazné oslabenie priemyselnej výskumnovývo-

jovej základne a prakticky zánik podnikovej 

výskumno-vývojovej základne v regióne, 

 
silná konkurencia na zahrani ných trhoch, 

 
pomalá adaptácia podnikov na prienik 

konkuren ných komodít na domáci trh, 

 

nedostupnos finan ných zdrojov pre 

re trukturalizáciu hospodárskej sféry, 

 

nenahradite ná strata a nelegálny vývoz 

kultúrnych pamiatok do zahrani ia.      

Doprava  

SILNÉ STRÁNKY 

 

výhodná geografická poloha 

Banskobystrického kraja pre tok tovarov 

a slu ieb medzi novými lenskými tátmi EÚ, 

 

potenciál prepravných kapacít autobusovej 

dopravy a prepracovaný systém dopravnej 

obslu nosti územia kraja, 

 

hustota regionálnej cestnej a elezni nej siete 

(okrem okresu Ve ký Krtí ), 

 

zaradenie elezni ného ju ného ahu

 

Bratislava  Zvolen 

 

Ko ice (vrátane 

tra ového úseku Fi akovo 

 

iatorská 

Bukovinka) do Siete transeurópskych 

elezníc TEN sledovaných projektom TINA 

 

elezni ný uzol Zvolen, 

 

letisko Slia s medzinárodným tatútom, 

 

zapojenie telekomunika nej infra truktúry do 

nadnárodných telekomunika ných sietí.     
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PRÍLE ITOSTI 

 
finan né prostriedky európskej únie na 

zabezpe enie cie ov regionálnej 

a trukturálnej politiky, 

 
mo nos dobudovania základných 

dopravných systémov a ich napojenie na 

medzinárodné dopravné koridory, 

 

vyu itie vybudovania najkrat ieho cestného 

prepojenia Krakov 

 

Budape cez územie 

Banskobystrického kraja, 

 

rekon trukcia a modernizácia elezni nej 

siete na vy ie tra ové rýchlosti 

a elektrifikácia s vyu itím prostriedkov 

PHARE, 

 

vyu itie elezni ného uzla  Zvolen pre 

kombinovanú dopravu s prepojením na 

celo tátnu a medzinárodnú sie , 

 

vyu itie kapacít letiska Slia pre pravidelnú 

leteckú dopravu, 

 

rozvoj kvalitných telekomunika ných 

slu ieb v konkuren nom prostredí.                  

SLABÉ STRÁNKY 

 
nedostato né nadregionálne prepojenie 

v dopravnej infra truktúre, 

 
nevyhovujúci dopravno - technický a 

stavebný stav asti regionálnej dopravnej 

infra truktúry (cesty, mosty, trate), 

 

úpadok kvality a kvantity verejnej dopravy, 

 

morálne a technicky opotrebovaný vozový 

park verejnej hromadnej dopravy (cestnej i 

elezni nej), 

 

presun osobnej a nákladnej dopravy zo 

eleznice na cesty a nízky stupe vyu itia 

kombinovanej dopravy.        

OHROZENIA 

 

izolácia územia kraja v dôsledku situovania 

hlavných medzinárodných dopravných 

koridorov mimo územie kraja bez ich 

adekvátneho sprístupnenia dostato ne 

kapacitnou cestnou a elezni nou 

infra truktúrou, 

 

oneskorenie výstavby a rekon trukcie cestnej 

siete a elezni ných tratí v dôsledku 

nedostato ných zdrojov financovania rozvoja 

cestnej a elezni nej dopravy, 

 

nárast tranzitnej cestnej dopravy v 

chránených oblastiach a jej negatívne 

dôsledky na ivotné prostredie, 

 

izolovanie Banskobystrického kraja v zmysle 

koncepcie územného rozvoja Slovenska 

a dopravných koncepcií Ministerstva dopravy 

a telekomunikácií SR, 

 

útlm elezníc a pokles rozsahu prepravy na 

eleznici. 
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Záver 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici uskuto uje vysoko kolské in inierske 

a bakalárske túdium v tyroch tudijných odboroch: Cestovný ruch; Ekonomika 

a mana ment podniku; Financie, bankovníctvo a investovanie; Verejná ekonomika a slu by.  

Absolventi jednotlivých tudijných odborov nachádzajú uplatnenie vo verejnom 

a súkromnom sektore na strednom a vrcholovom stupni riadenia, a to v oblasti sociálneho, 

ekonomického, regionálneho rozvoja a podnikania vo sfére verejných slu ieb, v organizáciách 

a in titúciách verejnej správy, na vysoko kolských a vedecko-výskumných pracoviskách; 

v oblasti mana mentu podnikov, orgánov tátnej správy a samosprávy na úseku cestovného 

ruchu, vo výskume a odbornom kolstve cestovného ruchu; v prevádzkovej, personálnej, 

organiza nej a finan nej sfére v rámci súkromného i tátneho sektora, bankovníctva 

a poradenstva, ako aj v internacionálnom ekonomickom prostredí.      
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Abstract   

In this contribution we deal with characteristics of Banská Bystrica region, which is 

the largest region in Slovak Republic in term of extent. For determination of regional 

particularities we use file of indicators, which relate to regional potential, namely natural-

geographic, demographic and economic potential. For evaluation of developing level of 

Banská Bystrica region within the framework of SR we used economic indicators, namely: 

GDP per capita, unemployment rate and average gross wage. We present strengths and 

weaknesses of region, opportunities and threats for its development.   

Rezümé  

Ebben a tanulmányban a Szlovák Köztársaság legnagyobb régiójának, a 

besztercebányai régiónak a jellegzetességeivel foglalkoznak a szerz k. A régió 

sajátosságainak meghatározása érdekében különböz , a regionális lehet ségekre vonatkozó 

jelz adatokra támaszkodnak, amelyek természeti, földrajzi, demográfiai és gazdasági 

lehet ségek. A besztercebányai régió fejlettségi szintjének értékelése érdekében a Szlovák 

Köztársaságra vonatkozó gazdasági jelz adatokat használtak, például az egy f re jutó GDP, a 

munkanélküliek aránya és az átlag bruttó bér. Bemutatják a régió gyengeségeit, er sségeit, 

lehet ségeit és a fejl dését fenyeget tényez ket.        

http://www.upsvar.sk/rsi/nup_rsi.nsf/0/1F3D95B5C0BF4E56C12570980001824F?OpenD
ocument&ID=PAR537151271416&TYPE=U&LANGUAGE=S&LENGTH=S
http://www.government.gov.sk/infoservis/
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MARIA GRUZ - ANNA WZIATEK STASKO  

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

L SKIEGO  ANALIZA SWOT   

Dyskusja nad obecnym i przysz ym kszta tem polityki regionalnej jako narz dzie 

d enia do osi gni cia spójno ci ekonomicznej i spo ecznej obejmuje tak e problematyk 

zró nicowania regionalnego. U podstaw konkurencyjno ci regionu le y tak e koncepcja 

dystryktu przemys owego i terytorialnych efektów zewn trznych, której twórc by A. 

Marshall. Zgodnie, z któr tworzenie odpowiedniego rodowiska gospodarczego jest równie 

wa ne, co ziemia, kapita czy praca2.  Istotn rol , bowiem, zaczynaj odgrywa pozarynkowe 

relacje mi dzy organizacjami a zbiorowy proces uczenia si . Inn teori wskazuj c na 

problem konkurencyjno ci regionów jest koncepcja rodowiska innowacyjno ci, która odesz a 

od tradycyjnej analizy lokalizacji. Wskazuje si , bowiem regiony, które s pozornie 

pozbawione atutów, a mimo to s konkurencyjne. Podstaw bowiem ich rozwoju by a 

okre lona kultura techniczna, rozumiana jako opracowywanie, przekazywanie i kumulowanie 

praktyk, wiedzy, umiej tno ci, norm i warto ci zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz 3.  

Kolejn teori rozwoju regionalnego jest neoinstytucjonalna analiza organizacji przemys u 

(terytorialne systemy produkcji TPS i sk adaj ce si na nie konfiguracje przedsi biorstw 

zgrupowanych w bliskiej przestrzeni wokó jednego lub kilku rodzajów produkcji oraz 

specyficzny dla danego obszaru system regulacji lokalnej, determinowany zwyczajami 

kulturowymi i uwarunkowaniami instytucjonalnymi4.   

Je eli by przyj te podstawy teoretyczne dla sformu owania koncepcji rozwoju 

województwa l skiego to u podstaw jej rozwoju powinno si przyj takie komponenty: 

 

zewn trzne i wewn trzne uwarunkowania rozwoju, 

 

ca o ciow i zintegrowan wizj rozwoju, 

 

strategiczne wyzwania rozwojowe5.  

Jednym z podstawowych elementów strategii jest diagnoza sytuacji regionu poprzez 

okre lenie atutów i barier jego rozwoju, a tak e mocnych i s abych stron jego rozwoju. 

                                                

 

2 A. Marshall: Principles of economies, Macmillan, London 1920, W: I. Pietrzyk: Rekonwersja gospodarki 
regionalnej w wietle nowych koncepcji rozwoju regionalnego. W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki 
regionalnej, AE Kraków 1996,s.8.  
3 Tam e: s. 12. 
4 I. Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej regiony w pa stwach cz onkowskich, PWN, Warszawa 
2000,s.43.  
5 A. Klasik: Za o enia metodyczne dla tworzonych na szczeblu województw strategii rozwoju regionalnego. 
Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Katowice 

 

Warszawa 1998, grudzie . 
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Celem naszego opracowania jest próba spojrzenia na rozwój województwa l skiego przez 

pryzmat szans i barier jego rozwoju a tak e mocnych i s abych stron jego rozwoju. Badaniem 

obj to czasookres lat 1999 

 
2003. Przedmiotem ocen by y wcze niej wymienione pola 

strategiczne, które s komponentami ramowymi dla województwa.   

W wymiarze przestrzennym region to wyodr bniona cz kraju, z o ona z obszarów 

miejskich i wiejskich. Od wspó pracy miedzy nimi zale y trwa y rozwój regionu6. 

Policentryczno i wielofunkcyjno sieci osadniczej regionu z o onej z aglomeracji 

miejskich oraz licznej grupy miast du ych i rednich stanowi atut dla województwa. W 

województwie l skim na powierzchni 12 294 km2, co stanowi 3,9% powierzchni kraju. Pod 

wzgl dem powierzchni województwo zajmuje 14 miejsce w kraju a pod wzgl dem  liczby 

mieszka ców pierwsze.   

Po o enie - Szanse   

Przygraniczne po o enie województwa l skiego i jego usytuowanie na 

mi dzynarodowych i mi dzyregionalnych kierunkach transportu osób i towarów, w tym 

bezpo rednie po czenie kolejowe szerokim torem z Ukrain i Rosj . Dost pno terenów 

turystyczno-rekreacyjnych Beskidu l skiego i Jury Krakowsko-Czestochowskiej. Co 

oznacza, korzystne usytuowanie geograficzne województwa w strefie nadgranicznej, wzd u 

mi dzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych. W wymiarze technicznym 

regiony ró ni si stopniem dost pno ci i otwarto ci7.  Posiada korzystne po czenia z 

ogólnoeuropejsk sieci transportow - w jego granicach krzy uj si g ówne trasy 

komunikacyjne: pó noc- po udnie (autostrada A1) oraz wschód- zachód (autostrada A4). Na 

korzystne po o enie województwa w Europie wp ywa równie fakt, e w promieniu 600 km 

od stolicy województwa - Katowic - znajduj si takie du e miasta jak: Warszawa, Praga, 

Bratys awa, Wiede , Budapeszt i Berlin. Z wyznaczonych 10 korytarzy transeuropejskiej sieci 

transportowej 

 

4 przechodz przez obszar Polski, z czego dwie przebiegaj przez 

Województwo l skie. Przez ten obszar przebiegaj historyczne wykszta cone wa ne szlaki 

kolejowe o kierunku pó noc 

 

po udnie i wschód 

 

zachód, z czego trzy linie kolejowe 

magistralne zaliczane s do mi dzynarodowej sieci E.  

 

Zagro eniem jest nagromadzenie znacznych ilo ci odpadów przemys owych. 

Nadmierne zanieczyszczenie wód powierzchniowych, b d ce wynikiem odprowadzania 

                                                

 

6  A.Klasik; F. Ku nik: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie 
samorz du terytorialnego. Do wiadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, T.2, Uniwersytet Opolski, Opole 
1998,s.395- 396. 
7 A. Klasik: Strategie regionalne s. 64.  
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du ych ilo ci cieków komunalnych i przemys owych oraz zasolonych wód 

pokopalnianych. Du e obszary poprzemys owe wymagaj ce rekultywacji i rewitalizacji. 

Degradacja naturalnej rze by terenu oraz obszarów miejskich i chronionych województwa 

(szkody górnicze), utrudniaj ca podejmowanie inwestycji oraz powoduj ca trudno ci w 

wyposa eniu niektórych terenów w infrastruktur techniczn . 

W tabeli 1 uj to podstawowe charakterystyki województwa l skiego. Województwo 

l skie charakteryzuje wysoki poziom urbanizacji oraz najwi kszy wska nik zaludnienia, 

który  ma tendencj malej c , lecz kszta tuje si na poziomie 383 osób na 1km 2.  Tak wysoka 

g sto zaludnienia nie jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia jako ci ycia. Wi e 

si to z ha asem, nat eniem ruchu, problemami komunikacyjnymi.    

Tabela 1 

Podstawowe charakterystyki województwa l skiego 

Wyszczególnieni
e 

1999 2000 2001 2002 2003 

Liczba ludno ci 
w tys. 

4889,8 4857,9 4830,4 4742,9 4751,2 

G sto 
zaludnienia 

397osób na 1 
km2 

396 na 1 
km2 

393 na 1 
km2 384 na 1 km2

 

383 na 
1 km2 

Struktura 
administracyjna 

19 powiatów 
grodzkich,17 

ziemskich 
166 gmin 

18 
powiatów

 

17 
grodzkich

 

166 gmin

 

17 
powiatów 

19 miast na 
prawach 
powiatu 

166 gmin 

17powiatów 
19 miast na 

prawach 
powiatu 

167 gmin 

17 powiatów 
19 miast na prawach 
powiatu,167 gmin 

Roczniki statystyczne województw  

W wymiarze rodowiskowym regiony cechuje w ró nym stopniu zachowana 

bioró norodno .  Miejscem, gdzie kumuluj si

 

wszystkie negatywne skutki dzia alno ci 

przemys owej, s dwie aglomeracje: Katowicka i Rybnicka. Do zanieczyszczenia powietrza i 

wody na tych obszarach dok adaj si skutki podziemnej eksploatacji z ó w gla kamiennego, 

widoczne w odkszta ceniach powierzchni i zmianach stosunków wodnych. Obok 

rozwini tego przemys u, usytuowanego przede wszystkim w obszarach silnie 

zurbanizowanych, województwo l skie ma równie drugie oblicze. Na jego terenie znajduj 

si znaczne obszary o walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.. Podstawow struktur 

przestrzeni przyrodniczej województwa tworzy kompleks lasów otaczaj cych aglomeracj 

katowick , od 1969 roku zagospodarowanych rekreacyjnie w ramach budowy Le nego Pasa 
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Ochronnego. Drugi kompleks le ny to doliny rzek Odry i Wis y wraz z ich dop ywami. 

Prawie po owa (49,2 %) powierzchni ogólnej województwa jest u ytkowana rolniczo, cho 

tylko nieca y 1% ludno ci województwa pracuje w rolnictwie.  

 
W wymiarze spo ecznym regiony ró ni si g sto ci zaludnienia, pr no ci 

demograficzn i stopniem mobilno ci ludno ci, ale tak e rozwojem przedsi biorczo ci i 

inicjatywami lokalnymi, czy te posiadanym potencja em edukacyjnym8. Jednocze nie 

obserwuje si proces marginalizacji i zagro enie wykluczeniem spo ecznym du ych grup 

ludno ci.  Przy czym jest mo liwo ich dalszego wzrostu na wskutek przewidywanych 

dalszych procesów restrukturyzacyjnych  i prywatyzacji a tak e starzenia si ludno ci w 

regionie oraz wchodzenia w wiek produkcyjny roczników wy u demograficznego. 

  

Poziom przedsi biorczo ci w regionach jest postrzegany przez  pryzmat przekszta ce 

strukturalnych. Zmiany transformacyjne, jakie maj miejsce w badanym okresie ilustruj 

przekszta cenia w zakresie udzia u sektora prywatnego o raz publicznego w wytwarzaniu 

dóbr i us ug. Rozwój sektora prywatnego wskazuje na g boko przemian 

gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych prowadz cych dzia alno gospodarcz 

spad a po raz pierwszy w 2004 roku od prawie 10 lat. Cho firm ubywa to jednak wyra ne 

jest zró nicowanie regionalne. Na tym tle województwo l skie wypada korzystnie. W 

badanym okresie liczba podmiotów gospodarczych zwi kszy a si na Górnym l sku.   

W Województwie l skim zarejestrowanych jest 353,0 tys. podmiotów gospodarczych, w 

tym 3,1 tys. spó ek z udzia em kapita u zagranicznego. Jednostki osób fizycznych (281,3 

tys.) stanowi 79,7% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych dzia aj cych w 

województwie. W ród zagro e mo emy wyró ni opó niony proces przekszta ce 

strukturalnych, niska si a konkurencyjna i trudna sytuacja finansowa przedsi biorstw w 

tradycyjnych sektorach przemys owych. Niska zdolno absorpcji i brak koordynacji w 

wykorzystywaniu rodków mi dzynarodowych instytucji finansowych. Ma a ilo 

produktów przetworzonych spe niaj cych mi dzynarodowe standardy jako ci. Niska 

jako us ug i ma a ilo funduszy wspieraj cych powstanie i rozwój M P.      

                                                

 

8 A.Klasik: Strategie regionalne s.64.  
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Wykres 1 

Udzia sektora prywatnego w gospodarce narodowej w latach 1999 -2003        

Opracowanie w asne. Roczniki statystyczne województw.  

W badanym okresie nast pi y istotne zmiany w ca ej gospodarce z punktu widzenia 

roli sektora prywatnego. Szczególnie w zakresie jego udzia u w zatrudnieniu oraz sprzedanej 

produkcji. Dynamika przekszta ce jednak w regionie jest nieco s absza w porównaniu do 

redniej krajowej. Województwo l skie charakteryzuje si w stosunku do innych regionów 

kraju znacz c dynamik rozwoju sektora wysokich technologii. Pod wzgl dem liczby 

podmiotów zaliczanych do tego sektora region plasuje si na drugim miejscu w kraju po woj. 

mazowieckim. W strukturze sektora wysokich technologii dominuj przedsi biorstwa 

przemys u elektronicznego (76% proc.) oraz maszyn biurowych i komputerów.  

Tak e w zakresie sprzeda y energii elektrycznej i cieplnej województwo ma znaczny 

udzia , poniewa kszta tuje si ponad 20% ogólnej produkcji energii elektrycznej a ponad 

14% energii cieplnej. Struktur udzia u województwa w produkcji sprzedanej kraju prezentuje 

tabela 3. Z analizy struktury wynika, e podstawowe dziedziny wytwarzania wi si z 

tradycyjnymi dziedzinami wytwarzania, ale oprócz tego pojawi y si nowe, przede wszystkim 

przemy l motoryzacyjny, którego udzia w zakresie zaspokojenia popytu krajowego na 

samochody osobowe stanowi ponad 80% cznej ich produkcji.     
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Tabela 3 

Udzia produkcji sprzedanej województwa w globalnej produkcji sprzedanej w % 

Sekcje i dzia y 1999 2000 2001 2002 2003 

 
Produkcja sprzedana 
przemys u 

18,4 16,8 16,8 16,9 17,2 

Górnictwo i kopalnictwo 96,2 91,9 91,4 91,3 91,3 
Dzia alno produkcyjna 15,6 16,9 16,8 16,9  
W tym:       
Produkcja artyku ów 
spo ywczych 

  9,2   6,0 5,8   6,6 6,8 

W ókna syntetyczne   2,4   9,2 4,3   3,9 2,2 
Stal surowa  64,6 63,0 68,7 69,4 68,7 
Wyroby walcowane 60,7 55,9 63,0 64,9 62,9 
Produkcja maszyn i 
urz dze

 

  6,0  2,8  3,2   1,7 15,6 

Samochody osobowe  58,0 73,6 82,0 84,8 82,7 
Samochody ci arowe   0,9   0,3  - 1,2 
Energia elektryczna 20,3 21,5 20,5 20,7 19,6 
Energia. Cieplna 15,6 14,9 14,5 14,7 15,9 
ród o: Rocznik statystyczny województw 1998., Rocznik statystyczny województw 2001, Rocznik statystyczny 

województw 2002, Rocznik statystyczny województw 2003, Rocznik statystyczny województw 2004.  

W S awkowie ko czy si szeroki tor pozwalaj cy na transport kolejowy towarów 

pomi dzy Azj a Europ , jest to tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS). Terminal 

szerokiego toru posiada po czenie z torem normalnym, co umo liwia szybki prze adunek 

towarów bez konieczno ci ich przetaczania. Obecnie trwaj tutaj prace nad budow 

nowoczesnego centrum logistycznego. System komunikacyjny regionu uzupe nia 

Mi dzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach, który umo liwia kontakt niemal 

z ca ym wiatem. W 2003 roku uruchomiono po czenia bezpo rednie do Londynu, a w 2004 

r. tak e loty do Pary a, Dortmundu, Rzymu, Sztokholmu, Aten i Mediolanu za 

po rednictwem tzw. tanich linii lotniczych, co stwarza dalsze mo liwo ci rozwoju lotniska. W 

roku 2004 lotnisko obs u y ponad 600 tys. pasa erów, a w roku 2005 ok. 700 tys. 

W województwie realizuje si oko o 50% krajowych przewozów kolejowych. Szybkie 

przemieszczanie si pomi dzy Katowicami i Warszaw umo liwia Centralna Magistrala 

Kolejowa, dzi ki której podró poci giem Intercity na trasie Katowice - Warszawa trwa 

zaledwie 2 h 40 min.   
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Na obszarze województwa znajduje si 27 dróg krajowych oraz 6. 8 Dróg 

wojewódzkich, poza miastami na prawach powiatu 775 km dróg krajowych i 1223 km dróg 

wojewódzkich. Nat enie ruchu sieci dróg krajowych i wojewódzkich s bardzo ró norodne. 

Jednak e stan tych dróg w relacji do innych województw jest z y. Dobr stron jest g sta sie 

komunikacyjna: sie dróg kolejowych i samochodowych, po czenie kana em ze szlakiem 

wodnym Odry oraz dobre powi zania komunikacyjne z metropoli krakowsk , 

mi dzynarodowe lotnisko Katowice-Pyrzowice i sie lotnisk dyspozycyjnych: Katowice, 

Gliwice, Rybnik. Jednak e s ab stron jest niewydolno sieci transportowych i komunikacji 

publicznej, brak szybkiej komunikacji wewn trz regionalnej i miedzymiejskiej, autostrad i 

dróg szybkiego ruchu oraz szybkiej kolei mi dzynarodowej. W województwie brak jest 

pe nych obwodnic miast i miejscowo ci, wi kszo miast miasteczek jest podzielona na dwie 

cz ci drogami krajowymi lub wojewódzkimi. G sto dróg obliczono jako stosunek dróg 

liczonych w km w relacji do powierzchni. W przeliczeniu na 1 km2 powierzchni wska nik ten 

dla województwa jest prawie dwukrotnie wy szy od redniej krajowej. Tak e wska niki 

g sto ci sieci kolejowej nale do najwy szych w Polsce i s dwukrotnie wy sze od rednich 

krajowych. W porównaniu do redniej krajowej w województwo l skie charakteryzuje si 

wi kszym stopniu kolej zelektryfikowan . Na obszarze województwa znajduje si 27 dróg 

krajowych oraz 68 dróg wojewódzkich.   

Wykres 2. 

G sto dróg gminnych i lokalnych miejskich w km/km2           

Roczniki statystyczne województw   
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Stan tych dróg w relacji do innych województw jest z y. S ab stron jest tak e 

niewydolno sieci transportowych i komunikacji publicznej, brak szybkiej komunikacji 

wewn trz regionalnej i mi dzymiejskiej, autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz szybkiej kolei 

mi dzynarodowej. 

Na terenie Województwa l skiego g ównym operatorem wiadcz cym us ugi z 

zakresu telekomunikacji jest Dyrekcja Okr gu Telekomunikacja Polska S.A. W rejonie w 

roku 2003 na1000 mieszka ców przypada 316 abonentów telefonii przewodowej. Taki 

wska nik lokuje województwo poni ej redniej krajowej. To województwo nale y do grupy 

trzech województw charakteryzuj cych si najni szym w kraj wska nikiem dost pno ci 

telekomunikacyjnej.   

W wymiarze ekonomicznym regiony ró ni si  poziomem rozwoju ekonomicznego i 

potencja em. Rozwój gospodarczy to przede wszystkim podniesienie poziomu produktu 

regionalnego brutto oraz poziom konsumpcji na jednego mieszka ca. Województwo l skie 

znajduje si w czo ówce województw o najwi kszym udziale w generowaniu produktu 

krajowego brutto. Wytworzony tu PKB przypadaj cy na jednego mieszka ca jest o 10 % 

wy szy od redniej krajowej. W 2003 r. województwo wytworzy o 13,7% warto ci PKB, co 

dawa o warto 22,6 tys. z per capita.  Wielko PKB stanowi ród o potencjalnego popytu. 

Z t wielko ci s skorelowane tak e miesi czne wynagrodzenia brutto na jednego 

mieszka ca, a tak e wysoko emerytury. Z punktu widzenia wysoko ci redniej emerytury 

jest ona najwy sza w skali kraju.    

Wykres 3 

PKB per capita w latach 1999-2003  

           

ród o: Rocznik statystyczny województw 1998., Rocznik statystyczny województw 2001, Rocznik statystyczny 
województw 2002, Rocznik statystyczny województw 2003, Rocznik statystyczny województw 2004. 
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Zapleczem naukowym i badawczym gospodarki województwa l skiego  s wy sze 

uczelnie, z których najwi ksze to: Uniwersytet l ski, Politechnika l ska i Akademia 

Ekonomiczna. W regionie ma swoj siedzib kilkana cie instytutów naukowo - badawczych. 

O procesach zmian edukacyjnych wiadcz zmiany w zakresie liczby szkól wy szych oraz 

studentów.  

Silne zaplecze badawczo-rozwojowe i liczne rodowisko kadr naukowo-badawczych i 

technicznych Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i lokalne strefy aktywno ci 

gospodarczej. Du a koncentracja przedsi biorstw i terenów przemys owych. Du y potencja 

central handlu zagranicznego i tradycyjne powi zania gospodarcze z zagranic . Rozwijaj cy 

si sektor us ug bankowych i ubezpieczeniowych. Istniej ca sie instytucji rozwoju 

regionalnego i lokalnego oraz liczne organizacje przedsi biorców. Du a koncentracja 

inwestycji zagranicznych. Du a koncentracja podmiotów gospodarczych oraz ich 

zró nicowana struktura bran owa i w asno ciowa.  

Infrastruktura techniczna  

 

Z y stan gospodarki wodno- ciekowej. Przestarza a gospodarka energetyczna 

Niewystarczaj ca baza i poziom us ug telekomunikacyjnych. Z y stan przej granicznych.  

 

Niski standard znacznych zasobów i osiedli mieszkaniowych oraz du a ilo dzielnic i 

osiedli wymagaj cych rewaloryzacji 

 

W rejonie w roku 2003 na1000 mieszka ców przypada 316 abonentów telefonii 

przewodowej. Taki wska nik lokuje województwo poni ej redniej krajowej. To 

województwo nale y do grupy trzech województw charakteryzuj cych si najni szym w kraj 

wska nikiem dost pno ci telekomunikacyjnej. Oprócz l skiego s to Województwa 

Podkarpackie oraz wi tokrzyskie.   

Struktura rynku pracy 

Struktura bezrobocia w regionie l skim w latach 1999  20039 

Z analizy struktury mieszka ców województwa l skiego w latach 1999 

 

2003 

wynika , i ogólna liczba osób zamieszkuj cych ten teren z roku na rok maleje  

( w 1999 roku na terenie l ska zamieszkiwa o 4865512 osób , podczas gdy w roku 2003 

 

4707825 , co daje spadek wynosz cy 3,2 %) . Interesuj ce jest to , i  

w omawianej grupie wi kszo stanowi kobiety ( w roku  1999 mieszkanek l ska by o 

                                                

 

9 Rocznik Statystyczny oraz dane Wojewódzkiego Urz du Pracy 
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2502681 , a w roku 2003 liczba ta wzros a do 2431459; panów natomiast sukcesywnie ubywa 

 
w roku 1999 by o ich 2362831 , a w roku 2003 liczba mieszka ców p ci m skiej zmala a do 

2276366 ) . Liczebna przewaga kobiet nad m czyznami w badanym okresie wzros a w 

zwi zku z powy szym z 139850 osób w 1999 roku do 154100 w roku 2003 , co  w uj ciu 

procentowym daje 10,2 %. 

Liczba ludno ci województwa l skiego stanowi 12,3% ogólnej liczby ludno ci  

w kraju10. Mimo systematycznego spadku w wyniku odp ywu ludno ci na inne tereny lub 

zagranic oraz jako skutek starzenia si spo ecze stwa, województwo l skie to wci 

najbardziej zaludnione i najliczniejsze województwo w kraju.  

Interesuj co przedstawiaj si wyniki analiz statystycznych dotycz ce zatrudnionych 

w zale no ci od tego , czy zaliczamy ich do grupy osób w wieku przedprodukcyjnym , 

produkcyjnym , czy poprodukcyjnym . Ludno w wieku przedprodukcyjnym ulega sta emu 

zmniejszeniu ( w 1999 r. 

 

1134708 , w roku 2003 -  950701 ) . Przybywa natomiast ludno ci 

w wieku poprodukcyjnym ( w roku 1999 by o ich 668290 , w roku 2003 

 

720443 ) . Wzrost 

liczby osób , które nie wiadcz ju pracy wyniós oko o 8 % , co jest o tyle niepokoj ce , e 

zmniejszeniu ulega sukcesywnie liczba osób w wieku produkcyjnym ( w 1999 by o ich 

3062519 , a w roku 2003 

 

3050002 ) . Powy sza sytuacja rodzi du e obawy zw aszcza w 

odniesieniu do przysz ych losów emerytów polskich ( wy ej opisany problem jest problemem 

nie tylko województwa l skiego ) . Liczba pracuj cych ulega zmniejszeniu zarówno w 

sektorze prywatnym , jak i publicznym . Ogó em zatrudnienie zmala o o prawie 20 % , z 

czego w sektorze prywatnym wynios o 18,2 % , a sektorze publicznym 21,4 % . Szczegó ow 

prezentacj danych dotycz cych liczby osób zatrudnionych w województwie l skim w latach 

1999 

 

2003 przedstawia poni sza tabela.  

ROK  W WIEKU 
PRZEDPRODUKCYJNYM   

W WIEKU 
PRODUKCYJNYM  

W WIEKU 
POPRODUKCYJNYM  

1999 1134703 3062519 668290 
2000 1089761 3074713 683126 
2001 1042447 3090795 697230 
2003 950701 3050002 714279 
2004 933040 3054342 720443 

 

                                                

 

10 Wed ug rocznika statystycznego w 2004 roku Polska liczy a ponad 38 milionów ludno ci. 
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Dane te wskazuj na zjawisko starzenia si spo ecze stwa w regionie. Stwarza to 

potencjalne problemy demograficzne i spo eczne. W ci gu czterech lat liczba osób  

w wieku poprodukcyjnym wzros a o prawie 8% przy jednoczesnym spadku liczby ludno ci w 

wieku przedprodukcyjnym. 

Pocz wszy od roku 1989, w którym zacz y si procesy transformacji ustrojowej  

i gospodarczej w Polsce, struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki 

wielokrotnie si zmienia a. Pocz tkowo obserwowany by odp yw zatrudnionych z sektora 

publicznego do prywatnego, z up ywem kilku lat i rosn cym bezrobociem w kraju, sytuacja 

zacz a si zmienia . Pracownicy organizacji prywatnych odchodzili z nich na rzecz 

pracodawcy publicznego lub pa stwowego. Wydaje si , e taka sytuacja znajduje 

uzasadnienie w minimalizowaniu ryzyka niepewno ci zatrudnienia oraz subiektywnej, 

wy szej potrzeby bezpiecze stwa zatrudnienia w pa stwowych przedsi biorstwach. Niema 

rol odgrywa a tak e wysoko wynagrodzenia pocz tkowo wy sza w podmiotach 

prywatnych, która z biegiem czasu zacz a si obni a do wysoko ci poni ej redniego 

wynagrodzenia w sektorze pa stwowym.            

Liczba zatrudnionych wed ug bran przemys owych 

ROK 

 

PRACUJ CY WG 
SEKCJI I 

DZIA ÓW 

  

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

  

2003 

 

1. ROLNICTWO   9469 9970 9781 8756 7486 

 

2. GÓRNICTWO I 
HUTNICTWO 

  

184130 155504 147035 142184 137543 

 

3.PRODUKCJA 

  

330261 296225 270324 265598 268576 

 

4.ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 

I IN.  
43439 42433 38389 35626 38586 
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5. BUDOWNICTO

   
104992 86125 83633 69976 57983 

 
6. HANDEL I 

US UGI  114527 97140 102732 96625 91698 

 

7. HOTELE I 
RESTARACJE  

11838 12146 11539 11601 8800 

 

8. US UGI 
FINANSOWE  

39828 23949 25468 22799 20218 

 

9.NIERUCHOMO
CI, 

DZIA ALNO 
GOSPODARCZA 

I BADANIA  

76052 74174 76166 79105 79539 

 

10.ADMNISTRAC
JA PUBLICZNA I 

OPIEKA 
SPO ECZNA  

41964 55366 55089 52280 53639 

 

11.EDUKACJA 

 

99285 95064 102737 98159 113406 

 

12.S U BA 
ZDROWIA I 

PRACA 
SOCJALNA  

118219 109807 107014 105079 81654 

 

13.US UGI 
KOMUNALNE I 

IN. 

23725 24121 23518 23994 24406 

 

Jednym z wiod cych aspektów , które poddano równie analizie jest problem 

bezrobocia . Problem niezmiernie wa ny w aspekcie ca ej gospodarki polskiej . Nasz kraj 

niestety od d u szego czasu przoduje w statystykach obrazuj cych wielko bezrobocia w 

ca ej Unii Europejskiej. rednio stopa bezrobocia w Polsce w ostatnich latach waha si w 

granicach 19 %. Zmiany ustrojowe , zachodz ce w Polsce od roku 1989 , ujawni y nasilone 

bezrobocie ukryte . Niestety równie województwo l skie , uznane za region najbardziej 

uprzemys owiony w Polsce , nie jest wolne od trudno ci zwi zanych z wystarczaj c ilo ci 
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miejsc pracy . Grono bezrobotnych powi kszy o si w badanym okresie w zastraszaj cym 

tempie ( w roku 1999 wynosi o 210,3 tys. a w roku 2003 wynios o ju 325,5 tys. osób ). 

Nieco agodniejszy wzrost nast powa w skali ogólnopolskiej , gdzie liczba 

bezrobotnych zwi kszy a si z 2349,8 tys. osób w 1999 roku do 3175,7 w roku 2003 . O ile 

stopa bezrobocia na terenie l ska w roku 1999 wynios a 9,9 % , o tyle w 2003 roku wynosi a 

ju 17,4 % . Odpowiednio w skali Polski dane te kszta tuj si nast puj co :1999 rok- 13,0 %, 

2003 rok  20,0 %.  

Wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowano we wszystkich grupach wiekowych: 

 

do 25 roku ycia wyniós 26 % 

 

od 25 do 34 lat  68 % 

 

od 35 do 44 lat  32,5 % 

 

od 45 do 54 lat  117,8 % 

 

powy ej 55 roku ycia wyniós 158 % .   

BEZROBOCIE ( W TYSI CACH) I STOPA BEZROBOCIA 

ROK WYSZCZEGÓLNIENI
E 

 

1999 2000 2001 2002 2003 

BEZROBOTNI 
W WOJEWÓDZTWIE 

L SKIM 

 

210,3 259,8 313,4 330,2 325,5 

BEZROBOTNI 
W KRAJU 

2349,8 2702,6 3115,1 3217,0 3175,7 

 

STOPA BEZROBOCIA 
W WOJEWÓDZTWIE 

L SKIM 

9,9 12,8 15,5 16,5 17,4 

STOPA BEZROBOCIA

 

W POLSCE  13,0 15,0 17,4 18,1 20,0 

 

Jak wynika z powy szych danych im spo ecze stwo jest starsze tym wi ksza liczba 

osób pozbawionych pracy . Na szczególn uwag zas uguje du y wzrost bezrobocia w grupie 

wiekowej 25 

 

34 , który mo e wskazywa na rosn c liczb rejestruj cych si jako 

bezrobotni absolwentów szkó , zw aszcza uczelni wy szych . Z drugiej strony budzi powa ne 
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obawy sytuacja , gdy nie pracuj tzw. ludzie w sile wieku . Godnym zwrócenia uwagi jest 

równie aspekt bezrobocia ze wzgl du na p e . Liczba kobiet nie maj cych  pracy w 

województwie l skim zwi kszy a si na przestrzeni 4 lat z 124092 w 1999 roku do 176661 w 

roku 2003 . W uj ciu procentowym wynosi to 42,3 %. Je li chodzi o m czyzn wygl da to 

jeszcze bardziej pesymistycznie . Liczba panów nie maj cych zatrudnienia w roku 1999 

wynosi a 86161 , a w roku 2003 ju 148855. Daje to wzrost o 72,7 % . Lata 1999-2003 to 

okres wzmo onej restrukturyzacji przemys u ci kiego na l sku , zw aszcza górnictwa i 

hutnictwa . Z uwagi na to, i bran e te s zdominowane przez pracowników p ci m skiej , ich 

te podczas redukcji zatrudnienia bardziej ni kobiety dotkn o bezrobocie .  

Cho wielu m odych ludzi na l sku nie ma pracy,  warto pami ta , e ryzyko jej 

braku wzrasta wraz ze spadkiem wykszta cenia . Wed ug danych Wojewódzkiego Urz du 

Pracy w Katowicach ( dane z IV kwarta u 2003 roku ) najbardziej liczn grup osób 

bezrobotnych s ludzie z wykszta ceniem gimnazjalnym i poni ej ( 107,1 tys.) oraz 

zasadniczym zawodowym ( 114,2 tys.) . Mieszka cy legitymuj cy si wykszta ceniem 

rednim ogólnokszta c cym , b d cy bez pracy to liczba 19,0 tys., wykszta ceniem 

policealnym i rednim zawodowym to 70,2 tys. a  wykszta ceniem wy szym 15,1 tys. Dane 

powy sze , mimo ogólnej trudnej sytuacji na rynku pracy, utwierdzaj w przekonaniu , i 

warto podejmowa trud kszta cenia na studiach wy szych . Warto tak e doda , e zwi ksza 

si stopniowo ilo ofert pracy. W IV kwartale 2003 roku na jedn ofert pracy przypada o 

123 bezrobotnych. Wed ug najnowszych danych rok pó niej by o ich ju 94 , z tendencj 

stale malej c w roku 2005 . Coraz cz ciej analizuj c trudny problem bezrobocia w Polsce i 

na l sku s yszy si g osy mówi ce , i Polacy nie chc pracowa zw aszcza za niskie 

uposa enie , np. rz du 1 000 PLN . 

Eksperci szacuj , e 18 procentowe bezrobocie statystyczne w Polsce nie ma nic 

wspólnego z rzeczywistym, które mo e by nawet dwa razy mniejsze . W latach 1997 2002, 

gdy bezrobocie  wzros o z 10 do 20 % , wydatki na konsumpcje w gospodarstwach 

domowych zamiast gwa townie zmale , wzros y z 300 mld do ponad 500 mld. Pieni dze 

zarabiamy w szarej strefie , w której pracuje 5 milionów Polaków.       
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Abstract   

The article: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju województwa l skiego  analiza 

SWOT is about the different problems of the Silesia region in the time period 1999-2003. 

The authors introduce many statistic data, for instance: the quantity of the inhabitants (by 

gender, by age and by education); the scale of employment (by sectors and by branches), also 

the scale of unemployment and rate of unemployment (by age, by gender and by education). 

In the article it is also possible to find the characteristics of the economic structure of he 

Silesia region, it s infrastructure, investors.   

Rezümé  

A tanulmány a sziléziai régió különböz problémáit mutatja be 1999 és 2003 között. A 

szerz k sok statisztikai adatot közölnek: a lakosság lélekszámának megoszlása nem, életkor 

és szakképzettség szerint; a foglalkoztatottság aránya a gazdaság különböz ágazatai szerint; a 

foglalkoztatottság és a munkanélküliek aránya életkor, nem és szakképzettség szerint. A 

tanulmány a sziléziai régió gazdasági szerkezetének sajátosságait is bemutatja, annak 

infrastruktúráját és befektet it.             
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Gnandt János: Geostruktúrák II.        
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MA GORZATA CHRUPA A  PNIAK  BARBARA SMORCZEWSKA  

ZWI ZEK UKO CZONYCH STUDIÓW Z WYKONYWAN

 
PRAC

  
Niniejszy artyku jest cz ci Raportu z wewn trz-uniwersyteckiego grantu, 

przeprowadzonego przez zespó pracowników Szko y Zarz dzania Uniwersytetu l skiego 

oraz  Biura Promocji i Karier pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Ko usznik, 

zatytu owanego Absolwent najlepszym promotorem uniwersytetu 

 

Badanie losów 

absolwentów . Badanie obj o absolwentów lat 1997 

 

2003 nast puj cych kierunków 

studiów: Biologia i Ochrona rodowiska, Politologia, Informatyka, Kolegium J zyka 

Biznesu.  

Konieczno uzupe nienia programu studióv 

1. Badani respondenci wskazywali na pewne braki w programie studiów, które ich zdaniem 

stanowi istotny element w poruszaniu si na rynku pracy i poszukiwaniu pracy a 

nast pnie kszta towaniu w asnej kariery zawodowej.  

Ogólna analiza zebranego materia u badawczego pozwala stwierdzi , i w du ej mierze 

pytanie 6 [W programie studiów najbardziej brakowa o Panu(i)], zosta o potraktowane 

przez respondentów jako dobry sposób wy alenia si na studia, wyk adowców, wreszcie 

uniwersytet. Ankietowani poruszali bowiem nie tylko kwestie zwi zane z samym 

programem studiów, ale tak e organizacj , systemem studiowania, w asn postaw wobec 

studiowania itp. Otwarty charakter pytania ankiety spowodowa , i zakres odpowiedzi 

badanych przedstawia si niezwykle zró nicowanie. Pewna próba uporz dkowania i 

zebrania ich w ogólne kategorie wygl da nast puj co: 

Wykres 1. W programie studiów brakowalo
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Pojawiaj ce si kategorie odpowiedzi mo na zestawi w trzy g ówne problemy: 

 
praktyczne umiej tno ci i zastosowanie wiedzy teoretycznej oraz nabywanie 

do wiadczenia zawodowego podczas praktyk i sta y 

 
139 wskaza ; 

 
wy sza jako kszta cenia 

 
kompetencje i profesjonalizm kadry naukowo 

 
dydaktycznej, nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprz t i infrastruktura 

uniwersytetu, organizacja studiów, harmonogram zaj , metodyka nauczania, wymiana 

naukowo- badawcz i mo liwo studiowania zagranic 

 

115 wskaza ; 

 

praktyczna znajomo j zyków obcych 

 

jako wyodr bniony problem jako ci kszta cenia 

 

65 wskaza . 

2. Absolwenci pytani byli tak e o wskazanie najcenniejszych do wiadcze podczas studiów. 

Zestawienie odpowiedzi na pytanie 7 [W trakcie studiów najcenniejsze by o dla Pana(i)] 

z odpowiedziami na pytanie 6, nasuwa wniosek i to, co dla jednych okaza o si 

najwi ksz s abo ci Uniwersytetu, dla innych stanowi jego najwi ksz zalet .  

Wykres 2. Najcenniejsze do wiadczenia w trakcie studiów
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Du a grupa badanych, do najcenniejszych do wiadcze podczas studiów, zalicza  

mo liwo obcowania z ciekawymi lud mi, rozwój osobisty oraz rozwijanie wiedzy zgodnej 

z zainteresowaniami. Porównuj c jednak te wyniki  z wynikami pytania 17 [Gdyby Pan dzi 

wybiera studia, to czy wybra by Pan te same studia?] zastanawiaj ce wydaje si , i a 31% 

respondentów nie dokona oby tego samego wyboru. Niewykluczone wi c, e mamy tu do 

czynienia ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. 
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3. Kolejne pytanie z tego zakresu dotyczy o wyszczególnienia umiej tno ci nabytych w 

okresie studiów które respondenci oceniaj jako najbardziej przydatne w obecnej pracy 

pytanie 13h. W pewnym stopniu powtórzy y si tutaj stwierdzenia z pytania 7 np. wiedza, 

j zyki obce, relacje z lud mi. Poza tym badani wskazywali tak e na umiej tno my lenia 

analitycznego i syntetycznego, umiej tno ci spo eczne i umiej tno ci negocjacji, 

umiej tno ci uczenia si ,  interdyscyplinarno i rozwój ogólny, samodzielno , 

wytrwa o , radzenie sobie ze stresem, obowi zkowo .  

Z uwagi na otwarty charakter pytania dalsza analiza wymaga a ustalenia grupy nast puj cych 

kategorii:  

Wykres 3. Najbardziej przydatne umiej tno ci nabyte 
podczas studiów
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Porównanie zebranego materia u pozwala stwierdzi , i najcenniejszym 

do wiadczeniem, 

w ocenie badanych, jest nabycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, cz sto 

wiedzy ogólnej, która przyczynia si do rozwoju ogólnego danej osoby,  

a jednocze nie wyzwala du samodzielno w dalszym uczeniu si  

i nabywaniu do wiadcze . Badani wskazywali na fakt, i studia uniwersyteckie sprawiaj , 

e charakteryzuj si wi ksz elastyczno ci i zdolno ci do adaptacji, odczuwaj 

nieustann potrzeb doskonalenia si i rozwoju, potrafi szuka potrzebnych im 

informacji. Wa nym wydaje si wskazanie na rozwój samodzielno ci w podejmowaniu 

decyzji, rozwi zywaniu problemów. Niew tpliwie to jedna z istotniejszych umiej tno ci 

wymaganych przez potencjalnych pracodawców. Nasuwa si zatem stwierdzenie, i 

studia uniwersyteckie, je li nie bezpo rednio, to w du ej mierze po rednio, pozwalaj 

naby umiej tno ci niezb dne do aktywnego poruszania si na rynku pracy. 
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Warto zaznaczy tak e, i ponad 7% absolwentów nie potrafi, lub nie chce wskaza 

adnych warto ci, które nabyli podczas studiów, a które okaza y si szczególnie przydatne 

podczas pracy zawodowej. 

4. Kolejnym pytaniem, by o pytanie 18 dotycz ce potrzeby wprowadzenia do programu 

studiów uniwersyteckich przedmiotu wprowadzaj cego do poruszania si na rynku pracy. 

Tutaj sytuacja przestawia si niezwykle jednoznacznie, a 79% badanych respondentów 

podkre la tak potrzeb . Absolwenci chcieliby mie mo liwo , jeszcze podczas nauki 

na studiach, nauczy si sporz dza doskona e dokumenty aplikacyjne i przygotowa si 

do rozmowy kwalifikacyjnej. Narzekali, e wci za ma o potrafi sprzeda swoj wiedz  

i umiej tno ci. W ród zagadnie proponowanych znalaz y si : wiedza na temat lokalnego, 

krajowego i unijnego rynku pracy, znajomo prawa pracy polskiego  

i unijnego oraz prawa podatkowego i gospodarczego w zakresie interesuj cym 

pracownika i przedsi biorc , znajomo oczekiwa pracodawców, wiedza o nowych, 

rozwojowych zawodach. Drugi nurt obejmowa zagadnienia dotycz ce umiej tno ci 

spo ecznych i osobistych zwi zanych z auto-motywowaniem, zarz dzaniem sob  

i w asnym czasem, organizacj pracy i ustalania celów. Trzeci nurt dotyczy psychologii 

pracy, psychologii zespo ów, technik negocjacji z pracodawc , psychologii 

przedsi biorczo ci oraz umiej tno ci adaptacji do pracy i zawodu.   

Szczegó owa analiza zebranego materia u pozwala stwierdzi , i nawet Ci, którzy 

odpowiadali nie na pytanie 18, proponuj , aby zaj cia wprowadzaj ce do poruszania si 

na rynku pracy, mia y form zaj fakultatywnych dla ch tnych i odbywa y si z udzia em 

praktyków, pracodawców, konsultantów personalnych.  

Wykres 4. Czy nale y wprowadzi przedmiot przygotowuj cy 
do poruszania si na rynku pracy?

TAK
79%

NIE
15%

puste
6%

TAK NIE puste
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5. Uzupe nieniem pytania 18 mo e by pytanie 10 dotycz ce znajomo ci sposobów 

rekrutacji i selekcji personelu. Znakomita wi kszo bo, a 80% ankietowanych, 

deklaruje umiej tno sporz dzania dokumentów  aplikacyjnych (CV i LM), ale 

jednocze nie prawie 33% tj. co trzeci ankietowany, nie czuje si przygotowany do 

rozmowy kwalifikacyjnej i nie orientuje si w innych, poza rozmow , technikach selekcji. 

Szczegó owa analiza wypowiedzi badanych potwierdza te wyniki. Ankietowani 

absolwenci cz sto myl poj cia: technika selekcji i sposoby poszukiwania pracy ( 

wymieniaj c inne techniki selekcji wskazuj np. prywatne zainteresowania i kontakty 

nieformalne, biura doradztwa personalnego, estetyk ?, outsoucing oraz rekrutacj 

wewn trzn ). Taki obraz potwierdza spore zamieszanie poj ciowe  i mo e wiadczy o 

s abej umiej tno ci aktywnego poruszania si po rynku pracy.   

Sytuacja absolwentów pracuj cych 

1. Ankietowani absolwenci w znakomitej wi kszo ci to osoby pracuj ce. Na 381 

respondentów 320 pracuje, 42 osoby nie znalaz y dotychczas pracy. Pozwala to zatem 

dokona pewnej charakterystyki tej grupy. Analizuj c wypowiedzi ankietowanych 

dostrzec mo na jednak pewne rozbie no ci w traktowaniu zatrudnienia i pracy. W 

pytaniu 13 autorzy ankiety pytaj o pierwsze do wiadczenia zwi zane z prac zawodow . 

Okazuje si , i nie wszyscy badani maj w tym wzgl dzie jednakowe skojarzenia. Dla 

pewnej grupy osób (analiza wyników nie pozwala jednoznacznie stwierdzi jak licznej) 

praca polega na wykonywaniu okre lonych obowi zków w ramach stosunku pracy 

(umowa o prac ), dla pozosta ej, praca to jakiekolwiek dzia ania tak e w ramach 

stosunków cywilnoprawnych np. umowa zlecenia i umowa i dzie o. 

Na pytanie o pierwsz prac zawodow 164 ankietowanych potwierdza, i obecnie 

wykonuje swoj pierwsz prac , 157 deklaruje kolejn ju prac . Bardziej szczegó owa 

analiza wskazuje, i w grupie tych, którzy obecnie wykonuj ju kolejn prac mo na 

znale osoby pracuj ce dla 2 

 

6 pracodawców. Oznacza to, e spora liczba absolwentów 

rozpoczyna a swoj karier zawodow jeszcze w trakcie studiów, co potwierdzaj tak e 

sami ankietowani podkre laj c ten fakt w ró nych miejscach ankiety (pyt. 13c). 
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Wykres 5.  Czy obecnie wykonywana praca jest 

pierwsz w karierze

tak 
41%

nie
43%

puste
16%

tak 

nie

puste

   

2. Respondenci proszeni byli o porównanie wykonywanej pracy z uko czonymi studiami. W 

tym zakresie 222 osoby tj. 71% potwierdzi y tak zgodno , natomiast 92 tj. 29% 

stwierdzi y, i obecnie wykonuj prac odbiegaj c od kierunku uko czonych studiów. 

Interesuj cym wydaje si fakt, i w grupie tych ostatnich zaledwie 6 osób uzasadnia to 

brakiem odpowiedniej pracy, natomiast 43 uzasadnia to zmian swoich zainteresowa . 

Pozosta a grupa nie wypowiada si na ten temat. Pewnym wyja nieniem wyst puj cych 

rozbie no ci mo e by fakt, i cz respondentów ocenia zgodno jako cz ciow 

( Jestem nauczycielem biologii. Wprawdzie nie chcia em tego robi , na studiach 

marzy em o pracy w laboratorium, ale uzyskane uprawnienia pedagogiczne umo liwi y mi 

wykonywanie tego zawodu ).  

Wykres 6. Zgodno wykonywanej pracy z 
uko czonymi studiami

tak 
71%

nie
29%

tak 

nie
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3. Kolejnym zagadnieniem sk adaj cym si na charakterystyk sytuacji osób pracuj cych 

by o zapytanie o sposoby poszukiwania pracy, które doprowadzi y do sukcesu, czyli 

zatrudnienia. Pytanie 13 d mia o tak e form pytania otwartego, co w znacznym stopniu 

utrudnia jego analiz statystyczn z uwagi na bardzo du liczb swobodnych 

wypowiedzi, które nast pnie nale a o pogrupowa w odpowiednie kategorie. Zabieg ten 

doprowadzi do wy onienia nast puj cych kategorii:  

Tabela 1. Efektywne sposoby poszukiwania pracy 

Bezpo redni, kontakt z pracodawc

 

61 
Biura personalne i po rednictwa pracy 8 
Head Hunters 15 
Znajomi, rodzina, przyjaciele 94 
Og oszenia do gazety szukam pracy

 

2 
Urz dy Pracy 14 
Studia doktoranckie 3 
Praktyki, konferencje, sta e 12 
Og oszenia w prasie i internecie 80 
Konkursy  2 
Biuro Promocji i karier U

 

1 
Wolontariat 1 
Samozatrudnienie 8 

  

Respondenci deklaruj , e obecnie wykonywan prac znale li w pierwszej kolejno ci 

dzi ki znajomym, rodzinie, nast pnie poprzez skuteczne przeszukiwanie og osze prasowych  

i internetowych, oraz  dzi ki w asnej wytrwa o ci i inicjatywie. Dane te mog by cz ciowo 

zmienione z uwagi na trudny zabieg kategoryzacji stwierdze respondentów takich jak 

dosta em cynk ; praca sama mnie znalaz a , zupe nie przypadkowo .  

Interesuj cym wydaje si zestawienie tych wyników z najcz ciej wykonywanymi 

sposobami poszukiwania pracy pytanie 11. Okazuje si bowiem, e najbardziej efektywna 

metoda poszukiwania tzn. poprzez znajomych i rodzin nie jest najcz ciej stosowan 

metod . Absolwenci najcz ciej poszukiwali pracy poprzez og oszenia, które w rankingu 

skuteczno ci znajduj si na drugim miejscu.  Wniosek nasuwaj cy si z tego zestawienia 

podpowiada, i wysi ki poszukuj cych prac nie zawsze skupiaj si na najbardziej 

efektywnych kana ach poszukiwania, a przez to mog prowadzi do d u szego, ni to wynika 

z zapotrzebowania rynku pracy, okresu pozostawania bez pracy!    
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Tabela 2. Sposoby poszukiwania pracy 

Og oszenia prasowe 235 
Og oszenia internetowe 143 
Urz dy Pracy 133 
Znajomi, rodzina, przyjaciele 183 
Biuro Promocji i Karier 35 
Inne11 146 

  

Powy sze wyniki bada wskazuj , e studia uniwersyteckie, w ocenie badanych, 

wci  

w niewystarczaj cym stopniu przygotowuj do aktywnego i skutecznego poruszania si na 

rynkach pracy. W Uniwersytecie l skim prowadzone s nadal systematyczne badania 

oczekiwa studentów w tym zakresie, jak równie przygotowywane s kolejne projekty bada 

absolwentów.   

Abstract  

This article is focusing on the results of graduates survey conducted at University of 

Silesia. The main problem is the level of preparing our students and graduates to enter and 

active and successfully participate on the labour market not only in Poland but also in the UE.  

We surveyed about 384 graduates from four faculties: Business Language College, 

Political Science , Biology and Informatics. The results obtained suggest that the main part of 

graduates (88,4%) have found the job only 11% still looking for the job. 71% working 

graduates declare work accord with diplomas and 29% of graduates can t declare work accord 

with diplomas.  

The paper tries found the answer the following questions: 

 

What are the job market s requirements to candidates to work? 

 

What are abilities of the University to support graduates on entering to job market? 

 

What are students and graduates expectations about education and role of University to 

prepare to work? 

 

Is University able to satisfy students and graduates expectations?   

                                                

 

11 W grupie Inne badani absolwenci najcz ciej wskazywali bezpo rednie poszukiwania, praktyki i sta e, udzia 
w konferencjach oraz przypadek 
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Rezümé  

Ez a tanulmány a Sziléziai Egyetem diplomásai körében végzett felmérést ismerteti. A 

f probléma a diákjaink és végz seink megfelel szint felkészítése a munkaer piacra való 

belépésre, illetve az ottani aktív és sikeres részvételre, nemcsak Lengyelországban, hanem az 

EU-ban. 

Körülbelül 384 diplomást kérdeztünk meg négy karról: Üzleti Nyelvi F iskola, 

Politikatudományok, Biológia, és Informatika. Az eredmények azt mutatják, hogy a végzettek 

nagy többsége (88,4%) elhelyezkedett, és csak 11% keres munkát. A válaszadók 71%-a 

diplomájának megfelel , míg 29%-uk diplomájának nem megfelel állásban dolgozik. 

A következ kérdésekre kerestük a választ: 

 

Mik a munkaer piac elvárásai az álláskeres kkel szemben? 

 

Hogyan tudja az egyetem támogatni a végzettek megjelenését a munkaer piacon? 

 

Mik a diákok és a végzettek elvárásai az egyetemi képzéssel és az egyetem szerepével 

kapcsolatban a munkára való felkészítést illet en? 

 

Képes-e az egyetem kielégíteni a diákok és a diplomások elvárásait?                  
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Gnandt János: Geostruktúrák III.         



Hornokné Uhrin Erzsébet Kugler József 

 

109

 
HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET KUGLER JÓZSEF  

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK FIATALOK ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEI BÉKÉS 

MEGYÉBEN  

Értelmiség és kisebbség 

Egy-egy kisebbség fennmaradásában, nyelvének, kulturális értékeinek átörökítésében 

meghatározó szerepet tölt be az értelmiség. Fontos továbbá, hogy ezeket a hagyományokat és 

seik nyelvét a kisebbséghez tartozó fiatalok megismerjék, és kés bbi életpályájuk során 

maguk is aktív részeseivé váljanak kulturális örökségük ápolásának, továbbadásának. Ez a 

megállapítás érvényes tehát többek között a magyarországi és egyben a Békés megyei 

szlovákokra is. Egy nemrégiben elvégzett empirikus szociológiai vizsgálat, 

 

amelyik a 

magyarországi és ezzel együtt a Békés megyei szlovák értelmiség etnikai identitásának 

összetev it tárta fel, 

 

megállapította, hogy bár érzékelhet e rétegen belül is a többségi 

magyar társadalom vitathatatlanul er s hatása, az összetartozás, a szlovák etnikumhoz f z d 

viszony és f ként a szlovák kultúra ápolásának igénye továbbra is mindennapi életük 

elválaszthatatlan része maradt (Homi inová, M. 2003). Egy másik, a békéscsabai szlovák 

értelmiség nyelvhasználatát elemz tanulmány szerint az anyanyelv ismerete és használata 

ugyan er sen differenciált, mégis a megkérdezettek négyötöde igényként fogalmazta meg 

szlovák nyelvtudásának javítását (Uhrinová, A. 2004). Mindezek ismeretében nem érdektelen 

megvizsgálni a szlovák fiatalok elhelyezkedési esélyeit a munkavállaló, a munkáltató és a 

képz , az oktatási intézmények szempontjából. Nem állt módunkban a megye egészére, az 

érintettek teljes körére kiterjed komplex kutatást végezni, ezért csak a kérdéskör néhány 

összetev jének bemutatására vállalkozhattunk. A kapott eredmények azonban így is 

jelzésérték ek, s szemléltetik, hogy a fiatal szlovákok megszerzett képzettségükkel minként 

érvényesülhetnek a Békés megyei munkaer piacon. Szembesíteni kívántuk az objektív 

statisztikai mutatókat a szubjektív munkakezd i és a felhasználói-munkaadói, valamint a 

kibocsátói-iskolai tapasztalatokkal, ezért a 2001. évi népszámlálás szlovákokra vonatkozó 

adatainak elemzése mellett, interjúkat is készítettünk néhány érintettel.  

Szlovákok Békésben és néhány gondolat a megye jelenlegi gazdasági viszonyairól 

Mint közismert Békés megyében közel háromszáz éve élnek szlovák, akiknek 

többsége a mai Közép-Szlovákia területér l, az egykori Hont, Gömör, Zólyom és Nógrád 

megyéb l származó evangélikus volt. A XVIII. század középét l kisebb számban római 
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katolikus szlovákok is megtelepedtek a török uralom alatt elnéptelenedett békési térségben 

(Divi anová, A.

 
Krupa, O. 1999). Az asszimiláció és az elvándorlás (lakosságcsere, 

Magyarország iparosodottabb vidékeire történ költözés) következményeként az elmúlt 

évtizedekben jelent sen csökkent a Békésben él szlovák száma, vagy legalábbis a 

népszámlálási magyarországi szlovákok egyre kisebb hányada található a délkelet-alföldi 

térségben (1. táblázat). Az összeírásokban jelzettnél azonban jóval népesebb a megyében él 

szlovák származásúak száma, akiknek egy része bár magyar anyanyelv nek és nemzetiség ek 

vallja magát, mégis valamilyen szinten köt dik sei nyelvéhez és f ként kulturális 

hagyományaihoz, mint azt a Békés megyei szlovák települési kisebbségi önkormányzatok 

aktív tevékenysége és az általuk szervezett rendezvények látogatottsága is bizonyítja. A 

népszámlálási kategóriák szerinti szlovákok többsége a Békéscsabai, a Szarvasi és Orosházi 

kistérségben él (1. ábra). Városi és községi, illetve tanyasi lakosok egyaránt megtalálhatók 

közöttük, s t napjainkra a leghomogénebb szlovák lakosságú településekké éppen a 

nagyhatárú mez városok (Békéscsaba, Szarvas) határából az elmúlt évtizedekben alakult 

néhány száz, esetleg egy-kétezer f s ún. tanyaközségek (Kétsoprony, Telekgerendás, 

Csabaszabadi, Kardos, Örménykút) váltak. 

A Dél-alföldi régióhoz tartozó Békés megye,  amelynek területe 5631 km2, népessége 

pedig 393 ezer f 

 

napjainkban Magyarország gazdaságilag elmaradott, s t egyre inkább a 

leszakadó térségeihez tartozik. A hetvenes-nyolcvanas években a megye mez gazdasági 

nagyüzemei, valamint háztáji és kisegít gazdaságai nagymennyiség és jó min ség 

élelmiszert állítottak el , amihez jelent s feldolgozóipari kapacitás is társult. A részben bels 

fogyasztásra, részben pedig exportra (KGST, nyugati ) termel üzemek többsége az 

1989/90. évi rendszerváltás után f ként a korábbi piaci keretek összeomlása miatt 

cs dhelyzetbe került. Mivel az agárgazdaságban végbemen tulajdonosváltás (kárpótlás) nem 

párosult kedvez bb külpiaci lehet ségekkel és az egyre er söd import is tovább gyengítette 

az ágazat eltartó képességét, így már a kilencvenes évek elejét l súlyos foglalkoztatási 

gondok jelentkeztek országosan, de Békésben is (Valuch T. 2002). Voltak id szakok, amikor 

a munkanélküliségi ráta megközelítette vagy meg is haladta a 10%-ot. 2003-ban 7% volt a 

megye átlag, amikor is a Békéscsabai (4,0%), illetve a Mez kovácsházi (12,4%) kistérség 

jelentette a két pólust (TSÉ 2003). Jelenleg (a 2005. év utolsó hónapjaiban) is emelked 

tendenciáról tanúskodnak a munkanélküliséget jelz számsorok. (Mivel e kérdéskör sokoldalú 

elemzését a konferencián több el adó is célul t zte ki, így el adásunk nyomtatott változatából 

elhagytuk a Békés megyei munkaer -piac jelenlegi viszonyainak taglalását.) Az elmúlt évek 

változásai tükröz dnek a foglalkozási szerkezetben is. Az egykoron hagyományos 
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mez gazdasági térségnek számító Békésben jelenleg a népesség mindössze 11,5%-a talál 

megélhetést az agárágazatban, míg az iparban 33,4, a szolgáltató szektorban pedig 55,1%. 

Országosan pedig 5,5, 32,9, illetve 61,6% a megfelel adatok. Békés megyében az egy f re 

jutó személyi jövedelemadó pedig az országos átlag kétharmadát (61,4%) sem éri el (TSÉ 

2003). A kedvez tlen tendenciák mérséklésére, és egy új fejl dési pálya kialakítására már 

több tervezet (stratégia, koncepció) készült el (Timár J. 

 

Velkey G. 1999, Nagy G. 2003). 

Ezek egyebek mellett a régió (megye) logisztikai szerepkörének er sítést, az oktatás és a 

kutatás-fejlesztés kiemelt támogatását, a gyógy-idegenforgalom fejlesztését, az agrárágazat 

szerkezeti és szervezeti megújításának szükségességét fogalmazták meg. A megszerezhet 

uniós támogatásokkal az elkövetkezend id szakban realitássá válhat a Dél-alföldi régió és 

benne Békés megye felzárkózása, gazdasági fejlettségének az országos átlaghoz történ 

közelítése (Varga Z. 2005).  

A szlovák fiatalok elhelyezkedési esélyei különböz szempontok fel l megközelítve 

A megye jelenlegi gazdasági viszonyainak rövid vázolása után fogalmaztuk meg 

kiinduló tételünket, mely szerint a fiatal szlovák munkavállalók munkaer -piaci lehet ségei 

azonosak a többségi magyar nemzet pályakezd inek esélyeivel. Ezt az el feltevésünket 

azonban csak részben igazolták kutatási eredményeink. A népszámlálási adatok és az iskolai 

statisztikák szerint jobb, a végz sök személyes tapasztalatainak tükrében azonban rosszabb a 

szlovák fiatalok munkaer -piaci helyzete. 2001-ben a megye népességének 36, a szlovák 

népességhez tartozóknak ennél valamivel kisebb hányada 31%-a volt gazdaságilag aktív 

(Andó Gy. Sz cs A. Vég Z. 2004). A 15-29 éves fiatalok esetében viszont fordított a helyzet: 

a szlovák fiatalok 45,2%-a foglalkoztatott, 5,1%-a munkanélküli, míg a teljes népesség 40%-a 

foglalkoztatott, 9,1 pedig munkanélküli (2. táblázat). Ugyanez érvényes a 30 49 éves 

korosztályra is. Összességében megállapítható, hogy a szlovák nemzetiséghez tartozók 

gazdasági aktivitás szerinti megoszlása lényegesen eltér a megyeit l: alacsonyabb a 

foglalkoztatottak, a munkanélküliek és az eltartottak aránya, míg az inaktív keres ké 

magasabb. A szlovák nemzetiségen belül a férfiak gazdasági aktivitása magasabb, mint a 

n ké. A férfiak több mint egyharmada foglalkoztatott, míg a n knek alig negyede. A 

munkanélküliek aránya mindkét nem esetében lényegesen alacsonyabb a megyei átlagnál. 

Figyelemreméltó, hogy a gazdaságilag nem aktív népesség száma több mint a kétszerese a 

gazdaságilag aktív népességnek, ami természetesen az inaktív keres k magas számából 

következik. A 2001. évi népszámlálás ugyan a 11 évvel ezel ttinél minden korosztályban 
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számszer növekedést mutatott, a szlovák népesség korcsoportos megoszlása ennek ellenére 

egy er sen öreged népességre utal. 

Amennyiben a gazdasági aktivitás jellemz it, a foglalkoztatási arányt, a 

munkanélküliségi rátát és az aktivitási arányt vizsgáljuk a 15-74 éves népességre vonatkozóan 

a szlovákságnál rendre alacsonyabb értékeket találunk (3. táblázat). A munkanélküliségi ráta 

például a megyei népesség esetében 13,6% a szlovákok körében pedig mindössze fele (6,9%). 

Ezzel szemben a 100 foglalkoztatottra jutó inaktív keres k számában lényegesen nagyobb, az 

eltartottakéban viszont jelent sen alacsonyabb az eltartottsági mutató. 

A foglalkozási viszonyt tekintve 2001-ben a szlovák nemzetiség ek háromnegyede 

állt alkalmazásban, 13%-a önálló, egyéni vállalkozó, 11%-a pedig társas vállalkozás, 

szövetkezet tagja, illetve segít családtagként szerepelt. A szlovák nemzetiség 

foglalkoztatottak a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágában képviseltették magukat. 

Legnagyobb hányaduk a mez gazdaságban (19%), a feldolgozóiparban (18%) és az oktatás 

(16%) területén tevékenykedett. 

Tanulságos az iskolai végzettség összevetése is, mely minden bizonnyal az egyik 

meghatározó tényez je a szlovák fiatalok jobb foglalkoztatási mutatóinak. A teljes népesség 

átlagától kissé elmarad a legalább az általános iskola nyolc évfolyamát elvégzettek száma, a 

középiskolai végzettség ek arányát tekintve azonban valamelyest kedvez bb a helyzet a 

szlovák nemzetiség ek esetében (4. táblázat). A 25 éves és id sebb népesség körében az 

egyetemi f iskolai végzettséggel rendelkez k aránya a szlovákoknál érzékelhet en magasabb 

(11,2%), míg a megyei átlag (8,1%). 

A kibocsátó, képz intézmények közül a Békéscsabai Szlovák Gimnáziumot 

vizsgáltuk alaposabban az iskola pályaválasztási felel sével készített interjú segítségével. 

Négy tanév végz seinek, összesen 48 f nek a továbbtanulási irányultságát elemezve 

megállapíthatjuk (5. táblázat): Az iskola továbbtanulási mutatói jók. Az utóbbi években 

általában az érettségizettek 50-80%-a fels fokú intézményekben folytatja tanulmányait, a 

többiek (kevés kivétellel) valamilyen középfokú vagy tanfolyami szakképzésben vesz részt. A 

Békés Megyei Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltségét l kapott tájékoztatás alapján 

a szlovák gimnáziumban végzettek között nincs regisztrált munkanélküli pályakezd . 

A továbbtanulókat két csoportra oszthatjuk a szlovák szakokat és/vagy szlovákiai 

tanulmányokat folytatókra és a más szakokat választókra. A gimnázium tanulóinak körében 

az elmúlt másfél-két évtizedben a pedagógus (a tanár, tanító és óvó(n )i) szakok, illetve az 

említett szakképesítést nyújtó f iskolák voltak a legnépszer bbek. A vizsgált id szak 

érettségiz inek több mint ötöde választott szlovák szakot. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy 
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csökken a nemzetiségi szakok iránti érdekl dés, valamint az, hogy az egyetemi helyett inkább 

a f iskolai képzést választják. Szembet n , hogy az elmúlt három évben Szlovákiában senki 

sem tanult tovább szlovák szakon. A pályaválasztási felel st l kapott információk alapján 

megállapíthatjuk, hogy a diákok továbbtanulási struktúrája az elmúlt években megváltozott. 

Korábban ugyanis az érettségizettek megközelít leg harmada szlovák szakon folytatta 

fels fokú tanulmányait, s a végz sök kb. 10%-a Szlovákiában szerzett diplomát állami 

ösztöndíjasként. Az utóbbi években azonban fokozatosan csökkent a tanár, tanító és 

óvodapedagógus nemzetiségi szakot választók száma. A vizsgált id szakban volt olyan 

évfolyam is, amikor senki sem jelentkezett ezekre a szakokra. A legdrasztikusabb csökkenést 

viszont a szlovákiai fels fokú tanulmányokra jelentkez k számában regisztrálhattuk, az 

elemzett évfolyamokból mindössze ketten tanulnak az anyaországban. 

A többi egyetem, f iskola iránt is érdekl dés tapasztalható a szlovák gimnázium 

végz sei között. A sikeres felvételi vizsgák jelzik, hogy az iskola a nem nemzetiségi szakokra 

is eredményesen készíti fel tanulóit. Örvendetes, hogy az utóbbi id ben növekszik az 

egyetemi tanulmányokat folytatók száma. Megfigyelhet továbbá, hogy a gimnáziumban 

tanulói körében egyre népszer bb a szociálpedagógus szak, s a középfokon továbbtanulóknál 

az ápolói, valamint a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakirány, ez utóbbi szakmáknál 

nyelvtudásuk hasznosításának lehet ségeit is látják a diákok. Az érettségizettek 

pályaválasztási irányultságának fokozatos átalakulása jól mutatja alkalmazkodásukat a 

munkaer piac elvárásaihoz. Így egyebek mellett vonzóbb lett a diákok számára az 

egészségügyi és szociális ellátáshoz kapcsolódó f iskolai képzés, és természetesen az ún. 

divatszakmák (jogász, közgazdász stb.) hatása is a tetten érhet a továbbtanulási 

szándékokban. 

A szlovák szakot, illetve a szlovákiai tanulmányokat választók csökkenésének okai 

összetettek. A probléma megvilágítása komplex megközelítést igényel, jelen tanulmányban 

azonban csak a legfontosabb tényez a munkaer piac vázolására van lehet ségünk. Szlovák 

szakos pedagógus végzettséggel napjainkban nehéz elhelyezkedni, a pálya telített, nincsenek 

betöltetlen állások. A megkérdezett pályakezd k csalódottan meséltek álláskeresési 

próbálkozásaikról, keser tapasztalataikról. Három frissen végzett diplomás közül mindössze 

egynek sikerült végzettségének megfelel munkát találnia. A gyermeklétszám általános 

csökkenésével a szlovákul tanuló gyerekek száma is kisebb, s így kevesebb szlováktanárra 

van szükség. A másik ok, hogy a világnyelvekkel (angol, német) a szlovák nemigen tudja 

felvenni a versenyt. Bár szükségesnek tarjuk megjegyezni, hogy egyre több szül és fiatal 

ismeri fel a kis nyelvek, a szomszédos népek nyelvei ismeretének fontosságát. Ez a 
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szemléletváltás egyel re még szerény, de néhány iskolában már érezteti kedvez hatását a 

tanulószámot illet en.  

Békés megyében szlovák szakos végzettség munkaer re, szlovák nyelvtudásra 

els sorban az oktatási intézményekben van szükség. Az óvodától a fels oktatásig kiépített a 

hálózat: 22 óvodában, 12 általános (9 nyelvoktató, 3 kétnyelv ) és az elemzett kétnyelv 

középiskolában tanulhatnak szlovákul, illetve szlovák nyelvet a gyerekek. A Tessedik Sámuel 

F iskola Pedagógiai Karán, Szarvason lehet ség van szlovák nemzetiségi szakos 

óvodapedagógus, illetve tanítói szakképesítést szerezni. 

Az iskolák szinte kizárólagos foglalkoztatók, a túlkínálatot jól szemlélteti a 

békéscsabai szlovák iskola ez évi pályázati tapasztalata, melyet az intézmény igazgatón je 

osztott meg velünk. Négy álláshelyet (két óvón i, egy kollégiumi nevel i és egy középiskolai 

magyartanári) hirdetett meg az iskola. A törvényben el írt 30 nap alatt összesen 42-en adták 

be a pályázatukat, de az érdekl d k száma ennél is több volt. Az álláshelyek betöltéséhez 

feltétel volt a szlovák nyelv és kultúra ismerete, amelyet még a magyar szakos esetében is 

érvényesíteni tudtak. A felvett négy új kolléga közül kett pályakezd . 

Az oktatási intézményeken kívül néhány kulturális intézményben, mint pl. a Szlovák 

Kultúra Háza, a Békés Megyei Könyvtár, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Magyarországi 

Szlovákok Kutatóintézete, illetve az önkormányzatok is alkalmaznak szlovákul tudó 

szakirányú képzettség munkavállalót. Üres álláshelyr l azonban ezekben az intézményekben 

sincs tudomásunk. 

Biztató viszont, hogy egyre több cég, vállalkozó épít ki szlovákiai kapcsolatokat, 

nekik viszont a szaknyelvet jól beszél , üzleti nyelvi ismeretekkel rendelkez s az írásbeli 

kommunikációra is képes kollégákra lenne szükségük, akikb l viszont jelenleg még hiány 

mutatkozik.  

Összegzés 

Végezetül kutatási eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szlovák 

fiatalok elhelyezkedési lehet ségei ellentmondásosak. Egyrészt az általános munkaer piacon 

jónak mondhatók esélyeik, másrészt a szlovák szakon végzettek körében túlképzés 

tapasztalható, telített a munkaer piac, s jelen van a munkanélküliség is. E tényt a hazai 

fels oktatási intézményeknek is figyelembe kellene venniük, szlovák tananyagprogramjuk, 

képzési tartalmaik továbbfejlesztése során. 

Továbbá legalább ennyire fontos, hogy a szlovákok által lakott Békés megyei 

településeken is rendelkezésre álljon megfelel számú munkahely, hogy a szlovák 
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nemzetiség vagy szlovák származású fiatalok közül minél többen találják meg 

boldogulásukat azokon a településeken, ahol seik immár háromszáz éve élnek. A szlovák 

nyelvet oktató és jól beszél értelmiségiek mellett a szlovák kulturális hagyományok ápolását 

felvállaló, tettre kész fiatalokra is (akik többnyire már kett s identitásúak) szüksége van a 

helyi szlovák közösségeknek, hogy fennmaradásuk továbbra is biztosított legyen.  

1. táblázat (Tabu ka . 1) 

A Békés megyében él szlovák népesség (2001) 

(Slovenská populácia v Béke skej upe) 

A Békés megyében Részarány az 
ország szlovák 

népességéb l (%) 
V Béke skej upe Pomer 

v celokrajinskej 
slovenskej 
populácii 

él k 
száma 
(f ) 

aránya a megye 
össznépességéb l 

(%)   

Népszámlálási 
kategória  

po et 
Slovákov

 

Pomer Slovákov 
v celkovej 
populácii   

 Kategória 
s ítania udu 

Szlovák 
nemzetiség

 

5.022 1,3 33,6 
Slovenská 
národnos

 

Väzba na 
slovenskú 

A szlovák 
kultúrához, 
hagyományok-
hoz köt d

 

6.946 1,7 41,8 
národnostnú 
kultúru 
Slovenský 
materinský 

Szlovák 
anyanyelv

 

3.567 0,9 36,1 
jazyk 
Pou ívanie 
slov. jaz. 
v rodinnom, 
priate skom 

A szlovák 
nyelvet 
családi, baráti 
körben 
használó 

6.010 1,5 48,6 

kruhu 
Pokladá sa za 
Slováka 
aspo pod a 
jednej 

Legalább egy 
népszámlálási 
kategóriában a 
szlovákságát 
vállaló 

10.259 2,6 26,1 

kategórie 
s ítania 

           Forrás Népszámlálás 2001. 4. Nemzetiségi köt dés. Budapest, KSH 2004. 
           Prame S ítanie udu 2001 4. Národnostná väzba, Budape . Ústredný tatistický úrad, 2004 
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2. sz. táblázat (Tabu ka . 2) 

Gazdasági aktivitás korcsoportok szerint, 2001 

Ekonomická aktivita v nadväznosti na vek, 2001  

Megnevezés 
Názov 

Össz. 
Spolu 0-14 15-29 30-49 50-59 60-69 70-74 75-X 

 

Teljes népesség  Celková populácia 
foglalkoztatott 31,5 - 40,0 64,7 39,4 3,1 0,7 0,4 zamestnaní 
munkanélküli 5,0 - 9,1 9,1 4,4 0,2 0,0 0,0 nezamestnaní 
gazdaságilag 
aktív népesség 
együtt 

36,4 - 49,1 73,8 43,8 3,4 0,7 0,7 

ekonomicky 
aktívna 
populácia 
spolu 

inaktív keres

 

36,8 0,1 13,5 21,7 52,5 93,8 95,6 95,9 
neaktívni, 
zárobkovo 
ne inní  

Eltartott 26,8 99,9 37,4 4,5 3,7 2,8 3,7 3,4 opatrovanci 
gazdaságilag 
nem aktív 
népesség 
együtt 

63,6 100,0 50,9 26,2 56,2 96,6 99,3 99,3 

neaktívna 
populácia 
spolu 

Szlovák nemzetiség népesség  Slovenská národnostná populácia 
Foglalkozta-
tott 

28,5 - 45,2 73,0 38,8 5,2 0,6 0,7 
zamestnaní 

munkanélküli

 

2,1 - 5,1 4,8 3,4 - - - nezamestnaní 
gazdaságilag 
aktív 
népesség 
együtt 

30,6 - 50,4 77,9 42,2 5,2 0,6 0,7 

ekonomicky 
aktívna 
populácia 
spolu 

inaktív 
keres

 

57,7 - 14,9 18,5 54,2 91,5 96,2 96,4 
neaktívni, 
zárobkovo 
ne inní 

Eltartott 11,7 100 34,7 3,6 3,6 3,3 3,2 2,9 opatrovanci 
gazdaságilag 
nem aktív 
népesség 
együtt 

69,4 100,0 49,6 22,1 57,8 94,8 99,4 99,3 

neaktívna 
populácia 
spolu 

Forrás: KSH Békés Megyei Igazgatósága, 2004 
Prame : upné riadite stvo Ústredného tatistického úradu, 2004  
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3. sz. táblázat (Tabu ka . 3) 

A gazdasági aktivitás jellemz mutatói, 2001 

Charakteristické ukazovatele ekonomickej aktivity, 2001  

népesség 
populácia 

Foglalkoztatási 
arány  Pomer 
zamestnanosti 
% 

Munkanélkülisé
gi ráta  miera 
nezamestnanosti 
% 

Aktivitási 
arány 

 

pomer 
aktivity % 

100 foglalkoztatottra jutó 
 na 100 zamestnancov 

pripadajúci  

 

inaktív 
keres 

 

neaktívni 
zárobko-
vo ne inní

 

Eltartott 
opatrovanci 

Teljes 
népesség

 

celková 
populácia 

41,2 13,6 47,7 117 85 

Ebb l: férfi 
Z toho: 
mu i 

46,5 15,4 54,9 86 75 

n 

 

eny 36,3 11,4 40,9 154 97 
Szlovák 
népesség 
Slovenská 
populácia 

36,9 6,9 39,6 203 41 

Ebb l: férfi 
Z toho: 
mu i 

42,4 6,5 45,4 158 29 

n 

 

eny 31,9 7,4 34,4 256 56 
Forrás: KSH Békés Megyei Igazgatósága, 2004 
Prame : upné riadite stvo Ústredného tatistického úradu, 2004  

A népesség gazdasági aktivitásához kapcsolódó arányszámokat a 15-74 éves 

népességre vonatkozóan számítottuk.  

ísla pomeru charakteristických ukazovate ov ekonomickej aktivity sú vypo ítané na 

15-75 ro nú populáciu    
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4. sz. táblázat (Tabu ka . 4) 

A megfelel korú népesség legmagasabb iskolai végzettsége  

Najvy ie vzdelanie danej populácie v nadväznosti na vek  

Megnevezés-
názov 

Az általános 
iskola els 
osztályát sem 
végezte el (10-
X) 

 

nemá 
dokon enú ani 
prvú triedu 
základnej koly 
(10-X ro ní) 

Legalább az 
általános iskola 
8. évfolyamát 
elvégezte (15-X 
éves) 

 

má 8 
ro né základné 
vzdelanie (15-X 
ro ní) 

Legalább 
középiskolai 
végzettséggel 
rendelkezik (18-
X) 

 

má 
stredo kolské 
vzdelanie (18-X 
ro ní) 

Egyetemi, 
f iskolai 
oklevéllel 
rendelkezik 
(25-X éves) 

 

má 
vysoko kolské 
vzdelanie (25-X 
ro ní) 

Teljes népesség  Celková populácia 
Férfi mu i 0,5 89,3 27,1 8,3 
N eny 0,6 81,9 32,7 7,9 
Összesen spolu 0,6 85,4 30,1 8,1 

Szlovák nemzetiség népesség  Slovenská národnostná populácia 
Férfi mu i 0,1 83,6 30,0 11,0 
N eny 0,3 71,5 31,6 11,5 
Összesen spolu 0,3 77,0 30,9 11,2 
Forrás: KSH Békés Megyei Igazgatósága, 2004 
Prame : upné riadite stvo Ústredného tatistického úradu, 2004  

5. sz. táblázat (Tabu ka . 5) 

A békéscsabai szlovák gimnázium végz seinek pályairányultsága* 

Smer výberu povolania absolventov slovenského gymnázia v Béke skej abe  

Tanév/f

 

kolský rok/osoba  
2002/2003 
15 f /osôb 

2003/2004 
11 f /osôb 

2004/2005 
15 f / osôb 

2005/2006 
7 f /osôb 

Össz./ 
spolu 

48 
F / 

osoba 

Ebb l Szlovákiában 
ill. szlovák szakon/ Z 
toho na Slovensku, 

resp. 
na odbore 
sloven iny 

Továbbtanulási 
szakirány/Smer 
túdia 

fels oktatási/Vyso- 
ko kolské        
Bölcsészettud. 
tanár,tanító,óvó/ 
Filozofické, 
pedagogické 

Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola    

6    2 

1   

4     3 

1   

15    10 

Orvostudományi, 
Egészségügyi/ 
Lekárske, 
Zdravotnícke 

Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola     

1 

1   

1 

1 2   

2  
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Jog/államigazgatás 
Právnicke, tátna 
správa 

Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola    

1    1   

1 1   

2  

Közgazd., 
gazdasági/ 
Ekonomické 

Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola   

1   

1 

1 2   

1  

Agrár/Po nohospo-
dárske 

Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola    

2  

1  1   

2  

M szaki/Technické Egyetem/ 
Univerzita 
________ 
F iskola/ 
Vysoká 
kola 

1  1  2    1 

M vészeti/ 
Umelecké   

1   1 1 

Középfokúokt. 
tanfolyamok/ 
Stredo kolské, 
Kurzy        
Egészségügy/ 
Zdravotníctvo 

2 1    3  

Kereskedelem,vend
égl/ 
Obchodníctvo 

1 4 2   7  

Jogi aszisztens/ 
Právnické  

1    1  

Titkárn / 
Sekretárske 

1     1  

Nem tudják / 
Nevedia 

1  2 1  4  

 

*Az adatokat a szlovák gimnázium pályaválasztási felel se szolgáltatta/Údaje sprostredkovala zodpovedná 

profesorka pre al ie túdium 

**A 2005/2006-os tanévben az adatok csak szándékot jeleznek/Údaje z kolského roku 2005/2006 vyjadrujú len 

predstavy  

Felhasznált irodalom 

 

Divi anová, Anna  Krupa, Ondrej 1999: Slováci v Ma arsku  

Vydavate stvo Press Publica, Budapest, 128 p. 

 

Homi inová, Mária 2003: Slovenská inteligencia v Ma arsku v zrkadle sociologického 

výskumu  

Vybrané výsledky skúmania statuvu etnickej indentity. Výskumný ústav slovákov v 

Ma arsku, Béke ská aba. 
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Nagy Gábor (szerk.) 2003: A Dél-alföldi régió területfejlesztési koncepciójának 

felülvizsgálata 

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba (kézirat) 

 
Timár Judit 

 
Velkey Gábor (szerk.) 1999: A Dél-alföldi régió területfejlesztési 

koncepciója 

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba (kézirat) 

 

Uhrinová, Al beta 2004: Pou ívanie materinského jazyka v kruhu béke abianskej 

slovenskej inteligencie 

 

Uhrin Erzsébet: A békéscsabai szlovák értelmiség 

anyanyelvhasználata. Béke ská aba,  

 

Valuch Tibor 2002: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében 

Osiris Kiadó, Budapest 

 

Varga Zoltán 2005: Felzárkózási esélyek Békés megyében 

Comitátus XV. évf. 10. Sz. 14 19. o. 

 

Andó György, Sz cs Anna, Végh Zoltán szerk. 2004: A szlovák népesség f bb jellemz i 

Békés megye. KSH Békés Megyei Igazgatósága, Békéscsaba  

 

TSÉ 2003: Területi statisztikai évkönyv. KSH, Budapest, 2004. 

 

Népszámlálás 2001. 24.: A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai 

KSH, Budapest, 2004.  

Rezümé  

A tanulmány bemutatja, hogy Békés megyében a szlovák fiatalok elhelyezkedési 

lehet ségei mennyire ellentmondásosak. Egyrészt esélyeik az általános munkaer piacon jónak 

mondhatók, másrészt a szlovák szakon végzettek körében túlképzés tapasztalható, telített a 

munkaer piac, s jelen van a munkanélküliség is. E tényt a hazai fels oktatási intézményeknek 

is figyelembe kellene venniük, szlovák tananyagprogramjuk, képzési tartalmaik 

továbbfejlesztése során. 

Továbbá legalább ennyire fontos, hogy a szlovákok által lakott Békés megyei 

településeken is rendelkezésre álljon megfelel számú munkahely, hogy a szlovák 

nemzetiség vagy szlovák származású fiatalok közül minél többen találják meg 

boldogulásukat azokon a településeken, ahol seik immár háromszáz éve élnek. A szlovák 

nyelvet oktató és jól beszél értelmiségiek mellett a szlovák kulturális hagyományok ápolását 

felvállaló, tettre kész fiatalokra is (akik többnyire már kett s identitásúak) szüksége van a 

helyi szlovák közösségeknek, hogy fennmaradásuk továbbra is biztosított legyen. 
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Abstract    

A fourth or third part of the Slovaks living in Hungary resides in Békés County. 

Further survival of this ethnic minority depends, among others, on whether it has an 

appropriate intellectual class of society that takes key role, beyond the family obligation, in 

transmitting of language and cultural heritage. The other main factor of the continuance is the 

proper living and job opportunities for the minority youth on their native place.   

Summing up the research results we can conclude that the opportunities to find job for 

the Slovak young people are contradicting. In one respect, they have good chances on the 

general labour market, in the other, there is an overtraining in Slovakian studies, and the 

labour market is overstocked, therefore in this field an unemployment is registered. This fact 

should be taken into consideration by the domestic higher education when they improve their 

Slovakian educational curriculum.                       
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Gnandt János: Geostruktúrák IV.        
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LAKATOS VILMOS   

BÉKÉS MEGYE MUNKAER -PIACI KERESLET-KÍNÁLATI VISZONYÁNAK 

ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIATAL DIPLOMÁS 

MUNKAKEZD KRE 2003-2004-2005  

A kutatási projekt ezen alprogramjában célul t ztük ki, hogy a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok felhasználásával bemutatjuk a Békés megyében végzett friss diplomások 

munkavállalási lehet ségeit, s ennek másik oldalát, az un. diplomás munkanélküliséget a 

megyében. A vizsgálatainkat a 2003-as, 2004-es és a 2005-ös évekre végeztük el.  

Békés megye általános munkanélküliségi viszonyainak rövid bemutatását fontosnak 

tartottuk, amelyb l az olvasó egy bepillantást kaphat a megyei állapotokról az országos 

viszonyokhoz képest. Itt foglalkozunk a munkanélküliségi ráta változásával, a 

munkanélküliek összetételével, a munkanélküliek iskolai végzettségével, külön hangsúlyt 

kapott a pályakezd munkanélküliekre jellemz viszonyok bemutatása, s kitértünk az 

álláslehet ségek ágazatonkénti bemutatására. 

A három vizsgálati évet tekintve a megye gazdaságilag aktív népességéb l számított 

munkanélküliségi ráta értéke 2003-ban 10,8 %, 2004-ben 12%, 2005 1. félévében 13,6% volt. 

Országos viszonylatban 6 megye adatai haladják meg a Békés megyei mutató értékét. 

2003. június havi adatok szerint a Békés megyében regisztrált munkanélküliek 38%-

ának nincs szakképesítése, azaz 8 általános iskolai végzettséggel (35%), vagy még azzal sem 

(3%) rendelkezik. Az alacsony képzettség ek aránya így másfél százalékponttal mérsékl dött 

az elmúlt év óta, míg els sorban az érettségivel rendelkez k aránya emelkedett. 

A nyilvántartottak 35%-a szakmunkás, 2%-a szakiskolát, 11%-a szakközépiskolát, 

3%-a technikumot, 8%-a gimnáziumot, 2%-a pedig f iskolát végzett. Az egyetemi diplomával 

rendelkez k aránya igen csekély, meg sem közelíti az 1%-ot. 
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A 2004-es év adatai szerint tovább emelkedett megyénkben a munkanélküliek 

képzettségi szintje. Csökkent (0,6 százalékponttal) a mindössze 8 általános iskolai 

végzettséggel 

 

esetleg még azzal sem 

 

rendelkez k aránya, és a magasabb iskolai 

végzettség eké, ezen belül is f ként a diplomásoké emelkedett (fél százalékponttal).  

Békés megyében  a 2004-es átlagadatok szerint  a regisztrált munkanélküliek 38%-a  

alacsony iskolázottságú, azaz mindössze 8 általános iskolai végzettséggel (35%), vagy még 

ezzel sem rendelkezik. A munkanélküliek 35%-a szakmunkásképz t, 2%-a szakiskolát 

végzett. Az érettségizettek aránya 21%, melyb l gimnáziumi végzettséggel a munkanélküliek 

8%-a, technikumival 3%-a, szakközépiskolaival pedig 10%-a rendelkezik. 

A pályakezd munkanélküliek 29%-a mindössze 8 általános iskolai végzettséggel, s 

2%-a még azzal sem rendelkezett, így korábbi évhez képest 1 százalékponttal emelkedett a 

szakképzettséggel nem rendelkez k aránya. Emelkedett (1-1 százalékponttal) a 

szakmunkások, illetve diplomások súlya is, míg az érettségi bizonyítvánnyal rendelkez ké 

csökkent (2 százalékponttal).  

Továbbra is elmondható, hogy a pályakezd k lényegesen iskolázottabbak, mint a 

megyénk munkanélkülieinek összessége, de munkatapasztalat híján az elhelyezkedés így is 

nagy feladatot jelent.  

A fels fokú végzettség ek többsége 

 

a regisztrált pályakezd k 8%-a 

 

f iskolai 

diplomát szerzett, míg az egyetemi oklevéllel rendelkez k aránya 2%. 
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Pályakezd munkanélküliek iskolai 

végzettségenkénti
megoszlása

36% 11%

30%

39% 10%

31%
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21%
2004. év.

2003. év

Középfokú iskolai 

végzettség ek

Szakmunkások

Fels fokú 

végzettség ek

Képzetlenek

Pályakezd munkanélküliek iskolai 
végzettségenkénti

megoszlása

36% 11%

30%

39% 10%

31%

22%

21%
2004. év.

2003. év

Középfokú iskolai 

végzettség ek

Szakmunkások

Fels fokú 

végzettség ek

Képzetlenek  

2005. I. félévében a regisztrált pályakezd k létszámának évközi változása a 2004-es év 

tendenciáit követte, így márciusig mérsékleten növekv , majd április 

 

május hónapban 

csökken havi záró létszámról adhatunk számot. A tanév vége azonban már 

nyilvántartásainkban is éreztette hatását, a pályakezd k létszáma ugyanis júniusban ismét 

emelkedésnek indult.  

A fenti létszámváltozások következtében 2005. I. félévében havi átlagban 1 860 

pályakezd munkanélküli szerepelt a megyei nyilvántartásokban, s a félév végi (június) havi 

záró létszám 1 881 f volt, mely a munkanélküliek 10,3%-a. (A félév során megyénk 

munkanélküli állományának  átlagosan  8,9%-a volt pályakezd ). 

A fiatalok 1/3-a mindössze 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, s 2% 

azoknak az aránya, akiknek még ezt sem sikerült befejezniük. Szakmunkás bizonyítványa a 

pályakezd k 22%-ának van. Az érettségizettek aránya 34% (14% szakközépiskolai, 5% 

technikumi, 15% gimnáziumi érettségi), a diplomásoké pedig 10% (8% f iskola + 2% 

egyetem).  

Összességében továbbra is elmondható, hogy a regisztrált pályakezd k lényegesen 

iskolázottabbak, mint a megyénk munkanélküliinek összessége, de munkatapasztalat híján az 

elhelyezkedés így is komoly feladatot jelent.  
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Pályakezd munkanélküliek iskolai 

végzettségenkénti megoszlása
I. félév

34% 10%
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Fels fokú 

végzettség ek

Képzetlenek

Pályakezd munkanélküliek iskolai 
végzettségenkénti megoszlása

I. félév

34% 10%

34%

35%
8%

34%
22%

23% 2005. I. 

2004. I. 

Érettségivel rendelkez k

Szakmunkások

Fels fokú 

végzettség ek

Képzetlenek   

A pályakezd munkanélküliek képzettségi szintje igen eltér . Fels fokú végzettséggel 

rendelkez k aránya például lényegesen magasabb a jobb foglalkoztatási pozícióval 

rendelkez körzeteinkben, így Szarvas, Békéscsaba és Orosháza térségében, ebben azonban 

nyilván nem kis szerepe van annak is, hogy a megye f iskoláinak többsége e két körzetben 

található.  

A megye munkaügyi körzeteit összevetve 

 

mindhárom évben 

 

a békéscsabai körzet 

rendelkezik a legképzettebb munkanélküli állománnyal, de kimagasló e tekintetben az 

orosházi és a szarvasi térség is, míg a két leghátrányosabb helyzet körzetünk (Szeghalom, 

Mez kovácsháza) munkanélküliinek képzettségi szintje továbbra is számottev en elmarad a 

megyei átlagtól. A békéscsabai, szarvasi mutatókban nyilván nem kis szerepe van annak is, 

hogy a megye f iskoláinak többsége e két körzetben található. 

Az évenkénti összehasonlítások másik területe a célcsoportunkat, a Békés megyei friss 

diplomásokat érintette. A rendelkezésre álló statisztikai adatok és a témával összefügg 

szakirodalmak, tanulmányok egy tágabb kört vizsgálnak: az adott évben iskolájukat befejez k 

munkaer piaci lehet ségeit, amelyekben nagyobb szerepet kap a középiskolát végzettek 

elemzése. Vizsgálataink a els sorban a megyénkben végz , és megyei állandó lakóhely friss 

diplomásokra koncentrálódnak.  
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2003: Az itt  nappali tagozaton 

 
diplomát szerz fiatalok közül 197 f Békés megyei 

állandó lakóhely hallgató, így a vizsgálatok e tekintetben els sorban rájuk koncentrálódnak. 

Mint említettük, közülük mindössze 39 f kívánja tanulmányait (nappali tagozaton) a 

továbbiakban is folytatni, így 158 frissdiplomás megjelenésére kell számítani a 

munkaer piacon. (A vizsgálati körön belül!!!). k feltételezhet en a megye különböz 

körzeteib l érkeztek, így területi sajátosságaik vizsgálata nem igazán lenne jöv be mutató.   

2004: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a diplomás fiatalokra 

általánosságban véve kevésbé jellemz , hogy hónapokkal el re gondoskodnának maguknak 

munkahelyr l. Megyei viszonylatban a végz s hallgatók 33%-a rendelkezik biztos 

állásajánlattal (ezek jelent s része bár nappali rendszerben, de távoktatás keretében szerezte 

meg diplomáját,) s további 14%-uknál kérdéses még a munkahely.  

Békés megyei f iskolák - megyei állandó lakóhellyel 
rendelkez - végz s hallgatói

16

18

16

16

38

43
102

38

38 72

Tessedik Sámuel Fiskola 
Gazdasági Fiskola Kar 
Békéscsaba

Gábor Dénes Fiskola 
Békéscsabai Konzultációs 
Központ

Tessedi Sámuel Fiskola 
Egészségügyi Intézet Gyula

Tessedik Sámuel Fiskola 
Mez gazdasági Víz- és 
Környezetgazdálkodási 
Fiskolai Kar Szarvas

Tessedik Sámuel Fiskola Pedagógiai 
Fiskolai Kar Szarvas

pályakezd k

végz s hallgatók

[f ]  

2005: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a diplomás fiatalokra 

általánosságban véve kevésbé jellemz , hogy hónapokkal el re gondoskodnának 

maguknak munkahelyr l. Megyei viszonylatban a végz s hallgatók 27%-a rendelkezik 

biztos állásajánlattal (ezek jelent s része bár nappali rendszerben, de távoktatás keretében 

szerezte meg diplomáját,) s további 6%-uknál kérdéses még a munkahely sorsa. 13%-uk 

nem gondoskodott még magának álláshelyr l, s 30%-ukról a megkeresett intézmények 

nem tudtak nyilatkozni. A továbbtanulók aránya 24%. 
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Rezümé  

A kutatási projekt ezen alprogramjában célul t ztük ki, hogy a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok felhasználásával bemutatjuk a Békés megyében végzett friss diplomások 

munkavállalási lehet ségeit, s ennek másik oldalát, az un. diplomás munkanélküliséget a 

megyében. A vizsgálatainkat a 2003-as, 2004-es és a 2005-ös évekre végeztük el. A 

megyében a diplomás munkanélküliek aránya alacsony, kevesebb, mint 3% az összes 

munkanélkülihez viszonyítva (ebb l 2% a f iskolai és 1 % az egyetemi diplomával 

rendelkez k aránya), viszont a pályakezd munkanélküliek esetén ez az arány jóval 

magasabb: 10% (8% f iskolai, 2% egyetemi friss diplomás). 

Békés megyében a f iskolai illetve egyetemi végzettség fiatalok csak csekély része 

végez Békés megyei székhely intézményben, mivel itt mindössze 5 f iskola, illetve f iskolai 

kar m ködik. A munkaer piacon megjelen diplomások többnyire önállóan, az állami 

munkaer -közvetítés keretein kívül 

 

próbálnak el ször álláshoz jutni. Mivel létszámuk a 

középfokú iskolákból kikerül khöz képest alacsony és elhelyezkedési esélyük is jóval 

kedvez bb, ezért nyilvántartásainkba csak kisebb hányaduk kerül.     
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Abstract   

Our objectives in this project were to show the possibilities to get jobs of the fresh 

graduates who make their degree in Békés County and the other side of this: the graduate 

unemployment in Békés County. We analyzed the 2003, 2004 and 2005 years based on the 

statistics of the Central Statistic Office and the Labour Office in Békés County. 

Results:  

The rate of the unemployed  with degree is low in Békés County, less than 3% (2% 

BSc, 1% MSc), but this rate is much  higher among the entrant unemploymnets with fresh 

degree: 10% (8% BSc, 2% MSc). 

There are only five college faculties in Békés County, and there is not any university 

faculty. The fresh graduates are searching for a job independently, without the help of the 

Labour Office, and the wandering throughout the county is so high that we can not show the 

perfect phase of the fresh graduates unemployment.                     
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Gnandt János: Kompozíció        
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NAGY ZSUZSANNA  

A TSF GFK SZEMÉLYÜGYI SZERVEZ SZAKOS HALLGATÓK ELHELYEZ-

KEDÉSÉNEK JELLEGZETESSÉGEI A DIPLOMA MEGSZERZÉSE UTÁN  

A vizsgálat célja 

Az Elméleti- és Alkalmazott Humántudományi Tanszék oktatói és az általuk vezetett 

hallgatói csoport 2004-ben utánkövetéses vizsgálatot végzett a 2000-2003. között diplomát 

szerzett személyügyi szervez szakos hallgatók körében azzal a céllal, hogy 

 

a képz intézmény átfogó képet kapjon a végzett hallgatók munkaer -piaci helyzetér l, 

 

s hogy visszajelzést kapjunk arról, hogyan ítélik meg néhány évvel a diploma 

megszerzése után a f iskolán szerzett tudás hasznosíthatóságát a praxisban.  

A vizsgálat módszere 

Vizsgálati módszernek a kérd íves felmérést választottuk, tekintettel arra, hogy igen 

nagy létszámú volt az adott évfolyamokon diplomát szerzettek csoportja. A vizsgálat céljának 

meghatározása után megszerkesztettük a nyitott és zárt kérdéseket tartalmazó kérd ívet (1. 

számú melléklet). A kérd ív els változatának elkészítése után a nappali és a levelez 

tagozaton egy-egy hallgatói csoportot (35-35 f ) kértünk meg a kérd ív kitöltésére. Az 

el zetes kipróbálás azért volt szükséges, hogy megvizsgáljuk: 

 

a feltett kérdések és a kitöltéshez adott útmutatás alapján nem okoz-e problémát a kérd ív 

kitöltése, 

 

kell információt ad-e a vizsgálathoz, 

 

a kérdések szövege és sorrendje megfelel -e? 

A szükséges korrekció után végleges formát öltött a kérd ív. A lekérdezésnek egyetlen 

lehetséges formája a postai úton történ el- és visszaküldés volt, mivel nagyon sokféle 

helységbe kellett eljuttatnunk a leveleket. Minden végzett hallgatónak levélben küldtünk egy 

tájékoztatót, melyben ismertettük a kutatás célját, és megkértük a címzettet a válaszadásra. 

Mellékeltük a kérd ívet és egy válaszborítékot. 

Id hiány, érdektelenség, vagy más ok miatt 10%-os nem-válaszolási arányt kalkuláltunk. 

Ugyancsak 10%-os elégtelen vagy pontatlan címzés miatti sikertelenséggel számoltunk, arra 

gondolva, hogy a f iskola irattárából kapott jegyzéken szerepl címek, elérhet ségek már 

nem aktuálisak, néhány esetben a diplomaosztás óta eltelt id alatt megváltoztak. Ez a 10-

10%-os arány úgy véltük, nem befolyásolja a vizsgálat eredményességét, mivel a 
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visszaérkez válaszok teljes mértékben leképezik az alapsokaság álláspontját, elegend 

információt szolgáltatva  torzítás nélkül  kutatási célunk eléréséhez.  

A kérdések fókuszában az állt, hogy információkat szerezzünk a 2000-2003. között 

diplomát szerzett hallgatók végzés utáni munkaer -piaci helyzetér l, a praxisban 

hasznosítható tudás mibenlétér l, s ezáltal következtetni tudjunk a képzési struktúra 

gyakorlatorientált elemeire. 

Természetesen a kérd ívek kitöltését anonimitásuk meg rzésével kértük. 

A vizsgálat tapasztalatait két tanulmányban foglalta össze tanszékünk, az alábbi címekkel: 

1. A személyügyi szervez szakos hallgatók elhelyezkedésének jellegzetességei a diploma 

megszerzése után 

2. A személyügyi szervez szakon megszerzett tudás praxisban hasznosíthatóságának 

megítélése a diplomát szerzett hallgatók körében 

Jelen tanulmány az els témakörben folytatott kutatás eredményeit ismerteti és elemzi.  

A vizsgálat hipotézisei 

1. A diplomát szerzett hallgatók kb. 20%-a dolgozik humán er forrással foglalkozó 

területen. 

2. A végzett hallgatók kb. 15%-a folytatta tanulmányait a humán szervez egyetemi 

kiegészít szakon. 

3. A végzett hallgatók kb. 10%-a nem szakirányban tanult tovább, s szerzett újabb f iskolai 

vagy egyetemi diplomát (jogász, pszichológus, gazdálkodás, államigazgatás, pénzügy, 

mentálhigiéné). 

4. A diplomát szerzett hallgatók kb. 20%-a korábbi munkahelyén el bbre lépett. 

5. A végzett hallgatók kb. 20%-a munkahelyet változtatott, és magasabb társadalmi 

presztízs , de nem szakirányú munkakörben dolgozik diplomája megszerzése óta. 

6. A végzett hallgatók 20%-ának munkaer -piaci státusza nem változott meg a diploma 

megszerzése után.  

A kérd íves vizsgálat eredményei és tapasztalatai 

A kutatásban a zárt kérdések kvantitatív elemzését, valamint a nyitott kérdések 

tartalomelemzését végeztük el. A tartalomelemzéskor el ször megalkottuk a tartalmi 

kategóriákat, majd megállapítottuk a kategóriák el fordulási gyakoriságát.  
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Az 2000-2003-as tanévekben 731 hallgató tett eredményes záróvizsgát személyügyi 

szervez szakon. A megkérdezett 731 f b l 517 n és 214 férfi volt. Visszaérkezett 387 db 

(53%) válaszlevél. Elégtelen címzés miatt 81 db (11%) levél nem jutott el a címzetthez. 263 

f (36%) nem válaszolt a megkérdezettek közül (1. ábra).  

1. ábra 

A válaszadás alakulása             

A válaszadók életkor és nem szerinti megoszlása: (1. és 2. kérdés) 

20-30 év között:  193 f ,  ebb l n  144 f , férfi 49 f

 

31-40 év között:  107 f ,  ebb l n    75 f , férfi 32 f

 

41-50 év között:              78 f ,   ebb l n    54 f , férfi 24 f

 

51 év felett:      9 f ,   ebb l n      7 f , férfi   2 f

           

Elégtelen 
címzés

11%

Nem 
válaszolt

36%

Visszaér-
kezett
53%
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2. ábra 

Válaszadók száma életkori csoportonként, nemenként 

20
-3

0 
év

31
-4

0 
év

41
-5

0 
év

51
 <

Férfi
0

50

100

150

  

Az életkor szerinti megoszlás (2. ábra) jól mutatja azt, hogy a tanulás-felfogásban 

lezajlott egy szemléletváltás. Csak az egész életen át tartó tanulás képes garantálni azt a 

rugalmasságot, hogy akármilyen élethelyzetben vagyunk, aktív korunk bármelyik szakaszán 

tartunk is életpályánkon, a pillanatnyi helyzetnek vagy az ambícióknak megfelel képesítést 

kapjuk és saját magunkat menedzselni tudjuk. A magasabb iskolai végzettség fokozza a 

foglalkoztatási esélyeket. Ezt mutatja, hogy még 41 év feletti hallgatók is találhatók a 

képzésben.  A feln ttképzést, a nyelvtanulást különböz adókedvezmények támogatják, így 

munka mellett is kisebb anyagi ráfordítással jobban piacképessé tehetik magukat. 

Jól szemlélteti továbbá az életkori megoszlás a tanulási id meghosszabbodását.  

Általános jelenség, hogy az iskolából a munka világába való átmenet ideje meghosszabbodott, 

ezért a 20-30 év közöttiek vannak legtöbben a vizsgált sokaságban. A tanulás és a munka már 

nem egymást kizáró fogalmak, e két tevékenység együttes jelenléte különösen jellemz a 

feln tté válás id szakában. 

A magyar iskolarendszer szerkezete, a továbbhaladás mikéntje alapvet en 

meghatározza az egyének esélyeit az élethosszig tartó tanulás terén. Azok, akik a középiskolai 

évek után motiváltság vagy tanulási képesség, esetleg az er források hiányában nem tanultak 

tovább, életük kés bbi szakaszában jelent s számban megjelennek a fels oktatásban. 

A 387 válaszadó közül 116 f nappali tagozaton, 271 f levelez tagozaton végzett (3. kérdés) 

(3. 4. ábra).     
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3. 4. ábra               

A kérd ívben megkérdeztük, hogy ki az, aki a felmérés id pontjában személyügyi 

területen dolgozik. (4. kérdés)(5. ábra).  

Nappali tagozaton 
végzett 

Levelez tagozaton 
végzett 

Összesen  
Munkavégzés 

területe 
F

 

% F

 

% F

 

% 
Személyügyi 
területen 
dolgozik 

16 14 65 24 81 21 

Nem 
személyügyi 
területen 
dolgozik 

73 63 185 68 258

 

67 

Munkanélküli

 

4 3 13 5 17 4 
GYED, 
GYES 

23 20 8 3 31 8 

Összesen 116 100% 271 100% 387

 

100

      
Nappali tagozaton végzettek nemek szerinti 

megoszlása

84

32
n

férfi

 

Levelez tagozaton végzettek nemek szerinti 
megoszlása

196

75
n

férfi
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5. ábra 

Munkavégzés területe szerinti megoszlás 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nappali Levelez

GYED, GYES

Munkanélküli

Nem
személyügyi

Személyügyi 

  

Megállapítható, hogy személyügyi területen a válaszadók 21%-a dolgozik. Kevés 

azonban azoknak a pályakezd knek (nappali tagozaton végzettek közül) a száma - mindössze 

16 f -, akik a képzésb l kilépve személyügyi tevékenységgel foglalkoznak. A térségben 

kevés nagyvállalat m ködik, ezért kis számban alkalmaznak személyügyi képzettség 

szakembereket, a kisebb szervezetekben pedig általában nincs elkülönül személyzeti/emberi 

er forrással foglalkozó alkalmazott, így az operatív vezet k között oszlik meg a személyzeti 

menedzsment minden funkciója a munkabeosztástól a toborzásig, a kiválasztástól a bérezésig. 

A köztisztvisel i, közalkalmazotti szférából és a fegyveres testületekt l jelentkez hallgatók 

száma jelent s, mivel a betöltött beosztásokhoz el írás a f iskolai diploma.  

Abból a szempontból vizsgálva a munkaterületeket (5-6. kérdés), hogy a korábbi 

foglalkoztatáshoz viszonyítva kik azok, akik váltottak és be tudtak jutni személyügyi 

munkaterületre, nem kedvez a kép. A 81 f b l 39-en már korábban is ilyen munkakörben 

dolgoztak. A megkérdezettek munkaer -piaci értékét saját megítélésük szerint (7. kérdés) az 

alábbiak szerint módosította a diploma megszerzése (6. ábra):       
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Nappali tagozaton 

végzett 
Levelez tagozaton 

végzett Összesen

  
F

 
% F

 
% F

 
Jelent sen 24 21 127 47 151 
Kismértékben

 
77 66 109 40 186 

Nem 15 13 35 13 50 
Összesen 116 100% 271 100% 387 

 

6. ábra 

Az egyén értékének változása a diploma megszerzését követ en 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nappali Levelez

Nem

Kismértékben

Jelent sen

  

A végzett hallgatók (nappali és levelez tagozaton végzettek együtt) 39%-a vélte úgy, 

hogy az intézmény diplomásaként nagyobb esélyük van a munkaer piacon. Sokan gondolták 

úgy, hogy egy jó állás megszerzéséhez kapcsolatokra van szükség, és nem ritkán hosszú ideig 

eltarthat, mire elhelyezkednek. Többen nyilatkoztak úgy, hogy a személyügyi szervez 

diplomával egy igazi hivatásra is találtak, k dolgoznak a szakmában pályakezd ként. 

A kapott számadatokat az magyarázza, hogy a levelez tagozaton végzettek közül néhány f : 

 

ugyanabban a munkakörben maradt, ezért nem tud különbséget tenni, 

 

ugyanott dolgozik, de magasabb beosztásba került a diploma megszerzése után, 

 

személyzeti el adó munkakörben dolgozott eddig, és a diploma megszerzése után 

személyügyi vezet munkakört tölt be, 

 

teljesen más, nem szakirányú munkakörben dolgozik. 

Az elutasító választ adók között nyilatkoztak azok, akik a kérd ív kitöltésének idején 

munkanélküliek voltak és azok, akik munka- és életkörülményeik ugrásszer növekedését 

várták a diploma megszerzését l és ez nem következett be. 

Szintén nemmel válaszoltak azok, akik a vizsgálat idején gyermekük nevelése (GYED, 

GYES) miatt nem voltak jelen a munkaer piacon. 
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Megfogalmazódott olyan vélemény is, hogy az egyén munkaer -piaci helyzete nem 

változott, nem értékel dött át ugyan, de mint embert, mint személyiséget mindenképpen 

alakította, építette a f iskola (a 11. kérdésben ez az állítás kifejtésre kerül).  A következ 

vizsgált téma (8. kérdés) az volt, hogy tudja-e a f iskolán szerzett tudás valamely részét 

hasznosítani a végzett hallgató. 

Az adott válaszokból kiderül, hogy a szakon megszerzett ismeretanyag széles körben 

alkalmazható. A hallgatók dönt többsége (88,6 %) elégedett az oktatott tantárgyak 

hasznosságával. Ha el retekintünk a 9. kérdés értékelésére, akkor láthatjuk, hogy a 

személyügyi szervez szakon megszerzett ismeretek nagyon széles spektrumot lefednek, 

hiszen majdnem mindenki tudta azokat hasznosítani, függetlenül attól, milyen területen 

dolgozik vagy tanul tovább. Mivel ezen a szakon olyan szakembereket képeznek, akik 

munkájuk során emberekkel foglalkoznak, sok olyan tárgy van, melyek önmaguk és 

embertársaik jobb megismerésében vannak segítségükre. Ezek az ismeretek a szakmán kívül 

is jelent s segítséget adnak személyközi kapcsolataik alakításában.     

Akik erre a kérdésre nemmel válaszoltak, a kérdezés idején munkanélküliek voltak, 

vagy gyermeküket nevelték, de bízva a miel bbi elhelyezkedésben, zárójelben megjegyezték, 

hogy a tanultak közül biztosan tudnak majd valamit hasznosítani a Gazdasági F iskolai Karon 

megszerzett tudásból napi életük, munkájuk során.  

Úgy t nik, hogy a személyügyi szervez szak egy jól eladható általános m veltség 

és széles körben konvertálható tudástartalom megszerzésére ad lehet séget. A 11. kérdésnél 

arra voltunk kíváncsi, hogy tapasztaltak-e olyan változást személyiségükben, képességeikben, 

készségeikben, melyet a képzésnek tulajdonítanak. 

A hallgatói vélemények tartalomelemzésének elvégzése után az alábbi változást (fejl dést) 

megfogalmazó, megjelenít tartalmi kategóriákat alkottuk meg. A tartalmi kategóriák 

megalkotása után megállapítottuk azok el fordulási gyakoriságát is. A kategóriákat az 

említések gyakoriságának sorrendjében közöljük: 

 

a kommunikációs készségek differenciáltabbá válása, 

 

az önreflektivitás képességének fejl dése, 

 

az önérvényesítési képesség növekedése, 

 

az énkép meger södése, 

 

a frusztrációs tolerancia növekedése, 

 

a változás elfogadásának és elfogadtatásának képessége.  
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Tartalmi kör 

Említések 
száma 

(f ) 

Említések 
gyakorisága 

(%) 
A kommunikációs készségek 
differenciáltabbá válása 

193 34,41 

Az önreflektivitás képességének fejl dése 152 27,09 
Az önérvényesítési képesség növekedése 88 15,69 
Az énkép meger södése 56 9,98 
a frusztrációs tolerancia növekedése 43 7,66 
A változás elfogadásának és 
elfogadtatásának képessége 

29 5,17 

Az összes említés 561 100 
Nem válaszolt 71 

  

A továbbtanulás/továbbhaladás témakörben vizsgálódva tettük fel a 12-13. számú 

kérdést. A 12. kérdés azokra vonatkozott, akik továbbtanultak, a 13. kérdés pedig azokra, akik 

szeretnének további tanulmányokat folytatni. 

A nappali tagozaton végzettek közül nagyobb arányban (44 f - 37,9%) vállalkoztak 

további képzésben való részvételre, mint a levelez tagozatos hallgatók köréb l. A munka 

mellett tanulók rétegéb l csak a 31 év alattiak közül kerültek ki azok (62 f 

 

22,9%), akik 

más intézményben folytatják fels oktatási tanulmányaikat. Összesen tehát a végzett hallgatók 

27,5%-a (106 f ) tanult tovább az els diploma megszerzése után. Szakirányban 50 f 

 

12,9%, nem szakirányban 56 f 

 

14,5%. A továbbtanulók által választott szakirányok a 

következ k:  

Humánszervez szak 48 f

 

12,4% 
Munkaügyi szaktanácsadó 2 f

 

0,5% 
Pénzügy szak 24 f

 

6,2% 
Menedzser 4 f

 

1,0% 
Rend rtiszti szak 6 f

 

1,6% 
Jogtudomány 6 f

 

1,6% 
M vel désszervez

 

2 f

 

0,5% 
EU tanulmányok 2 f

 

0,5% 
Mérlegképes könyvel

 

6 f

 

1,6% 
Gazdálkodás szak 3 f

 

0,8% 
Államigazgatás 3 f

 

0,8% 
Összesen: 106 f

 

27,5% 
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A felsorolt képzések közül a legtöbben a szakirányú továbbképzést választották, a 

JPTE 2 éves, egyetemi szint képzése népszer a hallgatók körében. Megállapíthatjuk 

azonban, hogy a diploma megszerzését követ en továbbtanulók közül a többség nem 

szakirányban folytatja tanulmányait.   

Rezümé  

Vizsgálataink szerint a személyügyi szervez szakon végzett hallgatók munkaer -piaci 

elhelyezkedésének esélyeit megnövelte a diploma megszerzése. A végzettek munkahely 

megtartó biztonsága n tt, sokan magasabb státuszú munkakörbe kerültek. Ugyanakkor 

elégedetlenek lehetünk a személyügyi területen történ elhelyezkedés arányaival. Ennek okai 

a magyar gazdaság struktúrájában és a humán er forrás menedzsment vállalati kultúrában 

betöltött szerepében keresend k. Biztató azonban, hogy ha lassan is, de növekszik a humán 

er forrással foglalkozó munkakörök száma, s ez a személyügyi szakma további 

professzionalizálódását vonja maga után.   

Abstract  

We can conclude that the chances of undergraduate students to find a job have been 

increased by their degree. The undergraduate students safety of keeping their jobs has grown. 

Moreover, most of them have managed to get to a higher sphere of activity as well. At the 

same time, we can also be dissatisfied with the proportion of finding employment in the field 

of Human Resources Management. Its reasons consist in the structure of Hungarian economy 

and the role of Human Resources Management in the tradition of enterprises. It is promising 

that the spheres of activity dealing with Human Resources Management, even if slowly, are 

nevertheless increasing. All this brings about the further professionalism of the Human 

Resources Management profession.     
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Lonovics László: Ég és Föld I.        
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Lonovics László: Ég és Föld II.            
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MÁTHÉ ILONA  

A MUNKAER PIAC - AZ OKTATÁS MEGRENDEL JE ÉS HASZONÉLVEZ JE  

Az utat meg lehet ugyan mutatni, 

de menni mindenkinek magának kell.

 

Bajza József  

Jelen tanulmány a Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) 

megvalósított közös pályázat keretében végzett kutatások eredményeit foglalják össze két 

nagy témakörben:  

a. Kérd íves felmérés kidolgozása, applikálása és értékelése a már végzett hallgatók 

körében, különös tekintettel a munkaer -piaci kompetenciákra (f leg az idegennyelvi 

kommunikáció terén); 

b. A munkaer -piac munkáltatói oldalának kérd íves megkérdezése és a válaszok értékelése 

azzal kapcsolatosan, hogy milyen elvárásaik vannak f leg a fels fokú végzettséggel 

rendelkez munkaer vel szemben. 

Mindezt tettük annak tudatában, hogy a képzésnek és a munkaer piacnak szoros 

összefüggésben kell lenni egymással, egymásra kölcsönhatással vannak, és az oktatás 

politikának létérdeke figyelemmel kísérni a munkaer piaci változásokat, mert a munkaer piac 

az oktatás legnagyobb (mondhatni egyetlen igazi) megrendel je és haszonélvez je. Az 

oktatási teljes vertikumának nagyon hosszú távú koncepcióval kell rendelkeznie és felülr l 

azaz hogy kívülr l, a munkaer t felvev közegb l, annak nagyon jó ismeretéb l és igény 

felméréséb l- kell kiindulnia, hogy életképes, fenntartható képzéseket és tudást valósítson 

meg. 

A tanulmány els felében a humáner forrás, a munkaer szemszögéb l próbáljuk 

megvilágítani a kérdést, és célcsoportunk a Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai 

Karán öt, illetve öt és fél évvel ezel tt végzett hallgatóinkat kérdeztük meg. Az alkalmazott 

kérd ív idegen nyelvre vonatkozó kérdésekre adott válaszokat ismertetjük és értékeljük a 

továbbiakban.  

A kedvezményezettek idegen nyelvre vonatkozó válaszai 

Az els kérdéskör a végzettek jelenlegi végzettségére vonatkozik, feltételezve azt, 

hogy a f iskolai tanulmányok után folytatták önképzésüket (a Life Long Learning jegyében) 
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A válaszadók jelenlegi beosztása %-os 
megoszlásban

60%20%

20%

F iskola, egyetem Fels fokú Egyéb

Férfi:80%
N :46%

Férfi:10%
N :27%

Férfi:10%
N :27%

A békéscsabai végzés óta megszerzett illetve folyamatban lév újabb 
végzettség
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annak érdekében, hogy újabb végzettségre, készségekre tegyenek szert és ezzel munkaer -

piaci kompetenciájukat gazdagítsák.  

1. ábra 

A megkérdezettek jelenlegi végzettsége            

Az 1. ábrából egyértelm en kiderül, hogy a megkérdezettek mindegyike tudatában 

volt annak, hogy a tudásukat fejleszteni kell, és mivel a n k aránya másfélszer akkora mint az 

ezt megért férfiaké, talán azt a következtetést is le lehet vonni, hogy valószín leg a n k 

vannak hátrányosabb helyzetben a munkaer piacon és ezt próbálják kompenzálni a plusz 

képzettéggel/végzettséggel. A 2. ábra számszer síti a békéscsabai végzettség óta megszerzett 

újabb diplomát.  

2. ábra 

Az újabb végzettséget megszerz k száma és aránya         
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A megkérdezett hallgatók tárgyalási színt 
nyelvtudása
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Az összes megkérdezett hallgató tárgyalási 
szint nyelvtudása

Angol
77%

Német
23%

N k 79%
Férfi 75%

N k  21%
Férfi  25%

A következ kérdések arra vonatkoztak, hogy milyen nyelvekb l és milyen szint 

tudásuk van a célcsoport tagjainak. A felmerült nyelvek az angol, német, orosz, francia, olasz, 

román, spanyol nyelvek, a tudás szintje pedig a tárgyalási, illetve a társalgási szint.  

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az angol nyelv viszi a prímet (75% a férfiak, 79% a 

n k esetében)) és a német alig éri el ennek az értéknek egy harmadát, ami jól jelzi azt, hogy 

még egy hagyományosan német kultúrájú térségben is teret hódított az angol.  

3. a. ábra 

A megkérdezettek tárgyalási szint nyelvtudása          

4. ábra 

A megkérdezettek tárgyalási szint nyelvtudása          
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A megkérdezett n i hallgatók társalgási színt 
nyelvtudásának %-os megoszlása

47%

35%

4%

0%

4%

6%

4%Angol
Német
Orosz
Román
Francia
Olasz
Spanyol

Az összes megkérdezett hallgató társalgási színt 
nyelvtudásának %- os megoszlásban

46%

35%
5%

3%

4%

4%

3%

Angol

Német

Orosz

Román

Francia

Olasz

Spanyol

Ami a társalgási szintet illeti (4. ábra), ott színesebb a kép, több nyelvre oszlik a 

paletta, azonban mégis két tengely alakul ki: egyik oldalon az angol-német, másik oldalon, 

elenyész arányban, a többi nyelv. Érdekes megfigyelni a n k magasabb arányát itt is. 

Az 5. ábra a megkérdezett n k körében méri a nyelvek társalgási szint tudását. Egyre 

nagyobb a különbség az angol nyelv javára.  

5. ábra 

A megkérdezett n k társalgási szint nyelvtudása          

Míg a következ ábra az összes megkérdezett körében keresi a választ a fenti kérdésre.  

6. ábra 

A megkérdezettek társalgási szint nyelvtudása
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46%
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A megkérdezett hallgatók társalgási színt 
nyelvtudása nemenkénti bontásban és 

összesen
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F
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A nyelvekre leadott válaszok a következ arányt mutatták ki, függetlenül a rájuk vonatkozó 

kompetenciától (lásd 7. ábra).  

7. ábra 

Választott nyelvek            

A nyelvi kompetencia különböz szint szükségszer sége a munkahelyt l, a betöltött 

pozíciótól és feladatkört l, illetve a szakterülett l is függ, amelyben a célcsoport tagjai 

tevékenykednek. Ezért megkérdeztük ket, hogy milyen területen folytatták tanulmányaikat 

(lásd 8. ábra). 
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A megszerzett ill. foly. lév végzettség részletezése 

szakok szerint %-os megoszlásban

47%19%
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6% 19%
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Munkavégzés során az idegen nyelv használata
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8. ábra 

A folytatott tanulmányok szakterületei        

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyire szükséges a célcsoportnak az idegen nyelv 

ismerete a munkahelyen, szükséges-e azt használnia. Érdekes választ kaptunk- a használók 

közül több a n - ebb l lehet következtetni a munkahely típusára és a tevékenység 

milyenségére is (lásd 9. ábra).  

9. ábra 

Az idegen nyelv használata a munkavégzés során           

Valamint azt is meg kívántuk tudni, hogy milyen szint a nyelvhasználat-társalgási, 

avagy tárgyalási szint lásd 10. ábra).  
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A munkavégzés során történ nyelvhasználat szintjei %-

os megoszlásban
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5%12%
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10. ábra 

A munkahelyi nyelvhasználat szintjei         

A továbbiakban megkértük a célcsoport tagjait, hogy munkaer -piaci tapasztalataik 

segítségével tegyenek javaslatokat azokra a szakterületekre, illetve kompetenciákra, 

amelyeket fejleszteni-er síteni szükséges, annak érdekében, hogy minél életképesebb tudást 

adhassunk át hallgatóinknak (lásd 11. ábra). Egyöntet en azt a választ kaptuk, hogy az idegen 

nyelv az els számú készség (minden más szakmai képzettség mellett) amit el kell sajátítani 

azért, hogy a munkaer piacon boldogulhassanak a fiatalok.  

11. ábra 

Er síteni javasolt területek  

Megnéztük mindezt a készségek szemszögéb l is (lásd 12. ábra): 
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A szükségesnek tartott kompetenciák
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12. ábra 

Szükségesnek tartott kompetenciák a munkaer piacon        

A munkáltatók végzettekkel szembeni követelményei 

A tanulmány második részében a munkaer piac másik szerepl jét kérdeztük meg- a 

munkáltatókat- arról, hogy k mit várnak el a munkavállalóktól és a képz intézményekt l. 

Kérd ívet dolgoztunk ki, és 114 munkáltatónak küldtük ki Békés megye egész területére. Az 

alábbiakban a kérdésekre kapott válaszokat ismertetjük. Az alábbi ábra a munkáltatók 

földrajzi eloszlását illusztrálja (lásd 13. ábra).  

13. ábra 

A munkáltatók földrajzi eloszlása            
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Válaszok %-os megoszlásban az életkor, nem és lakóhely 
fontosság szerinti kérdésr l
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Az iskolai végzettség szintjének 
fontossága

61%
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Egyetem

Munkakör függ

A továbbiakban az életkor, a nem és a lakóhely, mint diszkriminációs tényez ket firtattuk, 

illetve, hogy fontosak-e ezek a tényez k az alkalmazáskor (lásd 14. Ábra).   

14. ábra 

Életkor nem - lakóhely, mint kiválasztó tényez k         

Az iskolai végzettség a következ alkalmazási szempont lehet (lásd 15. ábra)  

15. ábra 

A végzettség, mint alkalmazási tényez

        

A következ kérdésre adott válaszok már jobban árnyalják azokat az 

ismereteket/készségeket, amelyeket a munkáltatók fontosnak tartanak akkor, amikor az 

alkalmazást fontolgatják (lásd 16. ábra).    
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A különböz státuszok népszerüsége
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16. ábra 

A jelöltt l elvárt ismeretek, készségek             

Egyebek: széles látókör, becsülni tudás, igényteremtés képessége, emberi 

kapcsolatteremt , problémamegoldó, - kezel , munkajogi ismeretek, tapasztalat, gyakorlat, 

tág szakmai ismeretek. 

A munkáltatók azt is elárulták, hogy milyen státuszban vesznek fel leggyakrabban és 

legszívesebben alkalmazottakat (lásd 17. ábra).  

17. ábra 

A különböz státuszok népszer sége          
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A jelölt kapcsolatteremt képességének pontozása %-os megoszlásban 
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Az alábbi ábrák a különböz olyan készségek, mint a kapcsolatteremt , a 

szervez készség, az el adókészség, az idegen nyelvi kompetencia, illetve a számítógépes 

ismeretek fontosságát tükrözik a munkáltatók szerint (lásd 18, 19, 20, 21,22 ábrák).  

17. ábra 

Kapcsolatteremt képesség  

18. ábra 

Szervez képesség              



A munkaer piac 

 
az oktatás megrendel je és haszonélvez je 

  

154

 
A jelölt el adóképességének pontozása %-os megoszlásban
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19. ábra 

El adóképesség  

20. ábra 

Idegennyelvi kompetencia        

21. ábra 

Számítástechnikai kompetencia        
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Mindezek után felmerül a kérdés, hogy MILYEN MUNKAER T IGÉNYELNEK A 

MUNKAADÓK? Megpróbálunk válaszolni a felmérések tükrében, és a következ ket tudjuk 

summázni:  

Korszer munkavállalói tulajdonságok, kulcskvalifikációk 

A munkatevékenység végzésének min ségéhez kapcsolódó munkavállalói tulajdonságok  

1. Általános m veltség 

2. Hasznosítható tudás (mit tud? milyen szinten? tudja-e alkalmazni önállóan is?) 

3. Szükséges ismeretek (a szakmai ismeretanyagból milyen tudáselemeket /szintet követel     

    meg a gazdaság) 

4. Megismerési (tanulási és gondolkodási) képesség 

5.  Kooperációs és kommunikációs képesség 

6.  Problémamegoldó képesség és kreativitás, innováció 

7.  Indoklási és értékelési képesség 

8.  Felel sségvállalás képessége 

9.  Önállóság és teljesít képesség 

10.Rugalmasság  

A munkavállalói magatartáshoz kapcsolódó tulajdonságok 

ÖNKRITIKA ÖNÉRTÉKELÉS MEGÉRTÉS TOLERANCIA  

A megfelel munkahely megtalálásához és az álláskereséshez szükséges ismeretek, képességek 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK ISMERETE 

A TUDÁS ELADÁSÁNAK ISMERETE         
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A megkérdezettek és válaszolók aránya
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Megkérdezettek Válaszolt

23. ábra 

A kérd íves felmérés válaszolóinak aránya  

Mindezek fényében még sokat kell tennünk mindnyájunknak azért, hogy tudjuk, mit 

várjunk el és mire készüljünk, valamint hogyan érvényesítsük igényeinket és elvárásainkat 

egy hosszú távú stratégia jegyében.   

Rezümé  

A szerz nek az a célja, hogy egy nagyon alapos kérd íves felmérés segítségével 

kimutassa a munkáltatók és a munkavállalók igényeit és elvárásait Békés megyében két 

vizsgálat kapcsán: az egyik a néhány évvel ezel tt végzett pénzügy szakos hallgatóink 

megkérdezésével, a másik pedig a Békés megyei munkáltatók megkérdezésével történt. Az 

els felmérés célja az, hogy a végzettjeink társalgási és tárgyalási szint nyelvtudását 

felmérjük, valamint megvilágítsuk azokat az oktatási területeket, amelyeken fejleszteni 

szükséges. 

A tanulmány második része a munkáltatókra vonatkozik és az a célja, hogy kulcs 

kompetenciákat fogalmazzon meg, melyek kialakítása és fejlesztése kell képezze az oktatás 

els dleges célját, annak érdekében, hogy a képzés és a munka világa még szorosabban 

összefüggjön egymással, és a kölcsönhatások érvényesüljenek. 
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Abstract   

The author aims at making a thorough questionnaired-based  analysis of the needs and 

requirements of employees and employers are within two surveys: one is related to the 

Finance graduates having attended our college a couple of years ago and the purpose is to 

examine their conversational and advanced level foreign language competence, as well as 

lighlighting those educational areas and fields that should be stressed in our curriculum.  

The second part of the survey concerns employers and it is aimed at defining key 

competences that should be stressed during education in order to meet real labour market 

needs. The main conclusion of the study is that education and labour market must be in a 

strong interaction, mutually influencing each other.                        
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BORZÁN ANITA  

A TSF-GFK KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓINAK MIGRÁCIÓS HAJLANDÓSÁGA A 

F ISKOLAI TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSE UTÁN  

Bevezetés 

A hazai fels oktatás tömegképzéssé válásával egyre gyakrabban megfogalmazódik az 

oktatókban az igény, hogy mi történik a végzett hallgatókkal a f iskolai tanulmányok 

befejezése után. Az elemzésben a Visegrádi Alap gondozásában készült kérd íves felmérésre 

hivatkozom, ahol több más szempont mérlegelésével a hallgatók Békés megyében maradásra 

vonatkozó elképzelései is megfogalmazásra kerülnek. Alapvet vizsgálati anyagként a 

békéscsabai Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Karán a 2004/2005. tanév II. 

félévében végzett reprezentatív felmérés alapján készült adatbázisra, annak szakonként, 

tagozatonként és évfolyamonként történ bontására támaszkodom.   

A hallgatók mobilitása a f iskolai tanulmányokat követ en 

A f iskolai tanulmányok befejezését követ Békés megyében maradásra vonatkozó 

kérdésre adott 968 válasz 64%-a (618 f ) nemleges, 32% (315 f ) igen és 4% (35 f ) nem 

tudja. Az összesített értékelést részletezve a pénzügyi szakosoknál megfogalmazott 450 válasz 

megoszlása hasonló: 

 

a f iskola elvégzése után is maradni szeretne 142 f , azaz 31%, 

 

a tanulmányok befejezése után elhagyja Békés megyét 292 f , vagyis 65%, 

 

nem tudja megítélni 16 f , mely 4%-os aránynak felel meg (1. ábra).  

A gazdálkodási szakos tanulók által megfogalmazott 518 válaszon belül 

 

Békés megyében marad 173 f , tehát a válaszolók 33%-a, 

 

távozik a megyéb l 326 hallgató, vagyis a felmérésben megjelen k 63%-a, 

 

nem tudja kés bbi döntését 19 f , azaz 4%.   



A TSF GFK közgazdász hallgatóinak migrációs hajlandósága a f iskolai tanulmányok 
befejezése után 

  

160

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GN

GL

PN

PL

Gössz

Pössz

1. ábra: A Békés megyében maradásra adott válaszok szakonkénti 
és tagozatonkénti alakulása

Marad Nem marad Nem tudja 

Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ívei alapján saját szerkesztés, 2005  

A pénzügyi és gazdálkodási szakos, nappali tagozatos hallgatók által adott 263-263 válaszból 

 

mindkét szakon 72-72 f , vagyis a válaszolók 27%-a Békés megyében szeretné az életét 

folytatni, 

 

179, illetve 178 f , tehát a kérd íves felmérésben szerepl diákok 68%-a elhagyja a 

megyét, 

 

12, valamint 13 hallgató, azaz 5% azon megkérdezettek aránya, akik még nem tudják, hol 

fogják kés bbi életüket berendezni.   

A levelez tagozaton válaszoló 187 pénzügyi szakos, és 255 gazdálkodási szakos személy 

megoszlása a következ képp alakul: 

 

70 diák (38%-os arány), illetve 101 hallgató (40%-os részarány) Békés megyében marad, 

 

113 f (60%), valamint 148-an (58%) elhagyják a megyét a kés bbiekben, 

 

s mindössze 4 f (2%) és 6 f (szintén 2%) bizonytalan válaszában. 

Érdekes megállapítások fogalmazhatók meg az évfolyam szerinti bontásból is (2. 

ábra). A gazdálkodási szak, nappali tagozatán a II. évfolyamon a leger sebb a Békés 

megyében maradás óhaja (a vizsgálatban szerepl hallgatók több mint 30%-a), míg a végz s 

III. évfolyam tekintetében 18%-os részarányával a leggyengébb. A II. évfolyamon 

tapasztalható eredmény azért meglep , mert nem ér el kiemelked arányt az eredetileg Békés 

megyei hallgatók állandó lakóhely szerinti 46%-os megoszlása. A III. évfolyam er teljes 

migrációs késztetése, viszont a rendkívül alacsony, mindössze 28%-os Békés megyei 

eredeti részesedéssel összefüggésben magyarázható. 
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2. ábra: A Békés megyében maradásra adott válaszok 

évfolyamonkénti arányának alakulása
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ívei alapján saját szerkesztés, 2005  

A levelez tagozatos gazdálkodási szakos hallgatók csoportjában a legtöbben, 43%-os 

arányt képviselve szintén a II. évfolyam hallgatói tervezik Békésben maradásukat, míg 

legkevésbé a IV. évfolyamon tanulók (36%) tartják vonzónak megyénket. Az el bbi arányok 

jól illeszkednek az állandó lakóhely szerinti megoszláshoz, mivel II. évfolyamon a diákok 

többsége (51%) Békés megyeinek vallja magát, ugyanakkor a végz s évfolyamból a 

felmérésben szerepl diákoknak csak 36%-a él Békés megyében. 

A pénzügyi szak, nappali tagozatára vetített értékeléssel ugyancsak a II. évfolyam 

emelkedik ki 30%-os megyénkben maradási igényével, az el bbi arány az I. évfolyamon 

azonban csak 25%-ot ér el. A II. évesek döntése szintén váratlan fordulat, ugyanis a nappalis 

pénzügyi szakos évfolyamok közül, a maga 45%-ával a legalacsonyabb a Békés megyében 

állandó lakóhellyel rendelkez k aránya. Az I. évfolyam eredetileg Békés megyében él 

hallgatóinak aránya 47%-os, mely semmilyen kiemelked arányt nem képvisel a szakon belül. 

A levelez tagozatos pénzügyi szakos I. évfolyamos hallgatók azért is említést 

érdemelnek, mert a legkiegyenlítettebb a távozásra (52%) és maradásra (48%) adott válaszok 

összhangja. Az el bbieken kívül a f iskolai kar közgazdász évfolyamai közül a leginkább 

maradni kívánó évfolyamon a válaszok határozottságára utal, hogy bizonytalan megjelölés 

nem is született. A másik végletet a pénzügyi szakon a végz s levelez s diákok képviselik, 

ahol csak 22%-os a Békés megyében maradásra vonatkozó szándék. Az I. évfolyam pénzügyi 

levelez tagozatán a kérd ívet kitölt k 60%-a Békés megyét jelölte meg állandó lakóhelyéül, 

ami jól magyarázza a kimagasló maradási szándékot, viszont a IV. évfolyamosoknál a 
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legalacsonyabb, 30%-os Békés megyei arány tapasztalható, összefüggve a kimagasló 

távozásra vonatkozó elképzeléssel. 

A f iskolai tanulmányok befejezése után a Békés megyében maradást kutató kérdésre 

adott válaszok családi és gazdasági tényez kkel hozhatók kapcsolatba. A válaszát indoklással 

ellátó 584 f többsége (320 f , azaz 55%) a családi szempontokat, kisebb hányada (192 f , 

vagyis 33%) a gazdasági fejlettséget, míg a legkevesebben (72 f , tehát 12%) egyéb 

tényez ket sorakoztatnak fel (3. ábra). Az egyéb indokok között többen arra utalnak, hogy 

azért hagyják el Békés megyét, mert egyetemen szeretnék közgazdász tanulmányaikat 

folytatni, viszont e szakterületen megyénkben csak f iskolai képzés van.  
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3. ábra: A Békés megyében maradásra adott válaszok indoklásának 
megoszlása évfolyamonként, tagozatonként és szakonként

Család Gazdaság Egyéb 

Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ívei alapján saját szerkesztés, 2005  

A gazdálkodási és pénzügyi szak esetében számszer sített megoszlási viszonyszámok 

1-2% pontos eltérést leszámítva az összesített adatbázishoz igazodnak. Ellenben sajátos 

jegyek állapíthatók meg a nappali és levelez tagozat indoklásainak vizsgálatánál. A 

gazdálkodási szak, nappali tagozatának valamennyi évfolyama 

 

összesítve 71%-os arányban 

 

a gazdasági jegyeket (munkabérek, munkahelyek) helyezi el térbe, viszont a pénzügyi szak 

nappali tagozatán csak a II. évfolyam többsége (50%) magyarázza gazdasági szempontokkal 

távozásának vagy maradásának (pl. családi vállalkozás folytatása) okát. A pénzügyes nappali 
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tagozatos I. és III. éveseknél, valamint levelez tagozaton valamennyi évfolyamon a család 

szerepe élvez els bbséget - pénzügyi szakon az összes indoklás 76%-os, gazdálkodási szakon 

pedig 71%-os arányában. 

Vizsgálatunkat kiterjesztve a Békés megyében maradás és állandó lakóhely 

összefüggésének az elemzésére is, az értékelésnél négy verzió állítható fel: 

1. Békés megyében marad és jelenleg is itt lakik (összes maradás 97%-a), 

2. Békés megyében marad, de jelenleg más megyében él ( maradás 3%-a), 

3. Elhagyja Békés megyét, de jelenleg itt lakik (összes távozás 21%-a), 

4. Elhagyja Békés megyét, mivel jelenleg is más megye állandó lakosa ( távozás 79%-a). 

A Békés megyében maradók körében a más megyéb l betelepülni szándékozó 

hallgatókat a gazdálkodási szak, nappali tagozat II. évfolyamán, 2 f , (az évfolyam összes 

maradásának 5%-a), a pénzügyi szak, nappali tagozat I. és II. évfolyamán 4-4 f , (az összes 

maradás 15%-os aránya) és a pénzügyi szak, levelez tagozat IV. évfolyamán 1 f (az összes 

maradási hajlandóság 12,5%-a) képviseli. A többi évfolyamon minden Békés megyében 

maradni szándékozó hallgató eredetileg is a megyében él.  

A migrációs hajlandóság gazdálkodási szakra sz kített elemzésével 59, jelenleg Békés 

megyében él hallgató (az összes gazdálkodási szakos távozás 18%-ában) szándékozik a 

tanulmányok befejezése után távozni megyénkb l. A szak határozottabb távozási készsége a 

nappali tagozatosok (21%) tekintetében figyelhet meg, ugyanis a levelez tagozaton csak 

14% tervezi kés bbi elköltözését Békésb l. A leger teljesebb a gazdálkodási szak, levelez 

tagozatának II. évfolyamán megjelen 29%-os megyénk elhagyására irányuló törekvés, míg a 

másik végletet a végz s levelez sök 3% alatti (1 f ) részesedése mutatja. 

A Békés megyét elhagyó hallgatók állandó lakóhely szerinti vizsgálata során a 

pénzügyi szakon 73 f (25%) a tanulmányok folytatása alatt Békés megyei állandó 

lakóhellyel rendelkez diák jelenik meg (4. ábra). A Békés megyei lakosok körében er sebb 

migrációs késztetés a f iskolai tanulmányok befejezése után ismét a nappali tagozaton (28%) 

jelenik meg, a levelez tagozat alacsonyabb (20%) arányával szemben. Kiemelkedik a 

pénzügyi szak, nappali tagozatán belül az I. évfolyam elképzelése, mivel a távozni 

szándékozók 30%-a jelenleg Békés megyében él.   
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4. ábra: A B ékés m egyét elhagyó hallgatók m egoszlása

B ékés m egyei N em B ékés m egyei 

Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ívei alapján saját szerkesztés, 2005  

A hallgatók által adott válaszok is meger sítik, hogy Békés megye népességének 

fogyása a közeljöv ben sem fog mérsékl dni. Negatív rekorder megyénk, hiszen az egyetlen 

hazai megye, melynek a 20. század eleje óta folyamatosan csökken a lakónépessége. A 

csökkenés els sorban a természetes fogyásra vezethet vissza, tehát a születéseknél magasabb 

a halálozások száma. A negatív értékbe forduló természetes szaporodást a bevándorlási 

többlet tudná enyhíteni, azonban a megye migrációs veszteséget könyvelhet el. 2004-ben több 

mint 1.000 f a vándorlási egyenleg negatívuma (Horváth Cs. 2005b). Az elvándorlás, a 

pályakezd fiatalok révén nemcsak migrációs veszteséget okoz, hanem az aktív korosztály 

kiesése miatt a természetes szaporodást is visszaveti. További következmény Békés megye 

fogyó, egyre inkább elöreged arculatának a konzerválódása. A megye gyenge 

népességmegtartó képességére utal, hogy 2005. január 1-jén a lakónépesség 389.590 f re 

csökkent, míg egy évvel korábban 3.255 f vel többen éltek Békésben (Horváth Cs. 2005a).  

Felhasznált irodalom 

 

Horváth Cs. (2005a): Keleten a helyzet változatlan  

Békés Megyei Hírlap, LX. évf. 187. sz. 1-3 p. 

 

Horváth Cs. (2005b): Egyre kevesebb az újszülött  

Békés Megyei Hírlap, LX. évf. 189. sz. 1-3 p.   
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Rezümé  

A f iskolai tanulmányok befejezése után tehát a megkérdezettek harmada szeretne 

maradni, míg kétharmada elhagyja Békés megyét, a bizonytalanok válasza elhanyagolható. 

Az indoklásnál a legtöbben a családi köteléket, majd a gazdasági tényez ket említik. A 

szakonkénti megosztottságról elmondható, hogy a gazdálkodási szakon a legtöbben gazdasági 

szempontokkal, míg a pénzügyesek a családi szálakkal indokolnak. Egyéb szempontként az 

egyetemi tanulmányok folytatásának igénye olvasható a leggyakrabban. A tagozatok egyedi 

vonása, hogy a levelez tagozatosok túlnyomó többsége maradni szeretne eredeti lakóhelyén, 

míg a nappali tagozaton er sebb a vándorlási vágy. Összesen 11 nem Békés megyében él 

hallgató gondol a megyénkben maradásra, viszont 132 eredetileg itt él fiatal kívánja elhagyni 

Békést. A megye demográfiai vesztesége tehát kénytelen a vándorlási egyenleg passzívumát 

is lenyelni.   

Abstract   

After graduating, one third of the interviewees would like to remain in Békés County 

whereas two-thirds of them are going to leave this county, the number of irresolute students is 

negligible. When giving their reasons, most of them have mentioned their family ties and 

certain economic factors. We may say about the division per field of study that most of the 

students of the Faculty of Economics have pointed out economic factors while those of the 

Faculty of Finance have mentioned their family ties. Among other points of view, their claim 

to university studies may be revealed most often. Every branch has its particular features: the 

great majority of correspondence course students would like to remain at their permanent 

residence while full-time students are characterized by a stronger migrational inclination. It is 

eleven students altogether not living in Békés County that think of remaining in our county, 

but 132 students living originally here want to leave it. Consequently, the demographic loss is 

compelled to swallow the deficit of the migrational balance as well.       
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

A TSF GFK-N VÉGZETT HALLGATÓK ÚJABB KÉPZÉSEN, 

TOVÁBBKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELE ÉS VÉLEMÉNYE A BÉKÉSCSABAI 

KÉPZÉSR L   

Ebben a tanulmányban a 2005. februárjában, a végzett hallgatók körében megtartott 

felmérés eredményei értékelésének második része valósul meg. A felmérés eredményei els 

részének értékelése a Körös Tanulmányokban jelent meg. (Krajcsóné Kraszkó Ilona (2005): 

Végzett hallgatók munkaer piaci jellemz i statisztikai adatok alapján. In: Micheller 

Magdolna (szerk.): Körös Tanulmányok. Tessedik F iskola Gazdasági F iskolai Kar). 

A felmérésben négy kérdéscsoportba szerkesztett kérdésekre válaszoltak a hallgatók. Az els 

kérdéscsoportban a munkahellyel kapcsolatos kérdésekre, a másodikban a békéscsabai végzés 

óta újabb képzésben és továbbképzésben való részvételre, a harmadik kérdéscsoportban a 

nyelvismerettel és a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdésekre, míg a negyedik 

kérdéscsoportban a békéscsabai képzésr l alkotott véleményre vonatkozó kérdésekre kellett 

válaszolniuk a hallgatóknak. Ebben a tanulmányban a végzés óta újabb képzésben való 

részvétel és a békéscsabai képzéssel való elégedettség kérdéseire adott válaszok értékelése 

történik meg.  

A felmérésben 82 hallgató vett részt, az öt, valamint az öt és fél évvel ezel tt végzett, 

nappali tagozatos, pénzügy szakos hallgatók közül. A válaszadók reprezentativitását, a 

kiválasztás módját az el z tanulmány részletesen tartalmazza, így annak részletezésére itt 

most nem térnék ki.      

Képzés, továbbképzés, önképzés 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Békéscsabán megszerzett diploma óta részt vettek-e 

valamilyen oktatásban, képzésben a volt hallgatóink, milyen szakon, szinten tették ezt illetve 

mi motiválta a döntésüket.  

Az egyik kérdés arra vonatkozott részt vettek-e, illetve milyen típusú képzésben vettek 

vagy vesznek részt (1. sz. tábla, 1. sz. ábra) a volt hallgatók.     



A TSF GFK-n végzett hallgatók újabb képzésen, továbbképzésben való részvétele és 
véleménye a békéscsabai képzésr l  
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1. sz. tábla 

A békéscsabai végzés óta megszerzett,  

illetve jelenleg folyamatban lév újabb végzettség megszerzése  

Férfi N

 
Összesen 

Végzettség

 

Száma 
(f ) 

Megoszlás

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
F iskola, 
egyetem 

15 80 14 46 29 60 

Fels fokú 2 10 8 27 10 20 
Egyéb 2 10 8 27 10 20 
Összesen 19 100 30 100 49 100 

 

1. sz. ábra 

A békéscsabai végzés óta megszerzett,  

illetve jelenleg folyamatban lév újabb végzettség megoszlása (%) 
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A táblázat adataiból leolvasható, hogy 49 hallgató vett részt valamilyen képzésben, 6 

olyan hallgató volt, aki kétféle oktatást jelölt meg. 19 férfi hallgató jelölt meg képzésben való 

részvételt, ez az összes válaszadó 26 férfinek a 73 %-a, 30 n válaszolta azt, hogy részt vett 

képzésben, ez az összes választ adó n nek 54 %-a, azaz az adatok arról tanúskodnak, hogy a 

férfiaknál nagyobb a késztetés az ismeretek gyarapítására.  

A 49 igen választ adó hallgatóból 29 f f iskolai, egyetemi képzésre járt illetve jár, ez 

közel 60 %. Fels fokú képzésben és egyéb típusú képzésben az igen választ adók 20-20 %-a 

vett részt. 
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A férfiak közül a képzésben résztvev k 80 %-a egyetemi, f iskolai képzésre járt, 

illetve jár, ez 20 %-ponttal magasabb, mint az együttes arány. A másik két képzési formában 

10-10 %-os arányt jelöltek meg a férfiak. A n knél az egyetemre, f iskolára járók aránya 46 

%, és a másik két képzési formában részt vev n k aránya 27-27 %. Vagyis ezek a 

számértékek is azt támasztják alá, hogy a férfi hallgatók a komolyabb, nagyobb kihívást 

jelent képzéseket választják inkább. 

Ebben a kérdéskörben a következ kérdés az volt, milyen szakon, ismeretterületen 

folytattak, illetve folytatnak tanulmányokat a volt hallgatók.  

2. sz. tábla 

A megszerzett ill. a folyamatban lév végzettség részletezése szakok szerint  

Férfi N

 

Összesen 
Szakok Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Közgazdász 9 53 11 42 20 47 
Adótanácsadó

 

2 12 6 23 8 19 
Marketing 2 12 2 8 4 9 
Informatikus 2 12 1 4 3 6 
Egyéb 2 11 6 23 8 19 
Összesen 17 100 26 100 43 100 

 

Ennél a kérdésnél a válaszadók száma kevesebb, mint az el z nél. Ez azzal 

indokolható, hogy volt olyan hallgató, aki több képzést is megjelölt, így azoknál, akik több 

képzésen vettek részt, voltak azonos szakterületek. A választott képzések jelent s része 

valamilyen szálon kapcsolódik a Békéscsabán megszerzett diplomához. Közgazdász, 

adótanácsadó, marketing területekr l kerül ki 75 %-uk. Jelent s arányt képvisel még az egyéb 

csoportba sorolt szakterület, itt ilyen válaszokat lehetett olvasni, mint min ségirányítás, 

grafológus szakasszisztens, középfokú szoftverüzemeltet . 

Az egyes szakokat részletezve a legnagyobb arányban a közgazdász jelleg képzéseket 

választották a hallgatók, 47 % volt ennek aránya. Ezek többnyire egyetemi képzésben való 

részvételt jelentenek. 

A férfiaknál ez az arány 53 %, míg a n knél 42 %. A két nem közötti eltér arány 

összefüggésben áll az el z kérdésre adott válaszokkal, vagyis azzal, hogy a férfiak magasabb 

arányban vesznek részt egyetemi képzésben, ez pedig részükr l tipikusan közgazdászképzés. 
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Magas az aránya az adótanácsadó végzettséget szerzett illetve szerz képzésben 

résztvev knek, ez a szakterület az újabb képzésben résztvev knek 19 %-a. Szándékosan 

külön csoportban gy jtöttük ki ezt a képzési formát, bár ez is közgazdászképzés. A külön 

kezelésnek az az oka, hogy sokan vesznek részt ezen, nyilván a nagy gyakorlati igény ad okot 

rá. Sok hallgató dolgozik könyvel i munkaterületen, ahol nélkülözhetetlenek az itt 

elsajátítható ismeretek. A csoporton belül az együttes aránynál magasabb a n k aránya - 23 % 

-, míg a férfiaknál az átlag alatti, 12 % az arány. Összefügg ez az eltérés  az eltér 

foglalkozási szerkezettel, a n k nagyobb arányban választják a könyvel , adótanácsadó 

munkaterületet, így nyilván az ennek gyakorlását el segít képzést is. 

Marketing jelleg képzésben vesz részt a hallgatók 9 %-a, szerény az eltérés a két nem 

között, itt a férfiak válaszoltak nagyobb gyakorisággal, náluk 12 %, míg a n knél 8 % az 

arány. Ezt a szakterületet is azért kezeltem külön, mert magasnak ítéltem az ilyen képzésben 

résztvev k arányát, így ennek a szakterületnek a súlyát. 

Feltettük azt a kérdést, mi motiválta a képzésben való részvételüket. 50 válasz érkezett 

rá összesen, ez magasabb, mint az el z két kérdésre adott igenl válasz. Ez azzal 

indokolható, hogy egy választ adó, több motiváló elemet is megjelölhetett (3. sz. tábla, 2. sz. 

ábra).  

3. sz. tábla 

A megszerzett végzettséget motiváló okok 

Férfi N

 

Összesen 
Okok Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Száma 

(f ) 
Megoszlása

 

(%) 
Munkahelyi 
elvárás 

0 0 4 12 4 8 

Jobb 
elhelyezkedés 
reménye 

7 41 7 21 14 28 

Saját bels 
indíttatás 

9 53 21 64 30 60 

Egyéb 1 6 1 3 2 4 
Összesen 17 100 33 100 50 100 
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2. sz. ábra 

A megszerzett végzettséget motiváló okok megoszlása (%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Férfi 

N 

Összesen 

Munkahelyi elvárás

Jobb elhelyezkedés
reménye

Saját bels
indíttatás

Egyéb 

A képzésben való részvétel legnagyobb motiváló oka (60 %) a saját, bels indíttatás. 

A n knél ez magasabb arány, 64 %, míg a férfiaknál 53 %. Jelent s motiváló ok még a jobb 

elhelyezkedés reménye. Ezt válaszolták 14-en, ami a válaszok 28 %-a. Itt igen nagy a nemek 

közötti eltérés. A motiváló okot megjelöl férfiak közül 41 % ezt jelölte meg, míg a n knél 14 

% volt az ezt választók aránya. Meglep en alacsony volt a motiváló okok között a 

munkahelyi elvárás miatti képzés vállalása. Csak a n k között találunk ilyen választ, 4 

válaszoló n látta ebben a kiváltó okot. Úgy t nik, a munkáltató kilép a megfelel képzettség 

megszerzésének képzési rendszeréb l, nyilván azért, mert lehet sége van olyan munkaer 

felvételére, amelyik már rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, képességekkel, amelyek a 

munka elvégzéséhez szükségesek. Ez érthet , hiszen van válogatási lehet sége a 

munkáltatónak, a munkanélküliségb l adódóan.  

A békéscsabai képzésr l alkotott vélemény 

A felmérés negyedik kérdéscsoportja a békéscsabai képzésr l alkotott véleményre 

irányult. A hallgatóknak ez a véleménye a képz hely számára rendkívül fontos információ. 

Az, hogy hogyan vélekedik a hallgató több év munkaviszony után a képzés során szerzett 

ismeretekr l, a munka világában való használhatóságáról a képz stratégiája kialakításában 

kulcsfontosságú. Az a tény, hogy a válaszadó hallgatók viszonylag régen 

 

5 évvel ezel tt 

 

végeztek, amikor a képzés tartalma több ponton, jelent sen eltért a jelenlegit l, a felhasználó 
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számára azt jelenti, hogy a válaszokat kell toleranciával lehet hasznosítani. Ezekre a 

pontokra próbálok rávilágítani a szükséges helyeken.  

Megkérdeztük a hallgatóktól azt, hogy a végzés óta szerzett tapasztalatai alapján, 

melyek azok az ismeretek, készségek, amelyeknek az er sítését látná szükségesnek a volt 

hallgató (4. sz. tábla).  Egy válaszadó több ismeretkört is megjelölhetett. A kapott válaszokból 

csak azokat mutatom be, amelyeket 10-nél több hallgató jelölt meg. Így összességében 23 

válasszal kevesebb az értékelt válaszok száma az összes adott válasznál.  

4. sz. tábla 

Er síteni javasolt ismeretek, készségek  

Ismertkör, készség Férfi N

 

Összesen 
Idegen nyelv 12 30 42 
Controlling 15 21 36 
Kommunikáció 11 15 26 
Pénzügy 9 20 29 
Jogi ismeretek 10 18 28 
EU-s ismeretek 8 18 26 
Informatika 11 15 26 
Vállalkozási 
ismeretek 

9 12 21 

Karrier tanácsadás 7 11 18 
Marketing, 
menedzsment 

7 10 17 

Számvitel 4 9 13 
Összesen 103 179 282 

 

Az er síteni javasolt ismeretek között els helyen az idegen nyelvet jelölték meg a 

válaszadók. Ez egyrészt azzal indokolható, hogy a munkájuk során a megkérdezett hallgatók 

fele használja az idegen nyelvet (a harmadik kérdéscsoportra adott válaszok szerint), nyilván 

rendkívül precíz, szakmai nyelvismeretre van szükségük. Másrészt úgy gondolom szerepe van 

a magas arányban annak is, hogy a választ adók 8-9 évvel ezel tt kerültek ki a közoktatásból, 

az  nyelvi alapképzésük még szerényebb volt mint a most kikerül hallgatóké. 

A válaszokban találhatók olyan ismeretanyagok, amilyenekkel az öt évvel ezel tt 

végzett hallgatók még nem találkoztak a hivatalos képzésük során, ilyen például az EU-s 

ismeretek, kommunikáció, karrier tanácsadás, controlling. Ezek a jelenlegi képzésben már 

szerepelnek az oktatott ismeretkörök között 

 

kötelez vagy választható formában -, így a 

hiányuk ma már nem jelenne meg.  
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Az er síteni javasolt ismeretek másik köre szerepelt az oktatott tárgyak, ismeretek 

között, de az adott hallgatónak munkája során nyilván mélyebb, több mindenre kiterjed 

ismeretre van szüksége az adott területen. Úgy gondolom a jelenlegi képzésnek a több szak és 

szakirány jellege sok esetben pótolja a megjelölt hiányok jelent s részét, ehhez természetesen 

az is szükséges, hogy a hallgató olyan területen dolgozzon, találjon munkát, mint amilyen 

szak, szakirányú képzésen részt vett. Egy következ felmérés során erre vonatkozóan is 

szükséges vizsgálódni. 

Az el z kérdéshez szorosan kapcsolódva megkérdeztük a hallgatókat arról, milyen 

kompetenciákat tartanak szükségesnek a jobb munkaer piaci esélyek érdekében (5. sz. tábla). 

Viszonylag kevés válasz érkezett erre a kérdésre, megoszlásuk a következ .  

5. sz. tábla 

A jobb munkaer piaci esélyek érdekében szükségesnek tartott kompetenciák  

Kompetenciák Férfi N

 

Összesen 
Kommunikáció 2 8 10 
Szakmai gyakorlat 3 7 10 
Idegen nyelv 2 4 6 
Tájékozottság 2 3 5 
Tárgyalási készség 1 0 1 
Önismeret 0 1 1 
Összesen 10 23 33 

 

Az els két helyen, azonos együttes fontossággal jelölték meg a hallgatók a 

kommunikációt és a szakmai gyakorlatot, mint szükséges kompetenciát.  A n k nemcsak 

számban, de arányában is fontosabbnak tartják ezeket a kompetenciákat, mint a férfiak. 

El kel helyen szerepel a válaszok között az idegen nyelvi kompetencia, ami úgy gondolom, 

a nyelvnek napjainkban, a munkában elfoglalt súlya miatt nem meglep . Említésre méltó még 

a válaszok között a tájékozottság kompetenciája.  

Összességében az erre a kérdésre adott válaszok arra utalnak, hogy a képzés gyakorlati 

jellegének er sítését tartják szükségesnek a hallgatók. Az országos vélemények, tapasztalatok 

ismeretében érthet ez az eredmény, nyilván szükség van a békéscsabai képzésben is tenni 

annak érdekében, hogy gyakorlat orientáltabb legyen a képzés, illetve a már hivatalos szakmai 

gyakorlatnak kell er sítést kapnia.  

A gyakorlati képzéssel azonos arányban a kommunikációs képességek fejlesztését 

jelölték meg a hallgatók. Nem kibúvóként, de ismert dologként kell elmondanunk azt, hogy a 
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teljes magyar oktatás komoly fogyatékossága ez. Több ponton kínálkozik erre korrigálási 

lehet ség a saját f iskolai képzésünkben is, például bizonyos tárgyak szemináriumi 

foglalkozásain, vizsgákon, stb.  

A tájékozottság kompetenciája is igen sok ponton fejleszthet , a klasszikus 

tananyagnak, aktuális ismeretekkel való kiegészítése esetleg felváltása, az aktuális gazdasági, 

piaci hírekre épít tananyag feldolgozása, illetve az ezek iránti igénynek a kialakítása.    

Ehhez a kérdéskörhöz sorolnám még a diplomájuknak rangjára, elismertségére 

vonatkozó kérdést is (6. sz. tábla). A kérdés konkrétan úgy szólt Milyennek látja 

diplomájának szakmai, erkölcsi és anyagi presztízsét?

  

6. sz. tábla 

Diplomájának szakmai, erkölcsi és anyagi presztízse  

Elismertség Férfi N

 

Összesen 
Elismert 5 13 18 
Közepesen elismert 15 34 49 
Rosszul elismert 6 9 15 
Összesen 26 56 82 

 

A kapott válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy összességében közepesnek ítélik meg 

a volt hallgatók szakmai elismertségüket, anyagilag, erkölcsileg és szakmailag. Az egyes 

min sítésekben nincs számottev különbség a válaszok arányaiban a nemek között. 20 % 

körüli a rosszul elismert és az elismert min sítést adók aránya, míg 60 %-uk közepesre 

min síti azt.   

Sajnos nagyon kevesen válaszoltak a kérd ív utolsó kérdésére, pedig a képzés 

min sítése, a további feladatok meghatározása szempontjából ez igen fontos lett volna. A 

kérdés konkrétan úgy szólt, Milyen er sségek és gyengeségek jellemezték ezt a képzést? 

Ezt három vetületben lehetett megválaszolni, a képzés tartalmi, emberi és eszköz ellátottsága 

oldaláról. A kérdésre összesen 29 hallgató adott választ, sajnos inkább csak az els részére, 

ahol a képzés tartalmi er sségét min sítették els sorban, egy válaszadó természetesen több 

dolgot is megjelölhetett. Összesen 32 er sségre adott válasz érkezett a képzés tartalmi 

oldaláról, ebb l a legtöbben a számviteli képzést min sítették er snek 

 

19 választás -, a 

pénzügy tantárgyat 8-an, a jó szakmai alapozást 5-en, a matematika tantárgyat 3-an, ezen 

kívül a statisztika tantárgy, a jól felkészült tanárok és a nyelvoktatás kapott még 1-1 

szavazatot. A gyengeségek között a legtöbben a gyakorlati jelleget hiányolták 

 

9-en -, a jogi 
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ismeretekre és a nyelvoktatásra 3-an adtak gyenge min sítést, míg 1-1 szavazatot kapott a 

matematika és a naprakészség. Az emberi oldal min sítésében csak er sségeket említettek a 

hallgatók, ezek a válaszok a kis közösségeket említik, mint pozitív elemeket, a jó 

alkalmazkodóképességet, illetve a hallgató centrikus gondolkodásmódot. Ez utóbbiban többen 

megemlítik a tanulmányi osztályt is. Az eszközellátottságban a számítógéppel való 

ellátottságot 7-en min sítik gyengének, 2 hallgató viszont ezzel ellentétesen er snek ítéli meg 

azt. 

Összességében elmondhatjuk azt, hogy alapvet en pozitív a választ adó végzett 

hallgatók véleménye a képzésr l, reálisan fogalmazták meg hiányérzetüket, a képzés 

fogyatékosságait. A válaszaik arra utalnak, hogy jól tudtak munkát találni a komoly kihívást 

jelent munkaer piacon, nem érintette ket tartósan a munkanélküliség. Jó arányban találtak 

képzettségüknek, végzettségüknek megfelel munkahelyet, többségében elégedettek azzal. 

Örvendetes módon sokan éreztek késztetést tudásuk gyarapítására, hasonló 

tudományterületeket választottak erre. A felmérés eredményeinek értékelésénél nem szabad 

elfelejtenünk azt, hogy a munkaer piaci lehet ségek szempontjából viszonylag jó id ben 

végeztek a megkérdezett hallgatók. 

Úgy gondolom, a munkaer piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás, a hallgatók 

piacképes ismeretekkel való felruházása, a versenyben való helytállás miatt mindenképpen 

szükséges folyamatossá tenni az ilyen irányú megkérdezéseket, felhasználva a most szerzett 

pozitív és negatív tapasztalatokat.       

Rezümé  

A tanulmányban a korábban végzett hallgatóink véleményét mértük fel a békéscsabai 

képzésr l, valamint a továbbképzésekben való részvételükr l. A képzésr l a vélemények 

összességében pozitívak. Volt hallgatóink 

 

egy bizonyos id távlatából 

 

úgy t nik reálisan 

ítélik meg a képzés el nyeit és fogyatékosságait. Diplomás végzettjeink a munkaer -piacon 

jól tudtak munkát találni, nem érintette ket a tartós a munkanélküliség 

 

többségében 

elégedettek a munkahelyeikkel. Válaszaikból kit nik, hogy közülük sokan éreztek késztetést a 

tudásuk további gyarapítására is. Ezzel együtt a felmérés eredményeinek értékelésénél nem 

szabad elfelejtenünk azt, hogy a munkaer piaci lehet ségek szempontjából a megkérdezett 

volt hallgatóknak ez a köre viszonylag jó id ben végzett .  
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Abstract   

In this study we have measured the graduates satisfaction with the training in the 

college of Bekescsaba plus the participation in postgraduate course, and valued the answers. 

82 from the five years ago graduates have answered the questions.  

On the whole the graduates have positive opinion about the received courses and a 

realistic view about the insufficiencies. It is a good thing, that many of them felt urge to 

expand their knowledge and chose studies similar to their basic training. The asked graduates 

consider their degree averagely acknowledged in both moral and financial respect.                                      
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Lonovics László: Fények és faktúrák II.  
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Várkonyi János: Csodagyerek      
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FERENCZNÉ SZARVAS ANIKÓ  

A TSF GFK SZEMÉLYÜGYI SZERVEZ SZAKOS HALLGATÓK PÁLYAMOTI-

VÁCIÓJÁNAK ASPEKTUSAI 

 
EGY KÉRD ÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI  

Bevezetés, célmeghatározás 

A fiatal feln ttek, feln ttek tanulásának megértése segítése, irányítása, vagyis a 

sikeres, hatékony tanulás-tanítás (oktatás) szempontjából rendkívül fontos tudnunk, hogy 

mit l függ az egyének, illetve a társadalom tanulási igénye. 

A pályamotiváció definíciójából kiindulva (mindazoknak az indítékoknak a m ködése, 

amelyek egy meghatározott pálya, szakma, munkakör választására ösztönöznek) a kutatás 

els dleges célja: azoknak az okoknak a feltérképezése, amelyek hallgatóinkat a szak 

választására motiválták; 

másodlagos célja: a motiváló tényez k lehetséges hatásának el rejelzése az oktatás 

hatékonysága tekintetében. 

A tanulási teljesítmények feltételeinek kutatói megkülönböztetik a hatótényez k két 

csoportját: 

1. intrinsic factors (bels , az egyében rejl tényez k) 

2. extrinsic factors (a küls tényez k, a külvilág befolyása a teljesít képességre)  

A bels tényez kkel kapcsolatban három kérdést szükséges alaposan végig gondolni: 

1. Mi az, ami az egyéneket tanulásra készteti (miért akarnak tanulni)? 

2. Mennyire képesek tanulni? 

3. Hogyan tanulnak? 

Jelen tanulmány az els kérdésre keresi a választ, mert úgy gondoljuk - a tudományos 

eredmények is ezt támasztják alá -, hogy a másik két kérdés szoros összefüggésben van azzal, 

hogy mik késztetik tanulásra az egyéneket.  

Bizonyított, hogy a tanulási képesség nem korfügg (bár sokáig ez a nézet uralkodott). A 

feln tt (beleértve a fiatal feln ttet) képes a tanulásra (2-es kérdés), ha elég okot érez rá. 

Ugyanígy képes a tanulási módszereinek átalakítására, megváltoztatására (3-as kérdés), ha 

értelmét látja. Vagyis a tanulási-tanítási folyamatban dönt tényez a motiváció. 

A kérd íves felmérés f iskolánk személyügyi szervez szakos I. éves levelez 

tagozatos hallgatóival készült, abból a célból, hogy 

 

képet kapjunk arról, miért jelentkeztek f iskolánk ezen szakára, mi motiválta ket, 
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vannak-e visszatartó er k, úgynevezett demotiváló tényez k, amelyek a hatékonyság 

ellenében m ködnek. Ezek ismeretében tudunk változtatni és így könnyen eljuthatunk a 

motiválás fokozásához. 

A kérd ívben megjelen motiváló és demotiváló tényez ket (jelentkezésre késztet és 

visszatartó er k) egy reprezentatív hallgatói minta (I. II. III. évf. nappali és levelez tagozatos 

hallgatók) segítségével, az ötletbörze módszerével állapítottuk meg.  

A vizsgálat eredményei és tapasztalatai 

A lekérdezést két évfolyamon végeztem el. A 2004/2005-ös tanév I. éves hallgatóival 

(jelenlegi másodévfolyam) és a 2005/2006-os tanév I. éves hallgatóival. Az eredményeket a 

két évfolyam együttes értékelésével kaptam. A kérd ívek kitöltésekor a hallgatók 

összlétszáma 480 (271 + 209) f volt. 369 f töltött ki érvényes kérd ívet, ebb l 297 n 

(80,5%), 72 férfi (19,5%).  

1. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005.  

A válaszadók kor és nem szerinti megoszlásából látjuk (1. ábra), hogy bár 

összességében a hallgatóink nagy része n , a 20-30-as korosztály (fiatal feln ttkor) esetében a 

férfiak száma jóval nagyobb, ami reményeket adhat a szakma eln iesedésének, ha nem is a 

megállítására, de legalább a folyamat lelassulására. 

Azt is látjuk, hogy a 20-30-as korosztály alkotja a hallgatók jelent s részét (51,2%), 

ugyanakkor közel 2% 51 év fölötti tanulónk is van, ami azt bizonyítja, hogy az élethosszig 

tartó tanulás egyre jelent sebbé válik, a mai magyar társadalomban is. 
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Az elemzésben két nagy területre koncentráltam - a tanulmány céljának megfelel en - 

a motiváló és a demotiváló tényez kre. Külön vizsgáltam ezek kor, nem szerinti megoszlását, 

valamint azt, hogy az okok megjelölésében találunk e különbséget a személyügy területén 

dolgozók és a nem személyügy területén dolgozók között.  

2. ábra 
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munkaer piacon

Csak hogy legyen egy diplomám, azzal
könnyebben boldogulok (ugródeszka)
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005.  

Ha összességében értékeljük a válaszokat (2. ábra) azt látjuk, hogy a legtöbben 

(44,7%) azért jelentkeztek f iskolánk személyügyi szervez szakára, mert úgy gondolják, 

hogy nagyobb esélyei lesznek a munkaer piacon, vagyis a munkaer -piaci státuszuk 

er södni fog. 

Szorosan utána következik (43,1%), hogy a f iskola elvégzését kihívásnak tekintik. 

Mindkett höz szorosan kapcsolódik a harmadik helyen megjelölt motivációs tényez 

(31,4%), mely szerint ismereteiket, képességeiket, kompetenciáikat szeretnék fejleszteni 

egyrészt a személyügy területén, másrészt általában a munkavállalás és a hatékonyabb 

életvezetés szempontjából. 
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F iskolánk megítélése szempontjából rendkívül pozitívnak tartom, hogy az egyik 

legkevésbé motiváló tényez a valamilyen diploma szerzése volt, vagyis egyre kevésbé 

tekintik intézményünkben folytatott tanulmányaikat ugródeszkának a hallgatóink.  

3. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005.  

Ha nemenkénti bontásban vizsgáljuk meg a jelentkezésre motiváló tényez ket (3. 

ábra), az els három hely tekintetében nincs különbség, viszont jelent s eltérés van két másik 

tényez nél. A férfiaknál el térbe kerül a diploma megszerzése, abból a célból, hogy jobban 

tudjanak boldogulni, valamint a munkahelyi el relépés esélye, míg a n knél ez a két 

motivátor nem fontos.       
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4. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005.  

Érdekesen, bár bejósolhatóan alakul a tényez k korosztályonként való bontása 

(4.ábra). A legfiatalabb korosztály (20-30) számára a munkaer piacon való nagyobb esély 

lehet sége a legvonzóbb (49,7%), míg a legkevésbé fontos számukra, hogy a diploma 

megszerzésével meg tudják tartani a munkájukat (1,1%). Ennek valószín leg az az oka, hogy 

vagy nem dolgoznak, vagy még nem találták meg a számukra legmegfelel bb munkahelyet. 

A következ korosztálynál (30 40) ugyanezeket az eredményeket találjuk. A 41-50 

éveseknél változik a kép. Számukra kihívás, hogy el tudják-e végezni az iskolát (49,1%), és 

legkevésbé számít a boldogulás a diplomával. Ennek oka, hogy ez a korosztály valószín leg 

már megtalálta a számára megfelel munkát, vagy legalábbis olyat, ahol biztonságban érzi 

magát. Az 51 év felettieknél találjuk a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket. A motiváló 

tényez k tekintetében els dleges, hogy mostanra jutottak olyan helyzetbe, hogy fels fokú 

végzettséget szerezhessenek. Ami egyáltalán nem motiválta ket az el léptetés és a könnyebb 

boldogulás lehet sége.   
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5. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005  

Amit még érdekesnek tartottam megvizsgálni, hogy akik személyügyi területen 

dolgoznak, különböznek-e a motiváló tényez k tekintetében azoktól, akik nem dolgoznak 

vagy nem személyügyi területen dolgoznak (5. ábra). Feltételezésemnek megfelel en, a 

személyügyi területen dolgozók 51,3 %-ban (kiemelked en magas) jelölték meg, hogy a 

képzés segítségével fejleszteni, tökéletesíteni szeretnék magukat a munkában. Ugyancsak az 

el zetes várakozásaimat igazolta az is, hogy közülük a legkevesebben gondolták úgy, hogy 

ugródeszkának használják a megszerezhet diplomát. A többiek a legnagyobb százalékban 

a munkaer piacon való nagyobb esélyhez jutás reményében jelentkeztek szakunkra.  

Összességében megállapítható, hogy a két els évfolyamos személyügyi szervez 

szakos levelez tagozatos hallgatók között apróbb eltérésekt l eltekintve, a munkaer -piaci 

státuszuk er södése, az önmagukkal szemben támasztott elvárások, valamint a szakmában 

dolgozók esetében a munkához szükséges kompetenciák fejlesztése, illetve a nem 

szakterületen dolgozók között általában a tudás, képességek, készségek fejlesztése a 

legfontosabb motiváló tényez .  

A következ

 

fontos kérdés az volt, hogy van-e valami, amit l tartanak, vagy amir l 

úgy gondolják, hogy nehezíteni fogja tanulmányaikat. A 369 f b l 99-en (26,9%) nem 
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tartanak semmit l, 269-en (73,1%) viszont igen. Amit még els megközelítésben 

megállapíthatunk, hogy a n k jobban félnek, mint a férfiak és a legfiatalabb korosztály tart 

leginkább a f iskolától. 

A következ kben részletes elemzést készítettem a demotiváló tényez kr l.  

6. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005  

A 6. ábrából láthatjuk, hallgatóinkat leginkább az riasztja, hogy túl nagyok az 

elvárások, túl sokat fognak az oktatók követelni t lük, aminek esetleg nem tudnak megfelelni 

(33,1%). Félelmeik sorában a második helyen szinte azonos súllyal szerepel, hogy munkájuk 

miatt nem lesznek képesek tanulni (22,8%), illetve olyat kell tanulniuk, ami nem érdekli ket 

(20,9%). Amit l egyáltalán nem tartanak, hogy nem kapnak elegend vagy megfelel 

visszacsatolást az eredményeikr l (1,4%). Ez utóbbi a hatékony tanulás szempontjából egy 

rendkívül fontos tényez , de kezd f iskolások és még nem érzik ennek a súlyát. (Érdemes 

lenne ugyanerr l harmadik év végén is megkérdezni ket.) 
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7. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005  

8. ábra 
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Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005 



Ferenczné Szarvas Anikó 

 

187

 
9. ábra 
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személyügyi területen dolgozik nem dolgozik, vagy nem személyügyi területen

Forrás: TSF GFK Visegrádi Alap kutatásához készített kérd ív alapján saját szerkesztés, 2005  

Ha nemek szerint elemezzük a demotiváló tényez ket (7. ábra), nincs lényeges 

különbség a férfiak és a n k között abban a tekintetben, hogy melyek állnak els illetve utolsó 

helyen. Van azonban három érdekes eltérés. A n k sokkal jobban tartanak attól, hogy nem 

lesznek képesek tanulni a koruk és a családjuk miatt. A férfiakat ez nem különösebben 

izgatja , viszont sokkal jobban tartanak attól, hogy nem fogják magukat jól érezni a 

csoporttársaikkal. 

Ha korosztályonként vizsgálódunk a legfontosabbakban, vagyis a legvisszatartóbb 

tényez kben (elvárások, munka miatti nehézség) megegyeznek a hallgatók (8. ábra). 

Rendkívül nagy különbség van azonban a legfiatalabbak és a legid sebbek között két 

tekintetben. Az egyik, hogy az id sebb korosztály (már a 41-50-esek is!!!) a leger sebb 

demotiválónak a korukat tartják (57,1%), míg a fiataloknál ez elenyész mérték (de jelen 

van!) (3,2%). Ugyanakkor az id sebbek egyáltalán nem tartanak attól, hogy olyasmit kell 

tanulniuk, ami ket nem érdekli (0,0%), a fiatalokat viszont annál inkább (25,4%).  
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A különböz területeken dolgozók és nem dolgozók, vagy máshol dolgozók közötti 

különbségek, melyek számottev nek mondhatók a következ k (9. ábra): 

 
a személyügy területén dolgozók jelent s mértékben tartanak attól, hogy a koruk, családi 

helyzetük és a munkájuk nehezíteni fogja tanulmányaikat, 

 
a többi hallgató esetében is fontos tényez a család és a munka visszatartó ereje, viszont a 

koruk miatt nem tartanak tanulási problémáktól, 

 

a jelenleg nem dolgozók és a nem személyügyi területen dolgozók jobban tartanak attól, 

hogy olyasmit kell tanulniuk, ami nem érdekli ket, 

 

a személyügyben dolgozó hallgatókat ez kis mértékben tartja csak vissza, aminek 

egyértelm en az lehet az oka, hogy k a szakmájukban képz dnek tovább.   

Rezümé  

A szociológiai ismérvekb l (kor, nem, stb.) kiemelend , hogy a legfiatalabb 

korosztály (20-30) alkotja a hallgatók jelent s részét (51,2%) és ez az egyetlen korosztály, 

ahol a férfiak száma nagyobb, ami reményeket adhat a szakma eln iesedésének lelassulására. 

Az els fontos kérdésünk (miért jelentkeztek f iskolánk személyügyi szervez 

szakára) eredményei alapján a következ megállapítások tehet k: 

 

a legtöbben (44,7%) azért jelentkeztek erre a szakra, mert úgy gondolják, hogy nagyobb 

esélyeik lesznek a munkaer piacon, vagyis munkaer -piaci státuszuk er södni fog. 

 

a legfiatalabb korosztályt (20-30) külön elemezve azt látjuk, hogy a legfontosabb náluk is 

a munkaer -piaci lehet ségek növekedése, majd szorosan utána következik az a motiváló 

tényez , hogy kihívásként értékelik a diploma megszerzését. 

 

ami a fiatalokat legkevésbé vonzotta, hogy így meg tudják tartani jelenlegi munkájukat 

vagy nagyobb biztonságban fogják magukat érezni a munkahelyükön. Ennek nagy 

valószín séggel az az oka, hogy még nem dolgoznak, vagy még nem találták meg a 

számukra legmegfelel bb munkahelyeket. 

A következ kérdés az volt, hogy van-e valami, amit l tartanak, vagy amir l úgy 

gondolják, hogy nehezíteni fogja tanulmányaikat. A 369 f b l 99-en (26,9%) nem tartanak 

semmit l, 269-en (73,1%) viszont igen.   
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A visszatartó er ket elemezve megállapíthatjuk, hogy 

 
összességében hallgatóinkat leginkább az riasztja, hogy túl nagyok az elvárások, túl sokat 

fognak az oktatók követelni t lük, aminek esetleg nem tudnak megfelelni (33,1%). 

Félelmeik sorában a második helyen szinte azonos súllyal szerepel, hogy munkájuk miatt 

nem lesznek képesek tanulni (22,8%), illetve, olyat kell tanulniuk, ami nem érdekli ket 

(20,9%). Amit l egyáltalán nem tartanak, hogy nem kapnak elegend vagy megfelel 

visszacsatolást az eredményeikr l (1,4%). Ez utóbbi a hatékony tanulás szempontjából 

egy rendkívül fontos tényez , de kezd f iskolások lévén még nem érzik ennek a súlyát. 

(Érdemes lenne ugyanerr l harmadik év végén is megkérdezni ket.) 

 

a legfiatalabb hallgatóink tartanak leginkább a f iskolai tanulmányoktól (a korosztály 

74,6%-a!) 

 

náluk is els helyen szerepel az, hogy túl nagyok lesznek az elvárások és nem fognak 

tudni megfelelni neki, de utána rögtön az a tényez szerepel a rangsorban, hogy sok olyat 

kell majd tanulniuk, ami nem érdekli ket. 

 

Amib l a fiatalok szinte egyáltalán nem tartanak, hogy újra vissza kell ülniük az 

iskolapadba, és esetleg ez azt vonja maga után, hogy nem kezelik ket feln ttként illetve, 

hogy nem fogják magukat jól érezni a csoporttársaikkal. 

 

Nálunk mind az els helyen álló, mind az utolsóként megjelölt visszatartó (demotiváló) 

tényez k valószín síthet en korosztályuk pszichológiai és szociális jellegzetességeib l 

adódnak.   

Abstract   

In accordance with the sociological criteria (age, gender etc.) it has to be stressed that 

the youngest (20- 30) make up significant part of the students (51,2%). This is the only age- 

group where the number of men overextend the number of women- so this can hopefully lead 

to a least women- concentrated line. 

Based on the results of our first important question ( Why have you chosen the human 

resource branch of our college? ) the following consequences can be drawn: 

 

Most of the students (44,7%) have chosen this branch because they believe that they will 

have bigger chances at the manpower market, so their labour market status will get 

stronger; 
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Analyzing the youngest age-group (20-30) we find that the most important factor for them 

is also their increasing labour market chance, and the 2nd important factor is that they 

value the getting of the college degree as a challenge; 

 
The least attracting factor for the students was that this way they could keep their present 

jobs or they would feel more safe themselves at their workplaces. The reason for this is 

probably that the students do not have a job or they haven t found the most suitable 

workplace for themselves yet. 

The next question was if there is anything they fear or if there is anything they think 

can make difficult their studies. Out of 369 people 99 (26,9%) said that they don t afraid of 

anything, on the other hand 270 of them (73,1%) said they do. 

Analyzing the retaining forces we find that: 

 

the students biggest fear is that the expectations are too high, the teachers will claim too 

much which they won t be able to fulfill (33,1%). Their 2nd biggest fear is that while 

working they won t have enough time to study (20,9%). They do not afraid of the 

shortage of feedback of their results (1,4%). Latter is a very important factor concerning 

the effective learning, but as beginner college students they do not feel the real importance 

of this yet; (It would be worthy to ask them about this at the end of the 3rd year too.) 

 

our youngest students fear mostly the college studies! (74,6% of the age group!); 

 

the youngest age group s biggest fear is also that the expectations will be too high and 

they won t be able to fulfill them. Right after this comes that they will have to study too 

many things which they are not interested in; 

 

the youngest absolutely don t fear that they have to go to school again and because of this 

they won t be handled as adults. The students also don t fear that they won t feel good 

themselves with the other students; 

 

at our school the factors standing both in the 1st and last places (demotivating forces) are 

probably can be originated from their age group s psychological and sociological features.        
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Várkonyi János: Egy utazó álma      
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Várkonyi János: Kályha    
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GÖDÖR ZSUZSANNA  

A GDP ALAKULÁSA BÉKÉS MEGYÉBEN ÉS A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN 2000 

UTÁN  

A GDP alakulása régiónként Magyarországon  

A vizsgált id szakban 2000 és 2003 között a GDP beszerzési áron országosan 39,8%-

kal növekedett. A Bruttó hazai termék el állításában kiemelked szerepet tölt be a Közép-

Magyarország Régió, melynek részesedése meghaladja a 40%-ot. Ez az arány jelzi a GDP 

termelés nagyfokú területi koncentráltságát, másrészr l el re vetíti annak területi 

egyenl tlenségeit.   

1. számú táblázat  

A Bruttó Hazai Termék (GDP) 
piaci beszerzési áron régiónként (millió Ft)      

Évek Régiók 
2000 2001 2002 2003 

Közép-Magyarország 5 715 021

 

6 541 502 7 636 152 8 274 606
Közép-Dunántúl 1 405 307

 

1 538 010 1 630 839 1 869 797
Nyugat-Dunántúl 1 473 939

 

1 544 697 1 713 020 1 961 963
Dél-Dunántúl 956 225

 

1 069 287 1 193 997 1 283 364
Észak-Magyarország 1 078 710

 

1 230 899 1 357 298 1 493 089
Észak-Alföld 1 274 992

 

1 506 239 1 652 693 1 841 169
Dél-Alföld 1 268 099

 

1 419 175 1 556 422 1 684 827
Ország összesen 13 172 293

 

14 849 809 16 740 421 18 408 815

     Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái, KSH  

Az egy lakosra jutó Bruttó hazai termék adatait vizsgálva megállapítható, hogy 

országos szinten 2000-r l 2003-ra 1290 E Ft-ról 1817 E Ft-ra növekedett, a változás 40,9%-

os. Az országos átlagot meghaladó egy lakosra jutó GDP-vel csupán két régió, Közép-

Magyarország és a Nyugat-Dunántúl rendelkezik, további öt régiónk átlag alatti.     
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1. számú ábra           

      

Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái, KSH   

A GDP jellemz i a Dél-Alföld Régióban és Békés megyében  

A Dél-Alföld Régió Bruttó hazai termékének értéke piaci beszerzési áron 2003-ban 

1.684.827 millió Ft volt. Ez a magyarországi GDP 9,2 %-a. A régió GDP-je 2000-r l 2003-ra 

32,7 %-kal növekedett, elmaradva 7%-kal az országos növekedést l. A vizsgált id szakon 

belül a régió részaránya a magyar GDP el állításában folyamatosan csökkent, bár 

nagyságában évr l-évre emelkedett.  

2. számú ábra               

          Forrás: www.ksh.hu STADAT letöltve: 2005.09.20. és Magyar Statisztikai Évkönyv 2003. 

http://www.ksh
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A régión belüli GDP el állításában Bács-Kiskun megye vezet, második helyen 

Csongrád, majd Békés megye következik. A régión belül sajnálatos tény, hogy Békés megye 

részaránya a Bruttó hazai termék értékének el állításában csökken (2000-ben 26,5 %-ot, 

2003-ban már csak 25,8 %-ot termeltek megyénkben a régiós GDP-b l. 

A vizsgált id szakban a Dél-Alföld Régió egy lakosára jutó GDP érték 918 ezer Ft-ról 

1.236 ezer Ft-ra növekedett, amely növekedés 34,6 %-os, a növekedés 6,3%-kal alacsonyabb 

az országosnál.   

2. számú táblázat 

Egy lakosra jutó bruttó hazai termék alakulása 2000  2003 (ezer Ft)         

Évek Változás 
Területi egység

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2001/2000 2002/2001 2003/2002 
Bács  857

 

996

 

1116

 

1207

 

116,2

 

112,0

 

108,2

 

Békés  835

 

942

 

1021

 

1103

 

112,8

 

108,4

 

108,0

 

Csongrád 1050

 

1158

 

1269

 

1394

 

110,3

 

109,6

 

109,8

 

Dél Alföld 918

 

1031

 

1136

 

1236

 

112,3

 

110,2

 

108,8

 

Országos 1290

 

1458

 

1648

 

1817

 

113,0

 

113,0

 

110,3

 

Forrás: saját szerkesztés, www.ksh.hu adatai alapján  

A régió mindhárom megyéjében folyamatosan n tt az 1 lakosra jutó GDP érték. E 

tekintetben a vizsgált id szak minden évében Csongrád megye járt az élen, ahol az 1 lakosra 

jutó bruttó hazai termék a 2000. évi 1.050 ezer Ft-ról 2003-ra 32,8 %-kal, 1.394 ezer Ft-ra 

növekedett. A mutató tekintetében második a régióban Bács-Kiskun, ahol a vizsgált 

id szakban 40,8 %-os a változás, 857 ezer Ft-ról 1.207 ezer Ft-ra. A sort Békés megye zárja, 

32,1 %-os 1 f re jutó GDP növekedéssel 2000 és 2004 között, 835 ezer Ft-ról 1.103 ezer Ft-

ra. Ha hosszabb id sort tekintve az országos átlaghoz viszonyítunk, akkor a régióról, illetve 

annak megyéir l az alábbiakat érdemes kiemelni.     

http://www.ksh.hu
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3. számú ábra 

      

     Forrás: www.ksh.hu STADAT letöltve: 2005.09.20. és Magyar Statisztikai Évkönyv 2003.  

A régión belül érdekes bels differenciálódás jelei mutatkoznak, mivel a térséget 

alkotó három megye országon belüli relatív helyzete is eltér mértékben változott. Csongrád 

megye indult a legmagasabb relatív értékr l (92,6 %) és nagyságrendileg hatalmasat zuhant 

2003-ban 77 %-os relatív részesedéssel áll. 

A vizsgált id szakban Bács-Kiskun az országos átlag 78,3 %-áról kiindulva, annak 

66%-ára esett vissza 2003-ban, így viszonylagos pozíciója 12,3 %-kal romlott. 

A régión belül Békés relatív részesedése volt és maradt a legalacsonyabb, 77,7 %-os 

kiinduló részesedése 61 %-ra módosult. 

Megállapításainkat tovább gazdagítja, ha megvizsgáljuk a régiók, illetve a megyék 

sorrendjét az egy f re jutó GDP alapján 2000-2003 között.  

3. számú táblázat  

Megyék sorrendje az 1 f re jutó GDP alapján      

Megyék 2000 2001 2002 2003 

Bács  15 16 14 15 

Békés 17 17 18 18 

Csongrád 8 10 10 9 

Régió V. V. V. V. 

   Forrás: www.ksh.hu STADAT letöltve: 2005.09.20. és Magyar Statisztikai Évkönyv 2003. 

Az 1 lakosra jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában
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Az egy f re jutó bruttó hazai termék (GDP) az országos átlag 
százalékában - régiónként (1995-2003)
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A vizsgált id szakban a Dél-Alföld a régiók közül az ötödik helyet foglalja el az 1 f re 

jutó GDP alapján. Az els helyet a Közép-Magyarország foglalja el, az országos átlagot 

meghaladó szint értékkel, majd a dunántúli régiókat követ en a Dél-Alföld következik és az 

északi régiók állnak leghátul. 

A megyék viszonylatában a dobogós helyeken Budapest, Gy r-Moson-Sopron és 

Fejér, illetve Vas megye osztozik . 

A Dél-Alföldön belül Csongrád a középmez nyben foglal helyet, romló pozíciójával 

2003-ban a megyék közt a 9. helyet érte el, míg Bács-Kiskun a 15., Békés pedig a 18. a 

megyék rangsorában. A leghátrányosabb helyzetben Nógrád, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyék találhatóak. 

Az 1995-2003 közötti hosszabb id sort vizsgálva, és a Dél-Alföld Régió relatív 

helyzetét a többi régióhoz viszonyítva az egy f re jutó, országos átlag százalékában mért 

GDP-t tekintve az alábbiakat állapíthatjuk meg.  

4. számú ábra  

    
     

                               

Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái, KSH  

A Dél-Alföld egy f re jutó GDP-je az országos átlag százalékában az 1995-ös 82,6 %-

os részarányról az abszolút érték növekedése mellett 2003-ra 68 %-ra csökkent. A relatív 

részesedés csökkenése a vizsgált id szakban évr l-évre megfigyelhet , tehát a Dél-Alföld 

Régió pozíciója jelent sen romlott. (1. számú melléklet) 

Hasonlóan változott a helyzete az Észak-Magyarország és Észak-Alföld Régiónak is. 

Relatív helyzetén javítani leginkább Közép-Magyarország tudott, de tudnunk kell, hogy itt a 

javulás els sorban Budapest relatív helyzetének ugrásszer javulásával függ össze, ami 

másfel l ismételten a területi egyenl tlenségek növeléséhez vezetett.  
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Következtetések  

A gazdasági növekedés kapcsán megállapítható, hogy annak dinamikája régiós szinten 

és a megyék tekintetében is elmarad az országos átlagtól, ennek következtében jelent s 

pozícióromlásról beszélhetünk. 

A Dél-Alföld a régiók közül az ötödik helyet foglalja el, Békés megye pedig a megyék 

között a 18. A régión belüli helyzetüket vizsgálva elmondható, hogy bár a másik két megye 

(Csongrád, Bács-Kiskun) relatív helyzete is fokozatosan romló, Békés megye lemaradása 

fokozódik. A gazdasági növekedés ütemének fokozódása rendkívül fontos tényez je a régió 

és Békés megye gazdasági fejl désének, amelynek érdekében a régiót alkotó megyék 

összehangolt fejlesztésére és érdekérvényesítésére van szükség. E nélkül a relatív helyzet 

további romlására, a régió leszakadására számíthatunk.   

1. számú melléklet  

Egy lakosra jutó GDP régiónként (ezer Ft)       

Évek Régiók 
2000 2001 2002 2003 

Közép-Magyarország 2 014 2 311 2 701 2 927

 

Közép-Dunántúl 1 255 1 372 1 462 1 679

 

Nyugat-Dunántúl 1 468 1 539 1 703 1 955

 

Dél-Dunántúl 957 1 074 1 204 1 301

 

Észak-Magyarország 827 947 1 050 1 162

 

Észak-Alföld 815 965 1 062 1 187

 

Dél-Alföld 918 1 031 1 136 1 236

 

Ország összesen 1 290 1 458 1 648 1 817

 

    Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái, KSH  
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Összegzés  

A Dél-Alföld és Békés megye gazdasági növekedése kapcsán megállapítható, hogy 

annak dinamikája régiós szinten és a megyék tekintetében is elmarad az országos átlagtól, 

ennek következtében jelent s pozícióromlásról beszélhetünk. 

A Dél-Alföld a régiók közül az ötödik helyet foglalja el, Békés megye pedig a megyék 

között a 18. A régión belüli helyzetüket vizsgálva elmondható, hogy bár a másik két megye 

(Csongrád, Bács-Kiskun) relatív helyzete is fokozatosan romló, Békés megye lemaradása 

fokozódik. A gazdasági növekedés ütemének fokozódása rendkívül fontos tényez je a régió 

és Békés megye gazdasági fejl désének, amelynek érdekében a régiót alkotó megyék 

összehangolt fejlesztésére és érdekérvényesítésére van szükség. E nélkül a relatív helyzet 

további romlására, a régió leszakadására számíthatunk.    

Rezümé   

A tanulmány bemutatja a GDP-ben bekövetkezett változásokat a dél-alföldi régióban, és ezen 

belül Békés megyében, összehasonlítva a magyar gazdaság egészének hasonló mutatóival. A 

gazdasági fejl dés dinamiznusa a régióban alatta marad az országos átlagnak. Ennek 

következtében megfigyelhet a gazdasági pozíció jelent s romlása. Békés megye egyre 

inkább lemarad a megyék összehasonlításában, s az utolsó el tti helyen áll.   

Abstract   

The study gives a picture of the changes in GDP in the South-Plain Region, and within 

it in Békés County compared to the same features of the Hungarian economy in general. The 

dynamism of the economic growth of the region is below the average of the country. Due to 

this significant deterioration of the economic position can be observed. Békés County lag 

behind increasingly regarding the rank of the counties. It takes the position just before the 

very last.    
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