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1. Bevezetés 
 

A foglalkoztatásközpontú településdiagnosztikai tanulmányt Kiskőrös város képviselőtestületének 

döntése alapján készítette az Alapítvány. 

A megbízás célja a megrekedt helyi munkaerőpiac kitörési lehetőségeinek felderítése, a kialakult 

helyzet okainak elemzése volt. A tanulmánynak elsődleges feladata a város vezetése számára 

empirikus adatokon alapuló információt adni jövőbeni döntéseihez, különböző lehetőségeket, 

irányokat felvázolni részükre, hogy kimozdíthassák a település munkapiacát a jelenlegi állapotából.   

A város vezetése két témát állított a vizsgálat fókuszába: 

- a városban egyidejűleg létezik a közel 10 százalékos munkanélküliség, és a legalább ekkora 

munkaerőhiány. Lehetséges-e egyáltalán a munkanélküliekkel betölteni az üres állásokat, és 

ha igen, hogyan lehetne ezt elősegíteni?  

- a fiatalok motivációinak megismerése, megtartásuk lehetőségei, módjai    

A városvezetés által kijelölt önkormányzati kapcsolattartón keresztül zajlott az információcsere és a 

helyi munkaszervezés. A feladat teljesítése három fázisban zajlott. 

Az első fázist az Alapítvány munkatársai részéről a kérdőívek elkészítése és a városvezetés részére 

átadása, az igényelt dokumentumok, adatok listájának az átadása, valamint a személyes interjúra 

kiemelt munkaadók, intézményi, vallási és civil vezetők listájának várostól történő bekérése 

jelentette. 

A második fázis a Kiskőrösön végzett tényleges adatgyűjtés volt, ami a kérdőívek több csatornán 

történő elérhetővé tételével, kitöltetésével, a munkaadói, intézményvezetői, vallási és civil vezetői 

interjúk elkészítésével, valamint az igényelt adatok, dokumentumok begyűjtésével valósult meg. Ezt 

a munkafázist az önkormányzat és az Alapítvány közösen hajtotta végre. 

A harmadik fázisban következett a begyűjtött kérdőívek válaszainak informatikai feldolgozása, és 

ennek alapján az adatok aggregált elemzése, értékelése. Ez adott alapot a javaslatok 

megfogalmazására, majd mindezt a jelen tanulmány összeállítása zárta le. 

A begyűjtött lakossági kérdőívekből 971 került feldolgozásra, a középiskolai diákok által 

kitöltöttekből 835, míg a munkaadókéból 38. A kitöltött, de fel nem dolgozott kérdőívek vagy 

használhatatlanul hiányosak, vagy alapvető válaszokban következetlenek és ellentmondók voltak, 

így csökkentették volna az aggregált válaszok hitelességét. 

Összesen 19 személyes mélyinterjút készítettünk a legfontosabb helyi munkaadókkal, illetve 

települési vezetőkkel. 

A tanulmányban nem törekedtünk mindig a pontos tudományos fogalomhasználatra, ahol lehetett, 

igyekeztünk az információkat felhasználó vezetők számára még közérthető szóhasználatot követni. 
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2. Vezetői összefoglaló  
 

Kiskőrös munkaerőpiaca az országosan jellemző gondokkal küzd: munkaerőhiány keletkezett egyes 

kiemelt szakmákban és a betanított munkában, s ezzel párhuzamosan létezik a munkaerőhiány 

nagyságát megközelítő munkanélküliség. 

A munkavállalók legnagyobb panasza a nem megfelelő kompenzáció (bérezés), ami szinte az 

egyetlen oka a munkavállalói elégedetlenségnek és az elvándorlásnak. A cégek egy része esetleg 

még megállja a helyét a régiós bérversenyben, de már országos összehasonlításban, így nemcsak 

külső munkaerő számára nem jelentenek vonzerőt, de még helyben maradásra sem motiválnak. 

A munkaadók legnagyobb panasza a munkavállalókkal szemben a megfelelő szaktudás hiánya, 

valamint a munkavégzéshez való nem megfelelő hozzáállás. A szaktudás hiánya egyrészt abból 

fakad, hogy a szakképző iskolákat elvégzők nem rendelkeznek megfelelő tudásszinttel, másrészt 

több szakmában hiányzik a szakképzés helyi vagy régiós szinten. A munkához való nem kielégítő 

hozzáállás elsősorban a deprivált lakosságra és a fiatalokra (30 alatt) jellemző.  

Fontos kiemelni, hogy a kialakult probléma részben a kiskőrösi gazdaság növekedésének természetes 

eredménye, amivel a helyi munkaerő-kínálat nem tudott lépést tartani. Másrészt a helyi gazdaság 

nem képes olyan feltételeket nyújtani a munkavállalók számára, amelyekkel a szükséges 

mennyiségben és összetételben be lehetett volna őket vonzani a környező településekről.   

Ebben a helyzetben a város vezetésének tudatos döntésére van szükség ahhoz, hogy megelőzze a 

visszaesést, és a kívánatos fejődési pályára állítsa Kiskőrös gazdaságát és társadalmát. A közösségi 

erőforrásokat ennek az irányított fejlődésnek a szolgálatába kell állítani, hogy azok valóban 

hatékonyan kerüljenek felhasználásra, a szétaprózódás helyett.  

Az erőforrások szabad áramlásának elvéből adódóan az Európai Unióban már országok között folyik 

a verseny az alkalmas munkaerőért. Az utóbbi időben hazánkból már nemcsak Nyugat-Európa, de a 

környező országok is elszívják a dolgozókat. Ezért, a magyar cégek, közöttük Kiskőrös vállalkozói 

is, komoly döntések előtt állnak.  

Míg a döntéshozatalt és a végrehajtást országos szinten napjainkban áthatja a rövidlátó önérdek, a 

közösségi érdekek félresöprése és a személyes felelősség elhárítása, addig Kiskőrös esetében 

mindezek ellenkezőjét lehet erősségekként megjelölni, köszönhetően a hazai átlaghoz mérten 

kifejezetten erős közösségi összetartásnak, tudatosságnak és felelősségvállalási képességnek. Ezzel 

legalábbis részben ellensúlyozni lehet a kormányzati döntések és a nemzetközi folyamatok 

nemkívánatos hatásait. 

A helyzet elemzése alapján a következő javaslatokat lehet megfogalmazni a munkaerő-kínálat 

fejlesztésére: 

- több csatornán is közvetíteni kell a munkaadók igényeit az oktatási-nevelési és szakképző 

intézmények valamint a (tovább)tanulók és szüleik számára,  

- életre kell hívni egy járási igényeket is kielégítő közösségi főiskolát,  

- szakmailag megalapozott felzárkóztatási programokat kell indítani a jelenleg munkára 

szaktudás hiánya miatt vagy mentálisan alkalmatlan felnőtt lakosság számára. Ennek 

részeként tudatosan megszervezendő a hosszú távú szociális foglalkoztatás.  

Mivel a munkaadók kulcsszerepet játszanak a helyi foglalkoztatási és elvándorlási problémák 

megoldásában, az önkormányzatnak mindent meg kell tennie, hogy a maga eszközeivel javítsa a 

működési feltételeiket és bővítse a lehetőségeiket. Ennek eszköze lehet: 
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- a városkép kétarcúvá tétele, annak megfelelő marketingje,  

- a testvérvárosi kapcsolatokban a kulturális sík mellé a gazdasági sík létrehozása,  

- az önkormányzati ügyek gördülékennyé tétele mellett kifejezetten a kisvállalkozók és indulók 

számára vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása,  

- minél több és teljesebb élelmiszeripari termék-értéklánc létrehozása, 

- a helyi (nem csak alkalmi) idegenforgalom és turizmus fejlesztése. 

A fenti területeken megtett pozitív intézkedéseknek már az egyéni jövőkép formálásán keresztül is 

van közvetlen kedvező hatása, de hosszú távon igazán az számít, hogy a gazdasági fejlődés 

eredménye a helyi lakosságnál csapódik le, az anyagi jólét és az életminőség javulását eredményezi. 

Ez kedvez a közösségi életnek, a szórakozási és kulturálódási lehetőségek városiasodásának is, mely 

a fiatalok megtartásában, hazacsábításában a második legfontosabb faktor.  

A javaslatok részbeni vagy teljes megvalósítása ugyanakkor mindig tapasztalt szakemberek, vezetők 

irányítását igényli.  
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3. Az adatgyűjtés 
 

Az adatgyűjtés négy forrásból történt: a felnőtt, munkaképes korú lakosságtól, a középiskolai 

diákoktól, a munkaadóktól, valamint az önkormányzati és állami intézmények kompetens 

osztályaitól.  

A megvalósított adatgyűjtés a felnőtt, munkaképes korú lakosság, illetve a munkaadók körében kis 

mértékben eltért az eredetileg tervezettől, a többi területen viszont a tervezettnek megfelelően zajlott. 

 

3.1. Lakossági adatgyűjtés a munkaképes korúak körében 
 

A kérdőíves lakossági adatgyűjtés terv szerint felépített, egymást követő fázisai közül az alábbiak 

valósultak meg:  

- az egyéni körzetekben tartott képviselői fórumokon résztvevő lakosok körében és 

közvetítésükkel,  

- a közintézmények és a gyakran látogatott szolgáltatói partnerhelyek segítségével, kihelyezett 

gyűjtődobozokba,  

- az online felületen keresztül.  

Az utolsó tervezett szakasz, a körzeti képviselők segítségével, kérdezőbiztosi módszerrel történő 

adatgyűjtés elmaradt, ezzel hiányt szenvedett a közélet és saját életük iránt is passzív emberektől 

való információgyűjtés. Mivel ez a viselkedési minta nem egyformán jellemző az egyes 

korosztályokban és a különböző iskolai végzettségűeknél, így a kimaradt adatgyűjtési elemmel nem 

volt lehetőség a reprezentativitási feltételeknek megfelelő mintatisztításra. Mindez bizonyos 

adattorzulást eredményezett. 

A lakosság köréből az online felületen 31 fő rögzített kérdőívet, a 982 papír alapon beérkezett 

válaszból 940 felelt meg a minimálisan szükséges adattartalomnak, és került rögzítésre. Így, összesen 

971 darab lakossági kérdőív adatállományából dolgoztunk. 

Az adatok vizsgálata alátámasztotta feltevésünket: a torzulások miatt nem lehetett biztosítani a 

reprezentativitási feltételeket, amelyek megfeleltek volna a beszerzett, 2011-es népszámlálási 

adatoknak. 

Azonban, tekintettel a népszámlálás óta egyre gyorsuló, Kiskőrös munkaerőpiaci kínálatát is 

jelentősen módosító folyamatokra, a 2011-es hivatalos adatok alapján képzett minta válaszai sem 

tükrözték volna a valós munkaerőpiaci kínálat összetételét, jellemzőit. Ezért, bár felmerült a 

kiegészítő adatgyűjtés gondolata, azt végül elvetettük. 

A rögzített, 971 fős mintában a 36-55 éves korosztály 64 %-os aránnyal van jelen. Figyelembe véve, 

hogy ez a kohorsz, szemben a többivel, két évtizedet ölel fel, és hogy a munkapiac, a gazdaság 

szempontjából is ez a korosztály a meghatározó, a válaszadók közötti arány a valódi helyi 

munkapiaci adatok szempontjából reálisnak tekinthető. Ehhez mérten a 26-35 éves korosztályra a 

mintában a 20%-os, az 56-65 év közöttiekre a 7%-os megjelenési arány – a valódi gazdasági 

részvételt is figyelembe véve – szintén valósnak tekinthető. A beérkezett minta összetételét a KSH 

2011. évi adataival összehasonlítva leginkább arról kapunk képet, hogy a bejelentett lakcím alapján 

végzett népszámlálásra épülő számokkal ellentétben valójában mennyi is a különböző korosztályok 
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tényleges aránya a helyi munkaképes korúak, illetve aktívak között. A 2011-es népszámlálási KSH 

adatok becsült arányosítással történő konvertálásával (mivel korosztályi összehasonlíthatóság nem  

 

 

megoldható) nagyjából az alábbi (kerekített) arányok jönnek ki: a 26-35 éves korosztály aránya 25%, 

a 36-55 éves korosztály aránya 58%, az 56-65 év közöttiek aránya 18%.  

Mivel a mintavétel, a domináns kérdőívgyűjtési módszer miatt, erősen kötődött a munkahelyekhez, 

és az aktívakra jellemző tevékenységekhez, erősítik azt a feltételezést, hogy a helyi munkapiacon a 

KSH népességi arányaival szemben a 36-55 közötti lakosság felülreprezentált, a 26-35 közötti 

enyhén, az 56-65 közötti pedig erősen alulreprezentált. A 26-35 közöttiek esetén nyilván az állandó 

lakcím megváltoztatását még nem érintő, de a munkavégzés és tanulás céljából már (átmenetileg?) 

elvándorolt lakosság miatt, az 56-65 közöttiek esetén vélhetően az egészségügyi állapot és a 

hátrányos munkapiaci helyzet az oka az eltérésnek. A gyűjtött minta a népesség-nyilvántartási 

adatoknak megfelelő reprezentativitás kialakítására alkalmatlan, ugyanakkor jól rámutat, hol vannak 

torzulások a korosztályok között a statisztikai adatok és a valós létszámarányok között.  

A nemek aránya a teljes lakosságon belül a KSH adatok alapján is erősen eltolódott a nők javára: 

46% a férfi, és 54 % a nő. A felmérés során azonban a nők szemmel láthatóan sokkal nagyobb 

hajlandóságot mutattak a kitöltésre, mint a férfiak. Ennek egyik oka lehet, hogy főként olyan 

helyeken történt az adatgyűjtés, amelyek látogatásában (óvoda, iskola), vagy ott dolgozó 

munkaerőként a nők felülreprezentáltak. A torzulás másik lehetséges oka már a 2011-es 

népszámlálás után felgyorsult területi mobilitásban keresendő: az állandó lakcím megtartása melletti, 

elsősorban munkavállalási célú elvándorlás a férfiak jellemzője. Ez utóbbi hatására a munkaképes 

korúak, de az aktívak közt is a nők valós aránya Kiskőrösön vélhetően még a hivatalos adatokhoz 

képest is sokkal nagyobb. E hatások együttesének tudható be, hogy a kitöltők 71%-a nő, és 

mindössze 29%-a férfi. Tekintve, hogy a foglalkoztatási helyzetben nem jellemzők a nemek szerinti 

specifikus problémák, ezért az adatok jelentős részének kiértékelését ez az aspektus nem zavarta.  

Tudatosan törekedtünk arra, hogy a deprivált lakosság körében külön adatgyűjtést szervezzünk, 

amely a Baptista egyház segítségével valósult meg.  

Megvizsgálva és összehasonlítva a mintát a 2011-es népszámlálási adatokkal, valamint az 

adatgyűjtés során begyűjtött információkkal, az alábbi megállapításokat tesszük. 

1. Kiskőrös hivatalosan nyilvántartott aktív lakosságához képest a helyi munkaerőpiacon 

valóban megjelenők sokkal kevesebben vannak. A még kiskőrösi állandó lakcímmel 

rendelkezők, de már (átmenetileg, vagy tartósan) máshol élők, dolgozók, tanulók aránya 

kiugró a 35 év alattiak csoportjában. 

 

2. A hivatalos adatoktól eleve eltérő összetételű sokaságból történő mintavétel esetén nem 

állapítható meg, hogy az adott minta vajon tükrözi-e kor, nem és végzettség tekintetében a 

helyi gazdaságban valóban résztvevő, aktív rétegek arányait.  

3. Mivel a felmérés célja a valós kép megismerése, így a 2011-es népszámlálási adatokhoz 

történő arányosítás, bár a tudományos szempontból vett reprezentativitást eredményezné, 

eltorzítaná az eredményeket, mert az elemzés nem a tényleges, 2016-os helyzetből indulna ki. 

Így mind az elemzés, mind a következtetések használhatóságát megkérdőjelezné.  

4. A minta alapján a lakosság összetételéről kialakítható kép teljes mértékben alátámasztható 

következménye az elmúlt évek országosan is jellemző (demográfiai, elvándorlási, 

foglalkoztatáson belüli strukturális átrendeződési, gazdasági átalakulási) folyamatainak.  
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3.2. Lakossági adatgyűjtés – középiskolai tanulók 
 

A középiskolai tanulók körében végzett adatgyűjtés gyakorlatilag 100 százalékosnak tekinthető. A 

két középiskolából beérkezett, kitöltött és rögzített kérdőívek száma 835 darab. Minden kérdőív jól 

felhasználható, az életkornak megfelelő koherens válaszokat tartalmazott. Ez mindenképp biztató  

 

tény, mert azt mutatja, hogy a település jövőbeli munkavállalói már most is érdekeltek a munkapiaci 

helyzet javításában. 

 

3.3. Munkaadói adatgyűjtés (kérdőívek és mélyinterjúk)  
 

A munkaadóktól történő adatgyűjtés kérdőíves formában és mélyinterjúk során történt.  

A kérdőíveket a képviselőtestület tagjai körzetük munkaadóihoz eljuttatták, a munkaadók pedig vagy 

nekik adták vissza kitöltve, vagy névtelenül az Alapítvány levelezési címére küldték el, esetleg az 

önkormányzathoz vitték be. Összesen 78 darab kérdőív érkezett vissza, melyekből – az adatok 

hiányossága miatt – csupán 38 került rögzítésre. Ezt nagyon rossz aránynak lehet tekinteni annak 

fényében, hogy a munkaadóknak elvileg elemi érdekük a helyi munkapiac felmérése és fejlesztése.  

A mélyinterjúkra kijelölt, különböző ágazatokat képviselő, kiemelt munkáltatók listáját az 

Alapítvány megkapta, ennek alapján vettük fel a mélyinterjúkat. A munkáltatók mindenhol 

készségesen és segítőkészen álltak rendelkezésre, igen hasznos információkat szolgáltatva a helyi 

munkapiac sajátosságairól.   

A személyes interjúra kiemelt munkáltatók az alábbi ágazatokat képviselték: fémipar, jármű- és 

gépipar, nyomdaipar, könyvelés, adótanácsadás, fuvarozás, szőlészet-borászat, mezőgazdaság, 

építőipar-kereskedelem, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, faipar, banktechnológia.  

A cégek, saját bevallásuk alapján, a helyi gazdasághoz jellemzően csak az adminisztratív 

ügyintézésen, illetve a munkaerő-igényen keresztül kötődnek. A legnagyobb 12 munkáltató közül 

alig néhány áll akár vevői, akár szállítói kapcsolatban a helyi kisebb cégekkel, vagy a lakossággal. 

Ha versenytársai egymásnak, az csak az alkalmas munkaerő megszerzése/felkutatása területén 

jelenik meg.  

Az interjúk során számos, ágazattól független, közös probléma előkerült, amelyeket a 6. pontban 

részletezünk. 

 

3.4. Önkormányzati és közigazgatási intézményi adatszolgáltatás, együttműködés 
 

Az önkormányzat minden, az Alapítvány által írásban igényelt dokumentumot, adattartalmat a 

szükséges határidővel rendelkezésre bocsátott, illetve beszerzett a partner intézményektől. Az 

önkormányzati vezetőkkel és szakértőkkel készített mélyinterjúk igen sikeresek, informatívak voltak, 

az interjúk alanyai minden esetben nyitottan és segítőkészen álltak rendelkezésünkre. 
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4. A kutatás módszerei 
 

4.1. Az elemzés technikája 
 

A kérdőívek adatainak elemzését statisztikai módszerekkel, megoszlási viszonyszámok, átlagok 

alkalmazásával, informatikai adatfeldolgozással végeztük. 

A munkaadók és a középiskolai tanulók válaszait ismérvek szerint, egydimenziósan vizsgáltuk.  

A lakossági adatok között, a döntési motivációk, viselkedési minták feltérképezése céljából, 

összefüggés-feltárásra, koherencia vizsgálatokra is sor került egyes kiemelt kérdéskörök mentén. 

 

4.2. Az értékelés és javaslattétel menete 
 

A kérdőívek válaszainak, adatainak összesített kiértékelése mindig az interjúkkal és a 

dokumentumokból származó információkkal összevetve történt meg. 

A szövegben a fontosabb megállapításokat vastag betűvel kiemeltük.  

A javaslatok megalkotása során nem lehetett követni a költségigény és időtáv szerint emelkedő 

sorrendet. Ennek oka, hogy a javasolt beavatkozások többnyire több fázisúak, részben egymásra 

épülnek, folyamatszeméletűek, ezért költség-, illetve beruházásvonzatuk, valamint megvalósítási 

időigényük mindig attól függ, milyen ütemben követik egymást az egyes szakaszok, és a 

párhuzamosan folyó, az adott javaslat megvalósulását támogató egyéb intézkedések.  



  A Munka Becsületéért Alapítvány 

12 
 

 

5. A munkavállalók  
 

5.1. Általános helyzetkép 
 

Kiskőrös még ma is a mezőgazdaságáról ismert város. Ennek ellenére a válaszadók mindössze 7%-a 

tevékenykedik főállásban ezen a területen. 28%-uk kiegészíti jövedelmét belőle, de 8%-uk nem a 

saját gazdaságában. 41% azok aránya, akik soha nem végeztek mezőgazdasági munkát, és nem is 

tervezik a jövőben sem. Fontosabb talán az, hogy a válaszadók 12%-a ugyan gyakorolta korábban, 

de feladta. Ennek jellemző oka, hogy nem éri meg (59%).   

Ez azt mutatja, hogy Kiskőrös jól működő gazdasági „asztala” számára a mezőgazdaság 

valóban már csak egy láb a négyből, melynek stabilitásához mindenképpen jó, de semmivel 

nem fontosabb, mint az ipar, a kereskedelem és vendéglátás, illetve az ezeket stabilan 

összetartó erős társadalmi kapcsolati rendszer.  

A munkavállalási formák közt a nemek szerinti megoszlás arról tanúskodik, hogy a férfiakkal 

ellentétben a nők kockázatkerülők, a biztosabbnak vélt alkalmazotti munkát keresik (erős közszférai 

jelenlét és gyenge önfoglalkoztatás), és jelentős közöttük a gyermeket vagy hozzátartozót otthon 

gondozók aránya is (16%).  

Miként várható volt, az önfoglalkoztatási hajlam az egészség romlásával csökken, ellenben nő a 

közszférában való részvétel és a részmunkaidős munkavégzés aránya. Ez részben érthető, azonban 

érdemes lenne valamilyen módon támogatni az önfoglalkoztatást, hiszen a megrendült egészséggel 

járó nem konvencionális munkavégzés és a kiszámíthatatlanság terhét a munkaadók jellemzően nem 

szívesen viselik (még a megváltozott munkaképességűek után járó támogatással együtt sem). A teljes 

munkaidőben dolgozók állapotának romlását is nehéz így megakadályozni – míg saját időbeosztással 

erre nagyobb lehetőség nyílik. Ez természetesen részben állami szabályozási feladat, ám a helyi 

lehetőségek feltárása, a tanácsadás, a marketing támogatása és az adminisztrációs segítség sokakat 

bátrabbá tehet.  

A vizsgálatban részt vevő felsőfokú végzettségűek fele a közszolgálatban dolgozik (!), míg az 

önfoglalkoztatók 59%-át a szakmunkások és szakmai középfokú végzettségűek teszik ki. A 

magánszféra munkaadóinak körében a középfokú OKJ-s iskolát és a technikumot végzett 

alkalmazottak a legnépszerűbbek, őket a szakmunkások és a szakközépet végzettek követik.  

A munkapiaci helyzet és a jellemző munkajövedelmek együttes elemzése megmutatta, hogy bérezés 

tekintetében nem a magáncégek között zajlik a verseny a helyi munkaerőpiacon, hanem a 

közszféra és a magánszféra között. Bár kiugró jövedelemre nem lehet számítani a köz 

szolgálatában, ám a kiskőrösi felső középréteget mégis a közszféra dolgozói alkotják. Ha ezt 

összevetjük a közvélekedésben még ma is létező munkahelyi biztonság képzetével, továbbá mind a 

közszájon forgó, mind a felmérésből visszaköszönő ténnyel, hogy a munkájukkal és munkahelyükkel 

elégedettek a közszférából és az önfoglalkoztatókból sokkal nagyobb arányban kerülnek ki; valamint 

hogy láthatóan a közszféra szívja magába a diplomások jelentős részét, nem lehet csodálkozni azon, 

ha a Kiskőrösön élni kívánó diplomás fiatalok ide készülnek, bármi legyen is a szakmájuk.  

A magánszférában és a közszférában foglalkoztatottak között nagyjából egy jövedelemsáv 

elcsúszást lehet kimutatni a közszféra javára (itt fontos megjegyezni, hogy nemcsak 

végzettségenként, hanem szakmánként sem volt mód összehasonlító elemezést végezni, így a tény 

csak összesítetten igaz). Ez kiegyensúlyozott, egészséges munkapiac és helyi gazdaság esetén akár 

előnyös is lehetne, hiszen bérfelhajtó hatást kelt a magánszférában, ám mivel a közszférában  
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(nyilván a diplomás munkanélküliség jelentette bőségzavar miatt) a minta alapján a jellemző iskolai 

végzettség a diploma, így a lakosságban a ”diploma kell, mert azzal többet lehet keresni” 

attitűdöt erősíti. A közszféra munkaerő-felszívó képessége azonban nem bővül, szemben egy 

fejlődő magánvállalkozáséval, és ők ki is nevelik maguknak a szükséges diplomásokat.  

Igen érdekes képet mutatnak a fiatalok motivációi, melyek alapján eldöntik a jövőjüket. A jelenleg 

felsőoktatásban tanuló, életkorban már felnőttnek számító korosztályt egyértelműen az anyagi 

szempontok vezérlik leginkább (33%), de közel ennyire fontos a helyben maradás lehetősége is. 
Legkevésbé a vágyaik megvalósítása, vagy a diploma, mint öncél ösztönzi őket. A korosztályokban 

felfelé haladva kerül előtérbe a vágyak, álmok elérése, melyet az 56-65 éves korosztálynak már 50%-

a tartja a legfontosabbnak. A válaszadók harmada helyezi az értékrendjének elejére a helyben 

maradást, ezen belül a 26-35 éves korosztálynál ez kevésbé fontos (26%), az 56-65 közöttieknél 

lényegesen mérvadóbb (50%). A diplomás végzettséget alapcélként kitűzők aránya általában is 

csekély (12%), de a továbbtanulási korban lévő fiatalok szüleire jellemző korosztályban (36-55) még 

ennél is alacsonyabb. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a válaszadóknál a diploma jellemzően nem 

öncél, nem a magasabb műveltség és a szélesebb látókör megszerzésének, nem a személyiség 

csiszolásának, hanem a magasabb jövedelem elérésének eszköze.  

A felnőtteknek a fiatalok tanulását motiváló érvei szorosabb összefüggést mutatnak az iskolai 

végzettséggel. A diploma, mint öncél megfogalmazása a legalacsonyabban és a legmagasabban 

iskolázott felnőttek körében viszonylag magas (25-25%), míg a technikumot és felsőfokú OKJ-s 

képzést végzettek körében nulla. A vágyak általi motiváltságot a mindössze általánost végzettek 

12,5%-a tartja fontosnak, és az iskolai végzettséggel enyhén összefüggésben nő a jelentősége is. A 

jövőbeni helyben maradás motivációjára pedig ennek ellentettje igaz: minél alacsonyabb valakinek 

az iskolai végzettsége, jellemzően annál fontosabbnak tartja. A csupán általánost végzettek körében 

50% jelölte ezt meg, mint követésre kívánatos értéket. Hasonló összefüggés mutatható ki az anyagi 

motiváltságú diplomaszerzés fontossága és az iskolai végzettség között is: minél magasabb a vizsgált 

csoport iskolai végzettsége, közülük annál többen jelölték meg, hogy a továbbtanulásnál a 

legfontosabb cél a biztos munkahely és kiemelkedő jövedelem, legyen az bárhol.  

Összességében az látszik, hogy Kiskőrösön munkahelyet találni középfokú szakmai 

végzettséggel a legkönnyebb. Azonban ahhoz, hogy ezt a fiatalság számára a környezete is célként 

jelölje meg, és erre ösztönözze, a bérezésen jelentősen javítani kellene, hogy az versenyképes 

legyen a diplomások, különösen a diplomás közszférabeli dolgozók bérével. (Magyarán, a 35 év 

alatti korosztályokban ne legyen akkora különbség a munkajövedelmekben, ami miatt megéri 3-5 

évvel tovább várni a munkaerőpiacra lépéssel, eközben a családi kasszát jelentősen terhelni, illetve 

diákhitellel eladósodni. Így be lehetne mutatni, hogy jó szaktudással és munkamorállal már 30-35 

éves korra hova lehet fejlődni szakmunkásként, technikusként). Azt is fontos lenne hangsúlyozni a 

továbbtanulás előtt állók és szüleik számára, hogy a közszféra befogadóképessége korlátozott, és bár 

lehet, hogy az ott dolgozó diplomások jobban keresnek, mint a kezdő szakmunkások, technikusok, 

de a közszféra munkaerő-kereslete igen csekély. Továbbá egy jó gyakorlati szakember a piaci 

lehetőségeket kihasználva sokkal nagyobb anyagi jólétre tehet szert, mint egy közszférában dolgozó 

diplomás. A legmagasabb jövedelmeket magánvállalkozóként érték el a felmérésben 

résztvevők, és közöttük kiemelkedően magas a munkájukkal, munkakörülményeikkel 

kapcsolatos elégedettség is. Nem mellékes tény, hogy ők döntően a középfokú szakmai 

végzettségűek, illetve szakmunkások közül kerülnek ki.  

 

5.2. A helyi depvirált lakosság elhelyezkedési gondjainak eredete és megoldási lehetőségei  
A településen kimutatható 10%-os munkanélküliség döntően szocializációs problémákra vezethető 

vissza, kisebb részt egészségügyi okokra. A szocializációs probléma leggyakrabban az  
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aluliskolázottság és a munkavégzéshez való rossz hozzáállás együttesében, illetve elfogadhatatlan 

munkahelyi viselkedésben nyilvánul meg.  

A probléma megoldása, de legalább enyhítése a város élhetősége szempontjából nagyon fontos, 

tekintettel arra, hogy az interjúk alapján a deprivált emberek többsége cigány származású, a cigány-

magyar együttélés pedig súrlódásokkal és konfliktusokkal terhes. Ezt a lakossági kérdőívekbe írt 

szöveges vélemények is megerősítik, sőt, utcákra, városrészekre lebontva tükrözik.  

Elsődleges megoldás a személyiség, és általa a munkamorál fejlesztése lenne, továbbá az, hogy 

felismerjék, „ha nincs munkám, akkor az a munkám, hogy munkát keressek.”  

A deprivált lakosság körében a baptista egyház tagjai komoly erőfeszítéseket tettek az integrációra az 

elmúlt években. Folyamatos, intenzív és koncentrált, gondoskodó típusú figyelemmel kísérték a 

mentoráltakat. Kimentek közéjük, kapcsolatot teremtettek, istentiszteletet tartottak, amelyekben 

életmódüzenet is volt, és utána személyesen is beszélgettek velük. Egy mentor maximum 5 

mentoráltat bír el. A tapasztalatokat úgy lehet összegezni, hogy a fejlesztésre szorulók döntően 

kisgyermek-lelkületűek és -tudatúak, ebből adódóan érzelemmotiváltak, racionális döntést ritkán 

hoznak.   

Ezt követte, hogy a mentoráltakat hívták a hétközi foglalkozásokra is. Néhányan elhagyták a 

programot, itt volt az első nagyobb lemorzsolódás. Rendszeresen beszélnek velük a foglalkozások 

között is, kimennek hozzájuk személyesen, vagy telefonálnak velük. Néhány mentoráltnak az élete is 

megváltozott (kevesebb, mint az indulók 10%-ának). Komoly siker, hogy az elmúlt 10 évben 

jelentősen csökkent a bűnözési arány a deprivált közösségekben. Az egyház próbált a gyerekeknek 

szombati foglalkozásokat is szervezni, de a kezdeti lelkesedést követően, érdeklődés hiányában, ezek 

mindig elhaltak.  

Szintén tapasztalatra alapozott véleményük a helyi vezetőknek, hogy az integráció első lépcsője a 

szegregált oktatás lenne, mert olyan mértékben eltérőek a módszertani igények a nem deprivált 

rétegekhez képest, amely nem vegyíthető más módszerekkel. Az integrált oktatás hivatalos erőltetése 

teljes sikertelenséget eredményez minden résztvevő számára. A szakmaválasztás érdekli ugyan a 

cigány fiatalokat, de egyelőre nem kitartóak, viszont túlzottan impulzívak, a komolyabb végzettséget 

pedig elérhetetlennek és értelmetlennek tartják. (Ezt erősítették meg az iskolákban készített interjúk 

is, amelyek szerint a deprivált családok gyermekeinek motivációi szalmaláng életűek, önfegyelemre 

igen rövid ideig képesek, amivel a többiek tanulását lehetetlenítik el. Iskolalátogatásuk jellemzően 16 

éves korig tart, célja a családi pótlék feltételeként szabott tankötelezettség teljesítése, majd ezután 

óriási a lemorzsolódás, és a végzésig eljutó egy-egy diák sem alkalmas önálló munkavégzésre, így a 

munkaerőpiacon esélytelenül indul.) 

Az elmúlt tíz év tapasztalata, hogy aki képes dolgozni, annak kevesebb direkt anyagi és tárgyi 

segítség, ellenben több munkalehetőség kell. A direkt segélyezés eltántorítja őket a munkától, ezért 

az integráció szempontjából káros.  

Fontos munkalehetőség lenne a rendszeres mezőgazdasági napszám, ennek megszervezésével 

lehetne próbálkozni részükre. Azonban, ehhez is folyamatos koordináció kell, inkább szociális 

foglalkoztatásként szabad gondolni rá, mert a programban résztvevők többségében csak arra 

képesek, hogy ha valamit megtanítanak nekik 1-2 óra alatt, akkor azt utána használják egy rövidebb 

időtávon. Felügyelet ekkor is kell, és pár nap elteltével újra át kell ismételni a szabályos végrehajtást.  

A Baptista Egyházat mindenképpen érdemes bevonni az érintettekkel kapcsolatos javaslataink 

részleteinek kidolgozásába és megvalósításába. 
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5.3. A munkaképes korúak  

5.3.1. Végzettségek és szakmai gyakorlat, lehetséges orientációk 

A város munkaképes korú lakosságáról képet nyújtó mintában az iskolázottsági adatok jelentősen 

eltérnek a 2011-es népszámlálási adatoktól. Az eltérés abból eredhet, hogy az azóta eltelt 5 évben 

végzettséget szerzett sok fiatal, valamint az elvándorlásnak is jelentős torzító ereje van. Ugyanis, a 

népszámlálás szerint Kiskőröshöz tartozó, ezért a statisztikában ott megjelenő elvándoroltak a valós 

kiskőrösi adatgyűjtésben nem tudtak megjelenni, még reprezentatív módon sem. Szintén fontos, 

hogy a hivatalos statisztikában a Kiskőrösre ingázva dolgozni járók sem jelennek meg, pedig nem 

elhanyagolható hatást gyakorolnak a település gazdaságára, és részei a helyi munkaerőpiacnak.  

Jelzésértékű, hogy a szakiskolát végzettek munkaképes korúakhoz viszonyított aránya a mintában 

sokkal kisebb, mint a 2011-es népszámlálási adatokban (a KSH-adatokban 35%, a mintában 22%), 

miközben a felsőfokú végzettséggel bírók aránya a mintában 24%, míg a 2011-es népszámlálási 

adatok szerint 18%. A mintában további 5% a felsőfokú OKJ-s végzettséggel rendelkezők aránya.  

A mintában a középfokú iskolai végzettségűek (benne a technikumot, vagy középfokú OKJ-t 

végzettek) aránya 28%, szemben a 2011-es KSH adatokból kalkulálható 19 %-kal. Ez megerősíti az 

interjúk során hallott vélelmeket: a szakiskolákban végzettek igen nagy arányban 

továbbtanulnak, érettségit és egyéb szakmákat szereznek, mintegy harmaduk a felsőoktatásban is 

továbbtanul, miközben a szakiskolákba, szakközépiskolába jelentkezők aránya folyamatosan 

csökken. Ez egyben azt is jelenti, hogy az általános iskola után közvetlenül választott szakiskolák 

(szakgimnáziumok) pusztán a nem jó tanulmányi eredményű fiatalok időnyerését, tudati 

felzárkózását szolgálják, nem tudnak szakembereket képezni. A szakiskola elvégzésének végére 

az ott tanulók többsége rájön, hogy „tanulni kellett volna valamit”, ezért nem munkába áll, hanem 

megpróbálja behozni lemaradását, akár egy másik, immár tudatosan és elkötelezetten választott 

szakma kitanulásával. 

 

 

1. ábra Legmagasabb iskolai végzettség százalékos megoszlása 

A pusztán gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya némileg alacsonyabb a mintában, mint a 

2011-es népszámlálási adatokban. A számok változásai egyértelműen a minél magasabb végzettség 

megszerzésének szándékát mutatják, a szakmunkás réteg fokozatos kiüresedését, amiben benne lehet  
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az is, hogy az országos adatok szerint a középkorú szakmunkások teszik ki legnagyobb arányban a 

külföldön munkát vállalók, tehát időlegesen vagy véglegesen elvándorlók számát.  

Országos tendencia a minél magasabb iskolai végzettség megszerzésére törekedni, bár ezt a 

kormány, de sokszor a közgondolkodás is rossznak minősíti. A munkaadók nyilatkozatai alapján 

azonban a szakmunkák elvégzése során elvárt munkaminőséget, szaktudást, önállóságot, munkához 

való hozzáállást figyelembe véve, nem feltétlenül jelent rossz irányt. A csupán a 

szakmunkásképzésben végzettséget szerzők a mai komplex munkaadói, piaci 

követelményeknek, úgy tűnik, egyszerűen nem tudnak megfelelni. A kulcskérdés, hogy sikerül-e 

összhangba hozni a szakmunka elvégzéséért felkínált kompenzációt, és az azt megfelelő színvonalon 

elvégezni képes, sokszor magasan a szakiskolai szint felett álló munkavállalók bérigényét (utóbbiak 

között jellemző az érettségi és a technikusi végzettség, de nem ritka a diplomával kétkezi munkát 

végző sem).  

Az elmúlt húsz évben, a rohamosan növekvő lehetőségek között mind könnyebb volt egyre 

színvonaltalanabb diplomákhoz, (át-, tovább-, és bármilyen) képzésekhez hozzájutni. A 36-55 éves 

korosztály ennek ellenére nem tud magasabb átlagos végzettségi szintet felmutatni, mint a 26-35 

éves korosztály. Az élethosszig tartó tanulás így láthatóan nem vált bevett életformává, és a tanulási 

lehetőségek látszólagos könnyítése korántsem érte el a tervezett hatást. Míg a fiatalabb 

korosztályban, éveik számából adódóan kevesebb idő állt rendelkezésre a tanuláshoz, addig a 36-55 

év közöttiek az időkorlátra már kevésbé hivatkozhatnak. A legifjabb korosztályban mintegy 50% a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya már most. Náluk inkább a tömegképzés szívó hatása 

érvényesül a tanulási hajlandóság helyett, és látványos, hogy köreikben a szakmai középfoknak (a 

technikumnak pl.) semmilyen megbecsültsége sincs.  

Fontos azonban észrevenni, hogy a felsőfokú végzettséggel nő ugyan az elhelyezkedés esélye, de 

részben csak olyan állások betöltésére nyílik meg a lehetőség, amelyeknek egy generációval 

ezelőtt még nem volt feltételük a diploma. Ennek fényében a mai felsőoktatás nagy részére úgy 

lehet tekinteni, hogy az lehetőséget teremt a személyiségfejlődés elmaradt teendőinek (önállóság, 

kötelesség- és felelősségtudat kialakítása) pótlására. Ezért összességében véve munkára 

alkalmasabbá teszi a fiatalokat. E képességeket korábban a családi nevelés, illetve az alap- és 

középfokú oktatás alakította ki. Ettől függetlenül objektív tényként kell kezelni, hogy felsőfokú 

végzettséggel manapság sokkal könnyebb munkát találni.  

Ha vissza lehetne adni Kiskőrösön a személyiségépítés felsorolt feladatait a családoknak, 

valamint az alap- és középfokú oktatási intézményeknek, akkor jelentős, lokálisan is 

megvalósítható lépést tehetnének a valódi munkaerőnek számító szakemberek egylépcsős 

képzése felé.  

A szakmai végzettségek között a mintában jelentős súllyal képviselteti magát a kereskedelmi és 

vendéglátó-ipari végzettség (16%), majd ezt követik a fémipari és mezőgazdasági területek (8-8%). 

Jelentősnek nevezhető még a gazdálkodó szervezeteket támogató, szolgáltató jellegű szakmák aránya 

(6%), amelyet azonban indokol a kiskőrösi élénk vállalkozási tevékenység és annak adminisztrációs 

háttérigénye. Érdekes, hogy a válaszadók mintegy 30%-a nem szolgáltatott adatot szakmai 

végzettségéről. A megszerzett szakmai gyakorlati tapasztalatok megoszlása is nagyjából ezt az arányt 

követi, azonban erre a kérdésre már a kitöltők 47%-a nem adott választ. 

A felmérésünk alapján a munkavállalók szakképzettsége és a munkaadók ágazati hovatartozása 

egyaránt arra mutat, hogy a városban három húzóterület van: a fémipar, a mezőgazdaság (nem 

csak a szőlészet és borászat!) és a kereskedelmi szolgáltatás-vendéglátás. 
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5.3.2. Tanulási hajlandóság, munkanélküliségi attitűdök, munkakeresési módszerek 

A minta alapján Kiskőrösre jellemző, hogy az emberek tanulási hajlandósága magas, és szükség 

esetén sokkal inkább megtanulnak egy újabb szakmát, mintsem betanított-, vagy segédmunkát 

végezzenek. Az összes válaszadó csupán 7%-a nyilatkozott úgy, hogy bár van szakmája, ha a sors 

úgy hozza, betanított munkát is elvállalna. A rugalmatlanság a közszféra dolgozóira jellemző 

leginkább, legkevésbé a szakmával rendelkező közmunkásokra.  

A magukat tervszerűen és tudatosan képezők aránya megegyezik a felsőfokú végzettséget szerzettek 

arányával.  

36% azok aránya, akik bár érzik, hogy tanulni kellene, de nem képesek önállóan megteremteni az 

ehhez szükséges feltételeket (pénz, idő, cél). Bár egy részük mindig is kifogásokat fog találni, mégis 

ebből a rétegből van leginkább esély a felnőttképzés révén betölteni a középfokú, szakképzett 

munkaerő területén ma létező hiányt. A motivációt erre a stabil munkahely, a magasabb bér, a 

munkahelyi megbecsültség jelenti elsősorban, de szükséges lenne támogatni is a fejlődésre képeseket 

és a tanulni hajlandókat. Például ingyenessé lehetne tenni a képzést a megfelelő eredményt elérők 

számára, vagy munkaidő kedvezményt lehetne adni nekik a közfoglalkoztatásban.  

A válaszadók további 28%-a egyáltalán nem is kíván a jövőben sem tanulni.  

Minden korosztályra általánosan jellemző, hogy akiben van valódi tanulási hajlandóság, az 

leginkább intézményesített formában, tudatosan képezi magát. Szinte minden korosztályban 

megegyezik a tanulás mellett elkötelezett, és a tanulni egyáltalán nem szándékozók aránya, így ez 

inkább az élettapasztalattól független személyiségjegynek tekinthető. 25 éves kor után a magukat 

tudatosan képezők aránya és a tudatosan nem képezők aránya is nő, a két érték korosztályonként 

megegyezik, a (pénz, idő) kifogásokat keresők aránya pedig a kor előrehaladtával csökken. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy a munkanélküliség szempontjából kritikus életkorban (56-65 évesek) 

az OKJ-s és egyéb felnőttképzéseknek igen alacsony a vonzereje, valódi hasznát és értelmét 

ebben a korosztályban senki nem látja. Jelentős különbség van nemek szerint is a tanulási 

hajlandóságban. A nők sokkal hajlamosabbak tovább képezni magukat, a férfiak pedig a meglévő 

tudásukat használni.  

A nők továbbá hajlamosabbak a pénz, vagy az idő, esetleg a konkrét, előre látható haszon hiányára 

hivatkozva elhárítani a tanulást. Miként várható volt, a felsőfokú végzettségűek jellemzően 

tudatosan, tervszerűen képezik magukat folyamatosan. Ezzel szemben ez megfordul a középfokú 

végzettségűek esetén, szakmunkásoknál pedig három és félszer annyian akarnak meglévő 

tudásukra támaszkodni, mint új ismeretekre szert tenni. Lényeges az a különbség is, hogy míg 

felsőfokú végzettségűeknek csupán 20%-a hivatkozik a pénz-, idő-, célhiányra, mint ami akadálya a 

tudásuk gyarapításának, a középfokú és szakmunkás végzettségűeknek már a 41%-a, a csupán 

általános iskolai végzettségűeknek pedig 71%-a.  

A segélyért folyamodóknál a tanulás mellőzésének jellemző indoka a pénzhiány, míg a 

segélyért sosem folyamodóknál az időhiány, bár alig kevesebben jelölték meg a pénz és a cél 

hiányát is. Amit a segélyezettséggel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a segélyért sikerrel 

folyamodók között kiugró azok aránya, akik egyáltalán nem akarnak tanulni, és a meglévő 

tudásukkal szeretnének megélni. E csoport figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a meglévő 

tudásukból képtelenek megélni (egyébként nem szorulnának segélyre), tehát fontos lenne tovább-, 

vagy átképezni magukat. Ezt esetleg a segély feltételévé is lehetne tenni, vagy megfelelően direkt 

módon ösztönözni kellene őket a továbblépésre. Ebből a csoportból egyébként meglehetősen 

következetlen válaszok is érkeztek, 14%-uk jelölte meg, hogy meglévő tudását akarja használni, a 

szakmahűség kapcsán viszont azt nyilatkozta, hogy megtanulna akár egy másik szakmát is. 

 



  A Munka Becsületéért Alapítvány 

18 
 

 

Az elmúlt tíz évben munka nélkül töltött idő és az életkor között csak egészen enyhe összefüggés 

van, a 26-35 éves korosztály és az 56-65 közötti korosztály kárára. Jelzésértékű, hogy a válaszadók 

20%-a az elmúlt tíz évben 4 évnél többet töltött munkanélküliként, de 13% azok aránya is, akik 2-4 

év között. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg életvitelszerűen Kiskőrösön élő, a munkaerőpiacon aktív 

lakosság legalább harmada megtapasztalta az elmúlt tíz évben a tartós munkanélküliséget, 

annak romboló pszichés hatásával együtt. 

A városvezetés kifejezett kérésére mértük fel a munkakeresés módszereit. Ezek nagyon 

változatos képet mutattak, miként várható is volt. A három legjellemzőbb az ismerősökön (38%), 

a munkaügyi központon (30%) és az állásportálokon (30%) keresztüli munkakeresés. Ezeket 

követi a nyomtatott felületek (26%) és a munkaközvetítők (16%) igénybe vétele, majd a cégekhez, 

önkormányzathoz való személyes ellátogatás (12%+5%). Egy személy természetesen több módon is 

próbálkozik, a százalékok tehát azt mutatják, hogy ilyen arányban jelölték meg a felsorolt 

módszereket is.  

A munkakeresés módszerét elsősorban iskolai végzettséggel vetettük egybe, mert ennek megfelelően 

érdemes a célréteget megszólítani. A felsőfokú végzettségűek leginkább az interneten keresztül 

keresnek állást, ezt követi az ismerősi körben és a munkaügyi központnál történő érdeklődés, de az 

újsághirdetések, szórólapok jelentősége sem elhanyagolható. Ezzel szemben a 8 általánost, 

szakiskolát, szakközepet végzettek egyaránt elsősorban az ismerősökhöz fordulnak munkakeresés 

céljából. Ezt követi a munkaügyi központ felkeresése, majd az internetes felületek és szórólapok, 

újsághirdetések böngészése. Összességében, a magasabb iskolai végzettségűek jellemzően a 

korszerű számítógépes csatornákat használják, a középfokú végzettségűek inkább a 

hagyományos személyes kapcsolatokat.  

A munkaerő-kölcsönzésnek nem igazán sikerült megvetnie a lábát Kiskőrösön, ezt a 

munkaadókkal készült interjúk és a kérdőívek is megerősítik. Ez pedig a gyakorlatban is jól működik 

egyes országokban mint a munkaerő-ellátás eszköze, megfelelő jogszabályi háttér támogatásával. 

Figyelembe véve azonban a munkaerő-kölcsönzés hazai körülményeit, az ilyen típusú 

munkaszervezésnek a kiskőrösi hiányát csak a városi közösség érdemeként lehet értékelni. 

Az elégedetlen munkavállalók munkahelyváltásának legfőbb akadályozó tényezői között mindkét 

nemnél, iskolai végzettségtől függetlenül, első helyen a család áll. Ezt követi a munkahelyek vélt 

hiánya, kivéve a mindössze nyolc általánost végzetteknél: náluk a második helyen a szakmai 

végzettség hiánya áll. Nem meglepő módon, ezen a rétegen kívül elenyészően kevesen jelöltek meg 

önmagukból eredő korlátozó tényezőt (a képzettség vagy a gyakorlat hiányát). Azt is igen kevesen 

jelölték be indokul, hogy máshol kevesebbet keresnének. Ez arra enged következtetni, hogy 

minimális a bérverseny a kiskőrösi munkaerőpiacon: a munkaadók jól informáltak a 

munkaerőpiacon számukra konkurenciát jelentő cégek bérezési gyakorlatáról, és ehhez tartják 

magukat. Ez a hallgatólagos összejátszás úgy fest a munkavállalók oldaláról, mintha egy vevői 

monopóliumnak adhatnák csak el a munkaerejüket a városban (a közszférát leszámítva). Ez is 

megerősíti azt a diagnózist, hogy nem lehet kimozdulni a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetből a 

bérezési (vagy inkább a tágabb értelmű kompenzációs) gyakorlat megváltoztatása nélkül.  

A tartós munkanélküliségre adott legjellemzőbb válaszreakció, életkortól, iskolázottságtól, havi nettó 

munkajövedelemtől függetlenül a képzésen történő részvétel, vagy új szakma megszerzése. Az 

egyetlen eltérés a már megélt tartós munkanélküliség esetén jelentkezett. Az elmúlt 10 évben 

összesen 6-8 évet munkanélküliként töltöttek elsődlegesen az alkalmi munkát választanák, nem a 

képzéseket. Ez is alátámasztja a korábbi javaslatunkat, hogy érdemes lenne számukra napszámos 

lehetőségeket teremteni a mezőgazdaságban, esetleg az idegenforgalom vagy a vendéglátás területén. 

A másodikként megemlített kiút között azonban már jelentkezik eltérés végzettségi szintenként. Az 

általánost és szakmunkásképzést végzettek ugyanolyan arányban reagálnának alkalmi munka 

keresésével egy tartós munkanélküliségre, mint ahányan a továbbképzést választanának. Az iskolai  
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végzettség növekedésével csökken ezek aránya, és nő az elvándorlást választóké. A 160 ezer forint 

havi nettó munkajövedelemnél kevesebbet keresőknél is a másodikként megjelölt reakció az alkalmi 

munka keresése, míg 250 ezer forintos havi nettó munkajövedelemmel, vagy egyetemi végzettséggel 

ezt az opciót teljesen kizárják.  

A közmunkaprogramban részvételre igen elenyésző arányban fanyalodnának az emberek. 

Rájuk jellemző, hogy 26-55 év közötti, középfokú vagy annál alacsonyabb iskolai 

végzettségűek, akik akkor is 120 ezer forintnál alacsonyabb havi nettó munkajövedelmet 

keresnek, amikor van munkájuk.  

 

 

2. ábra Tartós munkanélküliség esetén választott kiutak 

 

5.4.Általános munkavállalói jellemzők 

5.4.1. Egészségi állapot 

Más településekhez hasonlóan Kiskőrösön is megtapasztaltuk a szubjektív egészségkép erősen 

pozitív voltát. Bár az ország lakosságának egészségügyi állapotáról igen gyászos képet festenek a 

hivatalos adatok, a munkaképes korú lakosság megszondázásával kiderül, hogy a túlnyomó többség 

saját magáról alkotott véleményében kifejezetten jó egészségi állapotúnak tartja magát a 

munkavégzés szempontjából. Kiskőrösön a megkérdezettek 81%-a válaszolta, hogy kiváló, vagy 

korához képest nagyon jó az egészségi állapota. 10% nyilatkozta, hogy krónikus betegsége ellenére 

munkaképesnek tartja magát. Ez fontos információ, mert a prevenció és az életvezetési tanácsadás 

létjogosultságát és támogatásának szükségességét erősíti, valamint jól tervezhető jövőt vetít a 

munkaerőpiacról az öregedő lakosságot mutató korfa ellenére.  

5.4.2. A munkanélküliség jellemzői 

Az intézményi interjúk összesítése alapján a hivatalosan 10%-os munkanélküliséget az alábbi 

kategóriákba lehet sorolni:  
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- a munkaerőpiacon aktív lakosság mintegy 3-3,5%-a nem valódi munkanélküli, ők csak az 

egészségügyi ellátási jog miatt regisztrálnak, de feketén dolgoznak mellette. Kiszűrésük azért 

nem lehetséges, mert a hivatali kiközvetítések során a munkaadók túlságosan „belátóak” és 

mindig igazolják nekik, hogy alkalmatlanok az üres állás betöltésére; 

- az aktívak kb. 3,5 %-a a tartós munkanélküli, akiknek a fele mentális problémák és 

aluliskolázottság együttese miatt nem tud elhelyezkedni, másik fele pedig az egészségi 

állapota miatt. Utóbbiak azért számítanak mégis munkanélkülinek, mert államilag 

megszigorították a munkaképesség értelmezését, így azok közül is sokakat 

munkaképesnek nyilvánítanak, akiket valójában nem alkalmaznak a munkaadók 

egészségi állapotuk miatt egy Kiskőrös méretű munkapiacon.  

- a fennmaradó 3-3,5%-ot pedig a normális piaci munkahely-változtatás miatt átmenetileg állás 

nélkül lévők teszik ki (megjegyezzük, hogy ez az arány a munkapiaci egyensúly 

szempontjából már túl alacsonynak is minősül, jól alátámasztva a munkaerőhiány 

határozottan érzékelhető tényét); 

Kezelendő munkanélküliségnek a középső kategóriát kell tekinteni, ugyanis a 3% „feketéző” 

valójában nem munkanélküli, ezért ügyük más lapra tartozik. Ezt a bizonyos regisztrált tartós 

munkanélküli 3,5%-ot pedig ki kell egészíteni a hivatalos adatok és a felmérési adatok összevetése, 

valamint az egyházi vezetőkkel folytatott beszélgetéseken kapott információk alapján. Eszerint 

ugyanis még 4-5%-nyi tartós munkanélkülivel kell számolni, akik nem kerülnek az ellátórendszer 

látókörébe, nem regisztrálnak, és életformaként élik meg helyzetüket. Tehát összesen az aktívak 7-

8%-ával lehet és kell foglalkozni ahhoz nagyon komoly, tudatosan felépített stratégia 

keretében, hogy esélyük legyen munkajövedelemből megélni. Sokak esetében ez legfeljebb a 

szociális foglalkoztatásban fog kimerülni, ám így is érdemes bevonni őket a munka világába, 

mert már más példát fognak mutatni a következő generációk számára, s maguk is kevésbé 

terhelik a társadalom erőforrásait, sértik az igazságérzetét.   

A munkapiaci részvétel szempontjából a válaszadók 6%-a tekinthető „reményvesztettnek”. Válaszaik 

alapján létformának tekintik, tudomásul vették a tartós munkanélküliséget, és bekövetkezett már 

náluk a mentális leépülés, ami önmagában komoly korlátja a sikeres munkakeresésnek. A 

Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának 2015.12.20-i nyilvántartási adatai alapján a munkaképes 

korú lakosság (9808 fő) 4,97%-a (487 fő) regisztrált álláskereső, és 1,7%-a (167 fő) a 365 napnál 

régebben munkanélküli (ezzel egybevágnak a mintában kapott értékek, ugyanis 3% jelölte meg 

magát közfoglalkoztatási státuszban akként, hogy ez csak átmeneti állapot, és biztos a 

továbblépésben). Ez arra enged következtetni, hogy a munkaképes lakosság legalább 4,3%-a nem 

kerül a hivatalok regisztrációs látókörébe, de tartós munkanélkülisége életformává vált, melyből 

kilépni önállóan nem képes. Azért legalább ennyi, mert a deprivált lakosság felmérésének legfeljebb 

a mennyiségi céljait lehet meghatározni, s bár ennek megvalósításához segítség is érkezett, az adatok 

valóságtartalmát, és ennek alapján a teljesülését ellenőrizni a személyiségi jogok miatt tilos. A 

deprivált rétegekre jellemző iskolázottsági és egyéb hiányosságok miatt erősen valószínű, hogy 

minden próbálkozás ellenére alulreprezentáltak a mintában, amely a munkanélküliként nem 

regisztráltak 4,3%-os arányát (miként korábban is levezettük) akár 8%-ra is felviheti (nemzetiségi 

adatok, segélyezési adatok, interjúk anyagai alapján becsült érték). 

5.4.3. Nyelvismeret 

A kielégítő nyelvismeret hiányának problémáját, úgy tűnik, az sem tudta orvosolni, hogy megfelelő 

idegennyelv-tudás két évtizede a nappali képzésen szerezhető diploma feltétele. A nyelvtudás 

általános hiányát a munkaadók közül többen sérelmezték az interjúk során, és véleményük szerint az 

sem megoldás, hogy saját maguk támogatják a dolgozók nyelvtanulását. A válaszadóink közül a 25 

év alattiak csupán 14,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, addig a 26-35 év közöttiek 50%-a, 

a 36-55 év közöttiek 58%, 56-65 év közöttiek 71%-a. A nyelvtudás azonban a munkaerőhiánnyal 

küzdő területek egy jelentős részénél érdektelen, míg máshol szakma-specifikus elvárások vannak.  



  A Munka Becsületéért Alapítvány 

21 
 

 

Ezért ezzel a problémával városi szinten nem érdemes foglalkozni, ezt az oktatás-képzés 

keretein belül, illetve a munkavállalóknak és cégeknek maguknak célszerű megoldani, egyedi 

igényeik szerint, megkeresni a dolgozók motiválási lehetőségeit. 

 

 

3. ábra Gyakorlati nyelvismeret 

 

5.4.4. Informatikai ismeretek 

Az informatikai ismeretek terén a teljes minta meglehetősen magas szinten áll, mindössze 5%-a 

nyilatkozta, hogy egyáltalán nem ért a számítógéphez, de 52%-a napi munkájához is aktívan és nagy 

biztonsággal használja.  

Meg kell jegyezni, hogy bár objektív statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, a felmérési 

tapasztalatok alapján az országos átlaghoz képest mind a használható nyelvismeretben, mint az 

informatikai ismeretek terén az átlag feletti tudással rendelkezik a kiskőrösi mintacsoport. 

 

5.5.Munkajövedelmek, munkaerő-piaci attitűdök  
 

Az iskolai végzettséggel arányosan növekvő fizetések Kiskőrösön is jól követik az országos 

tendenciákat. A diákokat és a szülőket így nehéz lehet hitelesen megpróbálni rábeszélni arra, 

hogy inkább szakmát tanuljon a gyerek, s ne valamilyen diplomát célozzon meg. Miközben a 

felsőfokú végzettségűek fele kap 160-500 ezer forint közötti addig a középfokú szakmai végzettséget 

megszerzettek, szakmunkások nem is tudják átlépni a 250 ezres határt, a 160-250 ezer közötti 

tartományba is csupán 10% körüli részük tud belépni, a technikusoknak is legfeljebb 20%-a. Ezért, 

joggal motiválják a szülők arra a kicsit is tehetségesebb gyermekeket, hogy ne a kékgalléros 

szakmák, hanem a fehérgalléros munkára jogosító diploma irányába menjenek tovább.  

Munkaviszony esetén a jellemző havi nettó munkajövedelem az időarányos minimálbértől kezdve a 

250 ezer forintig nagyjából egyenletesen oszlik el, és a válaszadók 90%-a ebben a sávban 

helyezkedik el. Mindössze 3%-uk jelölt meg 250-500 ezer forint közötti jövedelmet, és 1%-uk a 

felettit (6%-nál nincs adat). Még a munkaadók legtöbbje sem tartja a béreit versenyképesnek  
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országos szinten, csupán a saját régiójában, ez azonban kevés ahhoz, hogy más, jobban fizető 

régiókból haza, vagy ide vonzza a fiatalokat, a hiányzó munkaerőt. 2016. év elején az országos nettó 

havi átlagkereset (a „fehér”) 154 ezer forint volt, a minta alapján azonban a munkaviszonyban állók 

75%-a ezt nem éri el Kiskőrösön. Amennyiben a válaszadók tényleg hittek a felmérés 

anonimitásában, és a kérésnek megfelelően valóban közölték a „fekete” munkajövedelmeiket is, 

akkor egészen tragikus a kép, hiszen ekkor mindet beszámítva is az országos, statisztikailag mért 

„fehér” munkajövedelem átlaga alatt van 75%-uk. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkaadók 

vélelmével szemben a munkaerőhiány alapvető oka a bérversenyben bekövetkezett erős 

lemaradásuk, nem csak a nemzetközi, de a hazai viszonylatban is. (Az interjúk alapján azt a 

következtetést vontuk le, hogy a kisüzemi vállalkozói szektorban a kifizetett bérek nagyjából a fele 

feketén áramlik.)  

A havi nettó munkajövedelem korosztályok szerinti megoszlása azt mutatja, hogy míg fiatalabb 

korban a legalacsonyabb jövedelmi sávokban tartózkodik a többség, ez széthúzódik 36-55 éves korra 

(nagyjából egyenletessé válik az eloszlás 250 ezer forintig), a 56-65 éves korosztály pedig már 

inkább a magasabb jövedelmi kategóriákban foglal helyet. Ez a tendencia azt sugallja, hogy van 

némi esély a lassú egzisztenciális előbbre jutásra, ugyanakkor a széles többség a jövőben sem 

számíthat anyagi viszonyainak érdemleges javulására. Tekintve, hogy eleve a meglehetősen 

alacsony jövedelemsávok közti átlépésről van szó (az időarányos minimálbértől a havi 250.000 

forintig), így valójában még ez a minimális változás is azt az érzetet keltheti az emberekben, 

hogy semmilyen valós kitörési lehetőségük nincs, hiszen a munkajövedelmük várható 

növekedése sem tesz lehetővé komolyabb egzisztenciális előrelépést. Ezt azok a vélemények is 

igazolják, melyek – végzettségtől és kortól függetlenül – a magasabb béreket jelölték meg az 

elvándorlás megfordításának legfontosabb eszközeként. 

Mivel a keresetek nagysága a munkapiaci szegmensek értékelése szempontjából is lényeges, jó, ha 

megnézzük, milyen tényezők hogyan módosítják az összesített értékben az adott szegmens „anyagi 

vonzerejét”. A mintában 24% a közszférában dolgozók, és 4% a közfoglalkoztatottak aránya, vagyis 

28% azoké, akik bizonyosan hivatalosan kapják keresetük teljes egészét. Az első csoport felfelé, az 

utóbbi pedig lefelé húzhatja a keresetek átlagát. Ebből az következik, hogy szerencsétlen esetben a 

piaci valósághoz képest még sokkal pozitívabb képet is mutatnak a felmérés eredményei a 

versenyszféra nettó munkajövedelmeiről. A keresetekről összegyűjtött adatok kapcsán az egyetlen 

remény, hogy a kitöltők valójában mégsem merték beszámítani a „fekete” munkajövedelmeiket is.  

Mivel arra vonatkozóan nem lehet felelősséggel következtetni, hogy a mintában milyen arányban 

fordulnak elő a piaci szegmens betanított és alkalmi/idény munkásai (ez ugyanis manapság messze 

nem következik az iskolai végzettségből), akik bére mindenképpen lefelé húzza az átlagot, ezért erre 

vonatkozóan csak találgatni lehetne. Az interjúk és a megkapott dokumentumok alapján biztos, hogy 

Kiskőrös is küzd azzal az országos problémával, hogy bár sok szabad munkahely van, arányaiban 

azonban egészségtelenül magas a tudást, képzettséget nem igénylő, de még a hozzáadott 

értékhez képest is alulfizetett, betanított munka. Ezek a munkakörök a 21. században 

elvárhatóhoz képest siralmasan alacsony életszínvonalat tesznek csak lehetővé, semmilyen emberi 

kibontakozási lehetőséget nem biztosítanak. Könnyen elképzelhető, hogy ennek az 

aránytalanságnak az eredménye az átlagos munkajövedelem alacsony szintje.  

Pozitívum, hogy országos összehasonlításban Kiskőrösön magas a részmunkaidőben vagy 

valamely alternatív munkavégzési formában dolgozók aránya: 11%. Ezekre egyébként a 

munkaadók is nyitottak, többen is akként nyilatkoztak, hogy amelyik munkakörben megvalósítható, 

ott törekednek is rá. Ez azért is fontos, mert a válaszadók mintegy 6%-a nyilatkozta, hogy 

kisgyermekekkel van otthon, 1%-a pedig idős hozzátartozót ápol. Számukra az egyetlen esély a 

részmunkaidőben és az alternatív munkavégzési formákban rejlik a munkapiaci részvételre. Ezt  
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ösztönözni érdemes a városvezetésnek szervezési segítséggel, amely összeköti a kínálatot a 

kereslettel, a megfelelő fórumon keresztül.  

A munkahelyi elégedettség általában véve igen magas (93%-os), ami rendkívül meglepő a fentebb 

tárgyalt bérezési gyakorlat mellett. Az elégedetlenek jelentős része úgy látszik már távozott a 

településről, s inkább a belenyugvók maradtak otthon. Az emellett mégis mutatkozó csekély 

elégedetlenségre azonban az előre megjósolható tényezők hajlamosítanak. Kicsit magasabb az 

elégedetlenség a legnagyobb társadalmi terhet cipelő 36-55 éves korosztályban, végzettség szerint az 

egyetemet végzettek és a nyolc általánost, technikumot vagy középfokú OKJ-s tanfolyamot 

végzettek körében, a 70 ezer forint alatt keresőknél, és akik bár vágynának rá, de nem a 

szakmájukban dolgoznak.  

A munkahelyükkel elégedetlenek nagyjából fele családi okok miatt nem tud munkahelyet váltani, 

kisebb részük kényelmi szempontból nem vált, illetve mert – véleménye szerint – nincs jobb 

lehetőség elérhető közelben. Az is sokat mond, hogy a leginkább elégedettek az önfoglalkoztatók 

(69%), őket a közszférában dolgozók követik (59%), majd a magánvállalkozások alkalmazottai 

(46%). A legnagyobb elégedetlenség a részmunkaidősök és a magánvállalkozások alkalmazottai 

között van (előbbiek 13%-a, utóbbiak 8%-a elégedetlen), míg önfoglalkoztató egy sem tartotta magát 

elégedetlennek. 

Jelentős a nem szakmájukban dolgozók aránya (40%), mindazonáltal a válaszadók mindössze 10%-a 

jelölte be azt a választ, hogy nem a szakmájában dolgozik, és bánja is ezt.  

A városi infrastruktúra fejlesztése szempontjából fontos információ, hogy a megkérdezettek harmada 

kerékpárral, motorkerékpárral közlekedik a munkahelyére, 16%-a pedig gyalog. Egy további harmad 

gépkocsival. Szintén az infrastruktúra szempontjából fontos, és a település jövője képe miatt is 

érdekes, hogy a válaszadók 26%-a munkahelye miatt lakik a településen.  

Beszédes a három legfontosabb dolog, amivel feltehetőleg vissza lehetne csábítani az 

elvándorolt kiskőrösieket. A válaszadók 67%-a jelölte meg a magasabb munkabéreket, 33%-a a 

több munkalehetőséget (ismerve az általános városi munkaerőhiányt, valószínűleg ezek egy része is 

a vonzóbb munkahelyekre, benne a magasabb bérekre gondolt), és 29%-uk a helyi gazdaság 

színesítésével és fejlesztésével létrejövő új lehetőségeket említette a vállalkozások területén (több 

válasz is bejelölhető volt). 

 

5.6.Ragaszkodás a településhez, lokálpatriotizmus, fejlesztendő területek 
 

Ma országszerte a legfontosabb kérdéssé vált a jó munkaképességű emberek és a fiatalok megtartása, 

melyben a helyi gazdaságnak és a közösségi légkörnek egyaránt fontos szerep jut.  

A társadalmi összetartozás erősítésében (és akár ezen tanulmány egyes javaslatainak a 

megvalósításában is) komoly szerepe lehet, hogy a lakosság 53%-a végezne önkéntes munkát havi 

pár órás időtartamban. A település- és közösségcélú társadalmi munkához való hozzáállást 

meglehetősen sok tényező függvényében vizsgáltuk. Közülük egy, az iskolázottság mutatott erős 

összefüggést vele. Míg összességében nagyjából megegyezik a társadalmi munkát vállalók és nem 

vállalók száma, a felsőfokú végzettségűek esetén kétszer annyian nyilatkoztak úgy, hogy 

végeznének, vagy rendszeresen végeznek is ilyen típusú tevékenységet, mint ahányan nem. 

Talán itt van helye megjegyezni, hogy a kérdőív több pontjára adott válaszokból is következtetni 

lehet a lakosságnak a városhoz való kötődésére. A válaszok kifejezetten erős lokálpatrióta 

gondolkodásra utalnak, ami szintén jó alap a gazdasági továbbfejlődéshez. 
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Miként várható volt, az elvándorlási hajlandóság a korral erősen csökken. Ennek oka lehet 

részben a korral erősödő rugalmatlanság és a változások iránti intolerancia, amely az országban 

uralkodó mindenkori helyzettől függetlenül érvényesülő tendencia. Ez okot ad a reményre, hogy a 25 

év alattiak estében kiemelkedően magas 66%-os, 26-35 év közöttiek estében 45%-os elvándorlási 

hajlandóság az évek múlásával csökken. Tekintettel, hogy nincsenek korábbi adataink, amelyekkel 

összehasonlítva elemezni lehetne korosztályonként az elvándorlási hajlandóság változását, így 

mélyebb elemzésekbe nem bocsátkozhatunk. 

Az is nyilvánvaló, hogy elsősorban azok gondolnak az elvándorlásra, akiknek van piacképes 

tudása és szorgalmasak a munkában. A magánszférában foglalkoztatottak 46%-a fontolgatja ezt a 

lehetőséget, míg az önfoglalkoztatóknál és az állami szférában egyaránt 27% körül jár az arányuk. A 

nem saját döntés alapján munkanélküliek közül senki nem menne külföldre, de még országon 

belülre is elenyésző az elvándorlási hajlam. Érdekes módon sem az iskolai végzettséggel, sem a 

tanult szakmán belül vagy kívül történő foglalkoztatással, sem a munka nélkül töltött idővel nem 

mutat szoros összefüggést az elvándorlási hajlandóság, sokkal inkább a havi nettó 

munkajövedelemmel. A 161-250 ezer forint havi nettót keresőknél a legalacsonyabb az elvándorlási 

hajlam (26%), míg a többi jövedelmi kategóriában 35-40% közötti. Ez az eltérés azonban adódhat a 

mintának a női nem felé történő eltolódásából, ugyanis a nőknél ez a jövedelemkategória országos 

viszonylatban is kielégítőnek számít, így az egyébként is biztonságkereső nők érthetően kevésbé 

hajlamosak az otthonuk elhagyására ebben a sávban.  

A fenti eredmény azt vetíti Kiskőrös elé (is), hogy az érintetteket mérlegelésre késztető 

béremelési tendencia nélkül a gazdaságot működtető munkaerő közel fele pár éven belül 

elvándorol, a munkára különböző okokból nem foghatók pedig helyben maradnak. Fontos 

kiemelni, hogy a bérek rendezése nem a nyugat-európai bérszint megközelítését jelenti, ezt a fiatalok 

későbbiekben bemutatásra kerülő jövedelemelvárása is alátámasztja! 

Az elvándorlási hajlam erősebb összefüggést mutat a segélyezettséggel is: azok, akik kértek, de nem 

kaptak, 50%-ban elhagynák otthonukat. Akik kértek, és kaptak, már csak 44%-ban, míg azoknak, 

akik soha nem is kértek, csupán 33%-a gondol erre.  

Bár nem meglepő, hogy a mintának a 26%-a, akik pusztán a munkavégzés miatt élnek Kiskőrösön, 

magasabb elvándorlási hajlandóságot mutatnak, ám kifejezetten jó hír, hogy még nekik is mindössze 

34%-uk menne el Kiskőrösről jobb állásajánlatért. Ez egyben arra is enged következtetni, hogy már 

most is van egy olyan elégedett dolgozói réteg a városban, amelynek tagjai gyakorlatilag nem 

csábíthatók el, így lehet példaképeket keresni, életútmintákat állítani a fiatalok elé. Sajnos ezen 

a jó híren sokat ront a középiskolás diákság körében tapasztalható óriási elvándorlási hajlam. (A 

lakossági felmérésben ők még nem szerepelnek.) Bíztató az is, hogy egy esetleges tartós 

munkanélküliségre is csupán a válaszadók 25%-a reagálna elvándorlással, 72%-a a különböző szintű 

tanulást választaná, és mindössze 26%-uk próbálkozna kevésbé megbecsült munka elvállalásával 

(alkalmi munkák, közfoglalkoztatás). (Több válasz is bejelölhető volt.) 

Ha Kiskőrös vonzerejét vizsgáljuk akár a már elvándoroltakra, akár az ezt tervező fiatalokra, 

legnagyobb csáberőként toronymagasan a jobban fizetett állásokat jelölték be a válaszadók 

életkoruktól, iskolai végzettségüktől függetlenül. A második helyen pedig, jelentősen lemaradva, de 

még mindig az álláslehetőségek számának növekedése áll, illetve a helyi gazdaság színesítésével a 

vállalkozási lehetőségek bővítése. Ez azt mutatja, hogy a várossal, élhetőség szempontjából nincs 

komoly gondja a lakosságnak, azonban a gazdasági és egzisztenciális lehetőségeket nagyon 

csekélynek értékelik. Ha ezen nem sikerül változtatni, nem lehet megállítani a káros folyamatokat. 

A megélhetésen túl az otthonlét érzését a települési légkör, az élhetőség határozza meg. Ezt mi sem 

bizonyítja jobban, mint az összefüggés az elvándorlási hajlandóság és a között, ki mit gondol, mivel  
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lehetne hazacsábítani az elvándoroltakat. Akik a városi infrastruktúra fejlesztését jelölték meg, benne 

a szociális, oktatási és nevelési intézmények, szórakozási és kulturális lehetőségek bővítésével, azok 

42%-a hagyná el a települést kedvezőbb munkalehetőség kapcsán, szemben az egyéb vonzerőre 

(több, jobban fizető munkahely stb..) voksolókra jellemző 31-35%-kal. 

Külön kiemeltük sokatmondó tartalma miatt a lakosság képviselőinek válaszait arra a kérdésre, hogy 

mi zavarja vagy csorbítja a város élhetőségét. A válaszokat tematikus csoportokba foglaltuk az 

említések feltüntetett száma szerint, csökkenő sorrendben. Az alábbi lista tehát azt mutatja, mit 

hiányol leginkább a lakosság, mivel lehetne számára még élhetőbbé tenni a várost. 

 

- Több szórakozási, kulturálódási lehetőség, kulturált közösségi programok (mozi, autós 

mozi, diszkó, színház, könyvtár, élménypark, pihenőpark – szűcsi erdő, több bekerített 

játszótér – mosdóval felszerelve, KRESZ-park felújítása, kutyafuttatók, kávézó/internet 

kávézó/cukrászda – kisgyermekes családoknak játszószobával, játszóház, sportpálya, 

horgász- és csónakázótó, kulturális központ/közösségi klub, kézműves foglalkozások, családi 

sportnapok) – 120 fő 

- Több munkahely, munkalehetőség helyben, jobban fizető állások – 85 fő 

- A közlekedési infrastruktúra fejlesztése (vasútfejlesztés, 53-as út fejlesztése, elkerülő főút, 

kerékpárutak, körforgalmi csomópont az Önkormányzat épülete előtt, utak pl. Liget utca 

felújítása, járdaépítés – a tanyákon is –, zebrák forgalmas helyekre pl. Okolicsányi u., Klapka 

u. stb., esővíz-elvezetés) – 65 fő 

- A fürdő fejlesztése (pl. csúszdapark, élményfürdő, családbarát fürdő) – 33 fő 

- Munkakörülmények javítása, dolgozók nagyobb megbecsülése (fizikai munkásoké is, a 

dolgozók törvény szerinti bejelentése – nem közmunka!, a Mercedes gyárba céges buszt 

indítani, családbarát munkahelyek létrehozása, 6 órában is lehessen dolgozni megfelelő 

bérért, kismama-műszakot) – 20 fő 

- Több bölcsődei, óvodai férőhely, ill. a meglévők korszerűsítése – 20 fő 

- Jobb egészségügyi ellátás (több fiatal háziorvos, szakorvos, fogorvosi ügyelet, 

mentőszolgálat fejlesztése, kórház létesítése a laktanya helyén) – 20 fő 

- Vállalkozások létrehozásának és működésének támogatása, segítése korrupció nélkül (nagy 

fejlesztési központ létrehozása a régi és az új OTP-épület között, mezőgazdasági 

vállalkozások segítése pl. az iparűzési adó eltörlésével, gyümölcs felvásárlás 

megszervezésével)  – 20 fő 

- A közbiztonság javítása (térfigyelő kamerák, rendszeres rendőri jelenlét a külterületeken is) 

– 11 fő 

- Iskolák fejlesztése (felszereltség javítása, tanári fizetések és az oktatási színvonal emelése – 

főleg a gimnáziumé) – 9 fő 

- Köztisztaság és a környezet fejlesztése (pl. fásítás, utak, járdák közterületek tisztán tartása, 

rendbetétele, több és gyakrabban ürített szelektív gyűjtősziget, a szemétszállítás megoldása a 

külterületeken is) – 9 fő 

- Cigánykérdés (pro és kontra) – 8 fő   

o A kisebbség egy helyre költöztetése (pl. a laktanyába) 

o A szegregáció felszámolása  

o A cigányság kivételezett segélyezésének megszüntetése 

o Egyenlő bánásmód, egyenlő esélyek a magyarok és a romák számára 

o A városközpontban megnövelni a gyalogos rendőrök számát a kisebbség miatt 

o Délibáb utcában fokozott rendőri jelenlét szükséges (lehetetlen ott élni a kisebbség 

miatt) 

- Lakástámogatás, bérlakások építése (bérlakás program elsősorban a fiatal, pályakezdő 

családok elhelyezésére, megtartásuk, ill. ide vonzásuk érdekében) – 7 fő 
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- Parkolási lehetőség a központban (elsősorban az iskolák és óvodák előtt) – 7 fő  

- Ingyenes képzések, átképzések, tanfolyamok (hogy ne kelljen mindenért Kecskemétre 

utazni, más szakmákra is volna szükség) – 6 fő  

- A tömegközlekedés (busz) fejlesztése – 5 fő  

- A lokálpatriotizmus erősítése – 5 fő 

- Épületfelújítások (pl. vasútállomás, bíróság-ügyészség, földhivatal, városfejlesztés: terek, 

szökőkutak) – 4 fő 

- Jobb közétkeztetés (bölcsőde, óvoda, iskola konyháinak fejlesztése, ételek minőségének 

javítása, nagy diákkonyha a volt SZTK területén) – 4 fő 

- Idegenforgalom fejlesztése (pl. borturizmus, gasztronómia, lovas turisztika) – 3 fő 

 

- Szociális ellátás (pl. kisnyugdíjasok, rehabilitációs intézmény, idősek otthona) – 3 fő  

- Közvilágítás fejlesztése (a tanyákon és a kerékpárutak mellett is) – 2 fő 

- Demokratikus közélet (ha a város arculatát tervezik, kérdezzék meg a városlakókat is, 

egyben korrupciómentesség is) – 2 fő 

- Egyéb (egy-egy említést kaptak): 

o Bevásárlóközpont 

o Piac, vásártér 

o A Petőfi-imázst védjegyként felhasználni (borok, élelmiszeriparban, vendéglátásban) 

o Iskolai szünidei táborok 

 

6. A munkaadók 
 

6.1. Mélyinterjúk összesített tapasztalatai 
 

A beszélgetések igen széles körben zajlottak. A kiemelt munkaadókkal, a várost vezető 

önkormányzati és közigazgatási szakembereivel, az összes egyházi vezetővel, a középfokú oktatási 

intézmények vezetőivel készült interjúk összessége önmagában is igen alapos képet festett a helyi 

munkapiacról. 

A városra jellemző közgondolkodás és a helyi ügyek intézése érzékelhetően eltér a magyar átlagtól, 

ami minden valószínűség szerint szorosan összefügg a szinte teljes lakosságra kiterjedő 

vallásossággal.  

A kiskőrösi munkaadók, vállalkozók erősen követelik a helyi gazdaság robbanásszerű 

továbbfejlődését. Ezt lehetővé tenné a saját lendületük, s számos más kulcsfontosságú objektív 

tényező is, melyek egy része független a várostól. Külön kiemelendő, hogy mind cégek, mind a 

város élén megfelelő vezetők állnak. Azonban Kiskőrös gazdasága, fejlettségében és 

színvonalában már most kinőtte a város lakosságát. A cégek által támasztott szakemberigény 

kielégítése a napjainkra jellemző átlagos társadalmi összetételű városi lakosság bázisán 

egyszerűen nem oldható meg. Különösen azért, mert a munkaerő kereslete folyamatosan 

növekszik, és néhány kiemelt szakmára összpontosul. Ezért, amennyiben Kiskőrös gazdasága a 

munkaerőhiánnyal küzdő területeken is fejlődni akar, a megfogalmazott célok szerint a városi 

közösség, a lakosság megtartása mellett, akkor a megfelelő irányba kell terelni a 

munkavállalók szakmai és karriermotivációit. Megfelelő csatornákon el kell juttatni az 

információt a fiatalok és az átképzést tervező felnőttek számára, hogy lássák meg a helyi 

munkalehetőségeket, és képességeiknek, adottságainak megfelelően eme lehetőségek szerint  
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tanuljanak. Ebben az esetben a közösség megtartása, mint cél, önmagától teljesül, s mintegy 

mellékesen, a gazdasági fejlődés sem torpan meg. 

Természetesen az interjúk során többször is felvetetődött, hogy a városvezetés nemcsak helyi, vagy 

járási, de országosan is vonzó letelepedési és foglalkoztatási célhelységgé alakíthatná Kiskőröst. 

Ehhez azonban a megfelelő városkép és országos marketing mellett olyan helyi bérekre, illetve 

kompenzációs csomagra is szükség van, amely elsőként a hazai, de a nem is távoli jövőben 

közép-európai szinten is vonzó. Ugyan a megfelelő munkaerőért folyó versenyben régiós szinten 

még versenyképesnek ítélték magukat a cégek, azonban országos kitekintésnél ezt már kevesen 

merték kijelenteni. Az pedig közismert tény, hogy immár nem csak a bérekben elérhetetlennek tűnő 

Nyugat-Európa viszi el az alkalmas munkaerőt, hanem már a szomszédos országok is. A béremelés, 

a megfelelő (ha nem is jobb, de elsőként hazai, majd közép-európai szinten is versenyképes) 

kompenzációs csomagok kialakítása még a helyi munkaerő megtartásában is elkerülhetetlen teendő.  

Ennek lehetőségeiről, mikéntjéről a munkaadókkal kell érdemi megbeszélést folytatni. Nekik kellene 

elsősorban belátniuk azt az üzemgazdasági tényt, hogy a bérszínvonal nem egy, hanem két csatornán 

keresztül is hat a termékek és szolgáltatások költségszintjére. Nem csak azon az egyszerű szálon, 

hogy a bérek alapvető összetevői a költségeknek, hanem azon is, hogy a bérek kihatnak a munkaerő 

mennyiségére, minőségére és termelékenységére. A jelen körülmények között szinten tartott bérek 

nyilvánvalóan és egyértelműen növelik a költségeket, csökkentik a profitot, mert munkaerőhiányra 

és kontraszelekcióra vezetnek, rontják a termelékenységet. A béremelés pedig megállíthatja ezt a 

tendenciát, akár vissza is fordíthatja.  

A munkaerőhiány mérséklése kapcsán mérlegelni kell azt is, hogy a lassabb és költségesebb 

(át)képzés helyett a már termelésre kész szakemberek városba vonzásától ugyan gyorsabban új 

lendületet kaphat a helyi gazdaság, azonban ez nem a helyi lakosság számára teremt jobb 

életkörülményeket. A városnak csupán a helyi iparűzési adó növekménye jelenthet némi előnyt, 

míg a helyi munkaerő vagy elvándorol, vagy a betanított munka szintjén megreked. A 

munkavállalási és karrier céllal betelepülők arányának növekedésével Kiskőrös lokálpatrióta 

hangulattal átitatott, közösségi kisváros jellege is veszélybe kerülhet. Természetesen mindezt 

sokoldalúan mérlegelni kell: az senkinek nem érdeke, hogy egy cég a szakemberhiány miatt 

elmenjen a városból, ezzel esetleg a helyi lakosok tucatjait bocsássa el. 

A közös akarat azonban egy irányba mutat: a helyi munkaerő-potenciált és -igényeket összhangba 

kell hozni az oktatás, a felnőttképzés, a munkaügyi központ, a munkaadók és a városvezetés 

hatékony, egymást segítő összedolgozásával. 

 

6.2. A helyi foglalkoztatás általános jellemzői, fő tevékenységi körök és a gazdaság 
sérülékenysége 
 

A jól működő vállalkozások általános jellemzője, hogy a vezetők nem a körülményeket okolják a 

problémákért, nem hibáztatnak senkit, nem mutogatnak másokra. Nem a korlátokat keresik, hanem a 

lehetőségeket, a sikerért és a kudarcért egyaránt teljes felelősséget vállalnak önmaguk előtt is.  

Az interjúk során összegyűjtöttük a helyi gazdaság kis-, családi- és egyéni vállalkozóira vonatkozó 

meglátásokat is azoktól a cégvezetőktől, akik kapcsolatba kerülnek, kerülhetnek velük üzleti 

tevékenységük folyamán: 

- azok a családi vállalkozások sikeresek, amelyben saját maguk dolgoznak, mást viszont 

nem tudnak alkalmazni, foglalkoztatni, mivel így már a működés veszteséges (még a fél-

fekete bérezéssel is); 
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- a cégek legnagyobb gondja a betanított munkások hiánya, amely ennek a rétegnek a 

mentalitásbeli problémáira, a motiváltság hiányára, a rossz segélyezési 

(közfoglalkoztatási) rendszerre vezethető vissza; 

- a második legnagyobb gond a szakemberhiány, őket még a hazai vállalatok is el tudják 

csábítani a fejlettebb régiók magasabb béreivel; 

- a helyi iparkamara (megyei szintig) nagyon segítőkész, jó az együttműködés;  

- a jelentősebb cégek számára kiválóak a helyi pénzintézeti lehetőségek, de a valóban 

forráshiányos, egyébként jól prosperáló kisebb cégeknél a finanszírozás hiánya a 

fejlődés korlátját jelenti. 

A munkaadói minta a foglalkoztatottak száma és a profil tekintetében igen széles spektrumot fog át, 

ezért rendkívül informatív. Az adatokból, foglalkoztatási alapon, diverzifikált iparági szerkezet 

rajzolódik ki Kiskőrösre nézve: nagyjából azonos a kereskedelem-szolgáltatás, az ipar és a 

mezőgazdaság aránya. Ezért megalapozatlan az a – kétségtelenül nem meghatározó, ugyanakkor 

nemis elhanyagolható mértékű – lakossági igény, amely a települési vonzerő növelésének lehetőségét 

a helyi gazdaság színesítésében látja (lakossági kérdőívek). 

A helyi gazdaság stabilitásához nem csak a sokoldalú ágazati szerkezet járul hozzá, hanem a piaci 

diverzifikáció is: az értékesítési piacok földrajzilag is igen eltérőek. Egészséges a vállalatok 

méretbeli szerkezete is: a legkisebb, helyben értékesítő cégektől a kizárólag külföldre, nagy tételben 

értékesítőkig minden változat előfordul. Érdekességképpen érdemes talán megjegyezni, hogy 

hiányoznak viszont azok a tradicionális cégek, amelyek helyből, kicsiben, családi keretek közt 

indultak, és terjeszkedésük eredményeképp mára a helyi, regionális és országos értékesítésen túl a 

külföldi piacokra is átléptek. Ez egyébként szintén általános (országos) probléma, aminek elemzése 

nem része e tanulmánynak.  

Az ágazati, piaci és méretbeli diverzitás ellenállóvá teszi Kiskőrös gazdaságát a szektorális, 

regionális, vagy egyes külföldi piacokhoz kötődő (tehát földrajzilag, politikailag, vagy 

ágazatilag meghatározható) válságokkal szemben. A helyi gazdaságnak mindig lesz egy olyan 

jelentős része, amely nem érintett egy-egy válságban (kivéve természetesen, ha többféle gyökerű és 

természetű válság hat egy időben), és a helyi társadalom egzisztenciális biztonságához megfelelő 

támpontot ad. Fontos biztonsági faktor az is, hogy a cégek kitettsége partnereik felé alacsony, még a 

nagy tételekben szállító cégek is több jelentősebb vevő felé kapcsolódnak, több lábon állnak. 

Összességében a városi gazdaság struktúrája egy egészséges „ökoszisztéma” képét mutatja. Persze, 

javítani, változtatni mindig lehet, és kell is, ahogy a körülmények és a gazdasági környezet változik. 

Például több ágazat is van, amely erősen szezonális, munkaerő igénye jelentős ingadozást mutat 

(mezőgazdaság, rendezvényekhez kapcsolódó turizmus). Ezeket a hatásokat, ha megszüntetni 

egészen nem is lehet, de tompítani, kiegyenlíteni szükséges valamilyen módon.  

A dinamikus, jól működő helyi gazdaságban láthatóan minden szintű végzettségre szükség van, 

kiugró igény a szakmunkások és a felsőfokú végzettségűek (az interjúk alapján jól körülhatárolható 

szakmák és mérnökök) iránt jelentkezik. Meglehetősen magas a Kiskőrösön kívüli lakosok 

foglalkoztatása, aminek oka szinte kizárólag az, hogy helyben nem talál a munkaadó megfelelő 

végzettségű munkaerőt. Ez – a munkanélküliség összetételének elemzésével együtt vizsgálva – 

megerősíti azt a vélekedésünket, hogy Kiskőrös gazdasága kinőtte a városi lakosság munkaerő-

kínálatát. Másrészt azt is jelenti, hogy Kiskőrös lakosságának, a meglévő munkanélküliség, illetve 

elégedetlenség orvoslására nem további munkahelyekre van szüksége, hanem a munkaerő-

kereslet és -kínálat közötti strukturális eltérés csökkentésére. Ezt el lehet érni a munkakereslet 

összetételének átalakításával vagy a munkaerő képzettségének kiigazításával.  
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6.3. A munkaadók véleménye a munkaerő-kínálatról, viszonyuk a helyi munkaerőhöz 
 

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a kiskőrösi gazdaság növekedésében, annak struktúrájában 

„túlszaladt” a helyi társadalom lehetőségein. A gazdasági fejlődést nem hátráltató munkanélküliség 

nagyjából 5% körül jár, azonban ez csak akkor egészséges gazdaságilag, ha ez az 5%-nyi aktív 

lakosság teljes mértékben szakmailag, hozzáállásban munkaképes embereket takar, akik éppen a 

keresési időszakban vannak két állás között (esetleg éppen pihennek, házat építenek stb.). Az ő 

arányuk Kiskőrösön jelenleg 3% körül jár, a munkanélküliek zöme viszont jelenleg nem alkalmas 

munkavégzésre. Amennyiben a gazdaság munkaerő-igénye nem lesz kielégítve, akkor pár éven 

belül a kereslet igazodni fog a kínálathoz, beáll egy új egyensúly. Magyarán, a nagyobb 

nehézségekkel küzdő cégek egy része elvándorol, másik része a problémamentes működés 

szintjére zsugorodik vagy megszűnik. A cégek száma, mérete, kibocsátása tehát hozzáigazodik a 

munkaerő-kínálat adta feltételekhez. 

Annál a néhány cégnél, ahol tudatosan építenek a női munkaerőre (jellemzően betanított munkáknál), 

ott a vezetőket megszondázva kiderült, hogy kifejezetten megbízható, jó munkaerőnek tartják a 

„gyengébb” nemet. A betanított munkaerőnél a munkaszocializációs és mentális gondok inkább a 

férfiakra jellemzőek.  

A legtöbb kiemelt munkaadó növekedési korlátjaként az alkalmas munkaerő hiányát jelölte 

meg, miként a pályázati lehetőségekkel is sokszor azért nem élnek, mert a munkaerő 

kiszámíthatósága, megtarthatósága a rá épülő gazdasági tervezhetőség túlságosan kockázatos. 

Szintén többeknek okoz gondot a telephely és helyiséghiány, ez is korlátja egyes cégek 

bővülésének, növekedésének.  

Az inputjuk és outputjuk terén is Kiskőröshöz kötődő kisebb vállalkozások körében az informális 

(fekete) gazdaság a teljes gazdaság kb. 50%-át teszi ki. Ennek alapján elsősorban a központi 

szabályozásról, közteher-politikáról és újraelosztási rendszerről alkothatunk igen erős kritikát.  

Az üres állásokat legtöbben minden csatornán hirdetik. Az dolgozóikon keresztül jelentkezőknél a 

legnagyobb a beválási arány (90%), a munkaügyi központ által küldötteknél a legalacsonyabb (5-

10%). Még azok a cégek is, amelyek nem küzdenek sem a szakemberek, szakmunkások, sem a 

betanított munkások hiányával, panaszkodnak az általánosan rossz munkaszocializációra, a 

mentális problémákra. 

Mérnököket és diplomás szakembereket az ország más régióiból lehet már csak szerezni, a nagyobb 

cégek erre fejvadászt használnak, és segítik az áttelepülést. A „jó alapanyag” (át)képzése is általános 

megoldás. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a szakemberhiány immár országos jelenség, 

ennek okai nagyobb részt társadalmi szintűek, és feltehetőleg csak kisebb részben felelősek a helyi 

specifikumok, hiányosságok. 

Többé-kevésbé orvosolható, helyi hiányosságnak tekinthető, hogy a helyi iskolák nem a helyi 

munkaadói igényeknek megfelelően képeznek. Ennek részben az OKJ-s és az oktatás-nevelésre 

vonatkozó jogszabályokban keresendők az okai, részben a fiataloknak a cégek helyi igényeivel 

egyáltalán nem harmonizáló továbbtanulási-szakmai szándékaiban. Sok esetben a környéken sem 

létezik olyan képzés, amilyen szakemberekre szükségük lenne a cégeknek (vagy csak igen alacsony 

színvonalon). Bár a cégek igyekeznek kiképezni maguk számára a szakembereket, de ez akkora 

befektetés időben és pénzben, hogy kétséges a megtérülése. A betanítók közben nem tudnak 

termelni, a tanulók termelékenysége kezdetben nagyon alacsony, ráadásul erre nem is lehet tanulói 

szerződést kötni, így semmi garancia nincs arra, hogy később ott is marad a kiképzett ember immár 

eredményt termelni. Legtöbben valóban csak ugródeszkának használják a lehetőséget, a hatékony 

szakképzés helyett, majd nyugatra mennek a tudással. Mindenképp kellene helyben, vagy a  
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környéken indítani a szükséges képzésekből, mert a hiányszakmákból évente tudnának új dolgozókat 

felvenni a kiemelt cégek. 

A munkaadók jelentős része örömmel venne részt mentor- és ösztöndíj-programokban is, hogy a 

jövőre nézve legyen esélye megfelelően képzett és a saját vállalati kultúrájához hozzászokott 

munkaerővel dolgozni. 

Nagyon hiányzik többek között egyes nyomdaipari szakemberek, a vincellérek, a gyümölcs-zöldség 

termesztők, a lézerek és élhajlító (CNC) gépek kezelőinek képzése. A hiányszakmákról egy átfogó 

egyeztetés tudna festeni részletesebb képet. 

A munkaerő kereslet-kínálat egyensúlyának megteremtését nem segítik elő a Munkaügyi 

Központ (Foglalkoztatási Osztály) által szervezett felnőttképzések sem, amelyek célja a 

munkanélküliek elhelyezkedésének támogatása lenne. Ezek ugyanis kifejezetten a 

munkanélküli ügyfelek igényeire épülnek, nem pedig a munkáltatók szakemberszükségletére.  

Bár a rendszer nagyon bürokratikus és lassú reagálású, vannak olyan általános hiányszakmák, 

amelyeket egy munkaadókkal folytatott széles konzultációt követően az éves képzési tervbe szinte 

látatlanul is be lehetne venni, évről-évre. 

Kompenzáció tekintetében a régióban minden megkérdezett cég versenyképesnek tartja saját 

magát, de ezt persze nem szabad minden esetben készpénznek venni. Azt azonban a legtöbbjük 

elismeri, hogy országosan nem, nemzetközileg pedig pláne nem versenyképesek. Ezért fordulhat 

elő, hogy Erdélyből hozatnak betanított munkásokat, a (a fejlesztő-, gépész-, folyamat-, agrár- stb.) 

mérnökök hiánya pedig egyértelműen Kiskőrös fejlődésének egyik legjelentősebb korlátja. 

A szakemberhiányt követően a második számú közös probléma, hogy tragikus a munkaerő nem 

elhanyagolható részének a minősége. A „nem megfelelő munkaerő” kérdésére inkább az interjúk 

során kaptunk részletekbe menő választ. A jellemzésében kiugró helyen szerepel a munkavállalók 

rossz mentális állapota, a munkára szocializáltság hiánya. Szinte használhatatlanná teszi őket a 

motiválatlanságuk, a fiataloknál a perspektíva, a tervek teljes hiánya, az önállótlanságuk, hiányzik 

továbbá a kötelességtudat- és felelősségvállalási képesség, a munkakultúra és a problémamegoldó 

képesség. Ez sajnos nemcsak a cigány kisebbség esetében gond, hanem a tartós munkanélküliséget 

megélőkre, illetve a fiatal munkavállalókra (18-29 évesek) is igaz, tehát a többségi társadalom 

számottevő részére is. Mindez ráadásul nem tekinthető kiskőrösi specifikumnak. 

A cégek körében a legnépszerűbb munkaerő toborzási módszer, hogy saját felvételi 

rendszerükkel válogatnak a dolgozóik által ajánlott ismerősökből. Professzionális toborzó és 

kiválasztó céget elenyészően kevesen vesznek igénybe, azok is jellemzően a felsőfokú végzettséget 

igénylő hiányszakmákban (a mérnököknél). 26%-uk igénybe veszi a munkaügyi központot is, de a 

kiközvetítettekkel nincsenek jó tapasztalataik.  

Minden cég családbarátnak, vagy arra nagyon törekvőnek vallotta magát, és nincs különösebb 

okunk kételkedni ebben. Extra rugalmassággal kezelik például gyermekesek esetén a munkaidő 

ledolgozását, a hiányzásokat, gondoskodnak a kiküldetésben lévő dolgozók családjáról, valamint 

családos rendezvényeket szerveznek időnként. 

Ugyanakkor teljesen hagyományos a különféle munkavégzési módok súlya, a legjellemzőbb 

munkarend a kötött napi munkaidő és a többműszakos beosztás, illetve egyes ágazatokban az alkalmi 

és idénymunka. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kiskőrösi munkaadók kifejezetten 

nyitottnak és rugalmasnak tűnnek az alternatív munkavégzési formák – elsősorban a 

részmunkaidő – iránt, de a távmunka lehetőségét is vizsgálja több meginterjúvolt cég. Ez 

kiemelten fontos lenne a nők számára, mert a lakossági felmérésből kiderül: nagy részük a család 

ellátása miatt nem tud elhelyezkedni, vagy emiatt van beragadva olyan munkahelyen, amellyel  
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egyáltalán nincs megelégedve. Ezért ezeknek a foglalkoztatási formáknak a támogatása a város 

vezetése és az önkormányzat részéről mindenképpen jelentős javulást hozhat a munkaerőpiacon. Már 

az is segítene, ha felkészült szakértők tájékoztatnák az érdekelteket a lehetőségek teljes skálájáról, és 

a különféle formák, például a megosztott munkakör előnyeiről. Az is kifejezetten bíztató, hogy mind 

a gyakornoki, mind a diákmunkához teljes befogadó készséggel álltak a munkaadók. Ez a munkaerő-

kínálat megfelelő képzése, átképzése kapcsán kulcsfontosságú tényező. 

A foglalkoztatásra a saját bejelentés a jellemző, a munkaerő kölcsönzőn keresztüli vagy 

alvállalkozóként történő munkavégzés szinte nem is létezik. Ez kifejezetten jó a kiszámíthatóság és 

megbízhatóság szempontjából mindkét fél (munkaadó, munkavállaló) számára. 

A korábbi közmunkásokkal a cégek tapasztalatai általában véve nem jók: kevesen 

próbálkoztak meg közmunkás felvételével, és nagyobb részük többé nem is akar. 1-1 jó 

tapasztalat azért fellelhető, ezek a munkaadók a jövőben is nyitottak a hozzájuk beajánlott, küldött 

közfoglalkoztatottakra, akár felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben is. Jellemzően azért a 

jelentős iskolázottságot nem igénylő munkakörökben számítanak rájuk.  

A strukturális problémákat jól mutatja, hogy míg a lakosság számottevő része szerint több 

munkahelyre lenne szükség, addig a munkaadók szinte mind munkaerő-hiányra 

panaszkodnak. Főként a nagyobb cégek jelölték meg növekedésük korlátjának az alkalmas 

munkaerő hiányát, a kisebb vállalkozások inkább a megbízásokat keveslik. Ezeken túl a munkaadók 

26%-a tervezett munkaerő felvételt a tavasz-nyár folyamán, és további 16%-a egy éven belül 

(minden féle végzettségi szinten). Ez azt bizonyítja, hogy a helyi gazdaságban óriási potenciál van, 

nemcsak a helybeliek, hanem a környék számára is. A jelenlegi legsürgősebb teendő tehát nem 

további befektetők, beruházók vonzása, hanem a meglévők megtartása. Kiskőrös jelenlegi 

helyzetében ez az első lépcsőfok ahhoz, hogy ki tudja alakítani regionális, esetleg országos szinten is 

azt a megfelelő hírnevet, miszerint fejlődik, potenciál van benne, érdemes vele foglalkozni. Ez lehet 

azután vonzó a további munkaadók, beruházók számára.  

Azt különösen fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy mindkét oldal válaszait összevetve a 

munkanélküliség és az egyidejű munkaerő-hiány egyik oka a munkakereslet -kínálat szakmai 

összetétele közötti eltérés, másik pedig a munkajövedelmek versenyképtelensége országos 

szinten. Az első ok inkább munkanélküliséget, a második inkább elvándorlást eredményez.  

 

6.4. Az állami elvonási, intézményi, piaci és támogatási rendszer vállalkozói megítélése  
 

Szinte mindenhol elhangzott az élőmunkára rakodó adó- és járulékterhek túlzott mértéke, 

melyet Magyarországon, ilyen gazdasági körülmények között még az exportból élő, relatíve jól menő 

cégeknek is nehéz kitermelni (mert ők viszont nem kockáztatnak a fekete, vagy fél-fekete 

foglalkoztatással). A kisebbek úgy tudnak csak a bérversenyben megmaradni, hogy félig 

„feketéznek”. Máshogy megszűnnének.  

A Munkaügyi Központról az az általános vélemény, hogy lehetne velük együtt dolgozni (pl. 

koordinálni a felnőttképzést), csak rettenetesen nehézkesek és lassan reagálnak, illetve az általuk 

kiközvetített munkakeresők döntő része használhatatlan.  

A munkaadók általánosan örülnek, ha dolgozóik munkájukhoz kapcsolódó további tudásra akarnak 

szert tenni, és támogatják is a tanulmányaikat. Ez a munkaadók több mint felére igaz. A főként 

aluliskolázott, betanított munkaerőt foglalkoztató cégek kevésbé nyitottak dolgozóik 

továbbképzésére – érthető okokból. 
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A mintában szereplő cégek 47%-a válaszolta, hogy folyamatosan növekszik. Az elégedetlenek 

aránya mindössze 27%. A válaszadók 26%-a a fizetőképes kereslet hiányát jelölte meg a piaci 

növekedés korlátjaként (elsősorban a kisebb vállalkozások, amelyeknek nagyobb a súlya a 

mintában), a munkaerő hiányát 21%-uk tette szóvá, a fojtogató adminisztrációra 11%-uk 

panaszkodott, míg 8%-nak a pénzintézeti finanszírozási lehetőségek hiányoznak. Fontos 

megemlíteni, hogy többen is felhozták a földrajzi-fizikai korlátokat, a helyhiányt, amelyet 

kihasználható telkek, telephelyek hiányában nem tudnak egyelőre megoldani. 

A közbeszerzési pályázatokkal, mint piaclehetőséggel, a cégek igen kis hányada, 11%-a számol. 

Egy kisebb részük ágazatilag is kiesik ebből a lehetőségből, illetve nem is kíván a közszférának 

dolgozni, ám a többségnek magával az eljárással vannak gondjai. Túlságosan korlátozónak 

tartják a közbeszerzési kiírások feltételeit (29%), nehézkesnek és kiszámíthatatlannak a 

folyamatot (11%). Az interjúk során többen is úgy nyilatkoztak, hogy a likviditásukat 

veszélyeztetné az önrész lekötése – tehát nekik is inkább a konstrukcióval van gondjuk. 

A pályázatoknál valamivel jobb a helyzet. Az elmúlt 5 évben a megkérdezettek 61%-a indult 

valamilyen pályázaton, 50%-a nyert, 11%-a nem. Akik nem is indultak, azok jellemzően nem 

találtak megfelelő pályázati lehetőséget, vagy túl nehézkesnek ítélik a folyamatot, amely túl sok 

erőforrást köt le, összességében véve nem érte meg nekik. 

A nem nevesített válaszlehetőségeken túl jellemzően az alábbi indokokkal magyarázták a 

pályázatoktól történő távolmaradásukat: 

- A munkaerő megtartására kötelezettséget vállalni ilyen munkaerő-minőség, illetve a 

gazdasági körülmények változékonysága mellett nagyon kockázatos. 

- Túl szigorú kötöttségeket jelent túl hosszú időre – kiszámíthatatlan gazdasági környezetben.  

- A napi likvid működést veszélyezteti az önrész lekötése. 

- Ilyen kiszámíthatatlan gazdasági környezetben nem lehet évekre kötelezettségeket vállalni 

(létszám, árbevétel, növekedés). 

 

6.5. Az önkormányzati támogató háttér vállalkozói értékelése, a legfontosabb fejlesztendő 
területek, társadalmi felelősségvállalás 
 

Általános vélemény, hogy a kiemelt partnerekkel nagyon jól bánik az önkormányzat, bár 

határidőcsúszások még így is gyakoriak az engedélyeztetések alatt. Az ügymenet gyorsítását 

mindenki szívesen látná. A kisebb cégeknek azért akadnak más gondjaik is. Úgy érzik, nem kapják 

meg a kellő (proaktív) segítséget az ügyintézőktől, amely szerencsére nem a hozzáállásukból, hanem 

inkább a tájékozatlanságukból ered. Azért szerencsére, mert ez utóbbit sokkal könnyebb pótolni. (Fel 

kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy sem az interjúk, sem a kérdőívek nem vizsgálták azt a 

témakört, vajon ez a probléma az önkormányzatot érinti, vagy a polgármesteri hivatal ingatlanában 

működő, de más szervhez tartozó egyéb intézmény ügymeneteit. Nem kizárható ugyanis, hogy az 

azonos épületen belüli elhelyezkedés miatt sorolják más intézmények problémáit a városi 

önkormányzathoz.) 

Szintén sokan említették, hogy lehetne jóval erősebb az üzleti szemlélet a városvezetésben, amely 

kifejezetten felhasználhatná a rendelkezésére álló testvérvárosi, nemzetközi kapcsolatokat arra, hogy 

piacot szerezzen, partnerkapcsolatokat bővítsen a városi cégek számára. 
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A városvezetéssel a megkérdezettek 45%-a kezdeményezett tárgyalást valamely problémás ügye 

kapcsán. Több mint fele nyilatkozta, hogy egyértelműen pozitív eredménye lett, harmaduk azt, hogy 

semmi eredménye nem lett. A maradék szerint félmegoldás született.  

A meginterjúvolt cégek mindegyike meg volt elégedve az önkormányzat segítőkészségével, a 

városvezetés konstruktivitásával. Az egyetlen dolog, amit többen is kértek: az engedélyeztetési  

 

folyamatok során próbálja meg az önkormányzat legalább a hivatalos határidőket betartani, mert ez 

sokszor kerékkötője a fejlődésnek, vagy hónapokkal elodázhatja, felborítva a hivatalos határidőkkel 

számoló üzletei tervet. 

Nem ez a véleménye a kérdőívet kitöltőknek, akiknél „csupán” 50 százalék maradéktalanul 

elégedett az ügyintézéssel, 8% kifejezetten elégedetlen, 29% szerint pedig hol segítőkészek, hol 

nem.  

 

 

4. ábra Segítőkészséget tapasztalt-e az önkormányzati ügyintézés során? 

 

Az önkéntes segítő hajlam a cégeknél is meglepően magas, csak úgy, mint a lakosság esetében. 

71%-uk nyilatkozta, hogy szokott, vagy vállalna akár ingyen is támogatói tevékenységet a város 

érdekében, és mindössze 8%-uk mondta, hogy semmiképpen sem. 

Szintén igen magas azoknak a munkaadóknak az aránya, akik egy helyi munkaerő adatbázist 

örömmel használnának. Ez egybevág a lakossági igénnyel, ezért erősen megfontolandó, főként az 

alkalmi és idénymunkások esetében egy helyi mobil applikáció létrehozása vagy megvásárlása 

a közvetítés megvalósítása érdekében.  

Arra a kérdésre, hogy mivel tudná az önkormányzat, a város vezetése segíteni a vállalkozásának 

fejlődését, a leggyakoribb válaszok az alábbiak voltak:  

- A munkaerő-kínálat szakmai és mentális alkalmasságának fejlesztésével, fiatalok 

megtartásával. (30%) 
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- Infrastruktúra fejlesztésével. (20%) 

- A kapcsolati háló fejlesztésével (cégek, önkormányzat, városvezetés, testvérvárosok), erősebb 

képviselettel a kormányzat felé. (14 %) 

- Az önkormányzati ügymenetek gyorsításával, az ügyintézők jogszabályi háttér-ismeretének 

és a vállalkozásokat támogató tudásának növelésével. (14%) 

- Célszerűbb és hatékonyabb image-dzsel és a város országos marketingjével. (8%) 

 

7. A középiskolai diákok  
 

A lakossági kérdőívben feltérképeztük következő években végző fiatalokat is, mert ők erőteljesen 

befolyásolják a gazdaság jövőbeli potenciálját.  

A családokban nem túl magas azoknak a fiataloknak a száma, akik valamilyen szakmai végzettséget 

szereznek a következő években. Ennek egyik oka nyilván a gyermekek számának sok évtizede tartó 

csökkenése, de igen magas a gimnáziumi érettségit szerzők aránya is, akik még ezután választanak 

majd szakmát, és a következő években is tanulni fognak. A következő 5 évben a munkaerőpiacra 

kikerülő végzősök között kiemelkedik az informatikusok, mérnök-informatikusok száma.  
 

Mivel a városban ez nem, országosan annál inkább hiányszakma, emiatt Kiskőrösön egyelőre inkább 

azon érdemes elgondolkodni, hogyan lehetne legtöbbjüket a helyi gazdaságba történő beépíteni. 

Előbb-utóbb ugyanis szükség lesz rájuk, mert ennek a szakmának kikerülhetetlenül nő a jelentősége, 

ez a munka magas hozzáadott értéket termel, és mind világszinten, mind nemzetgazdasági szinten 

egyre inkább stratégiai szerepre tesz szert. A fiatalokra hatalmas vonzerőt gyakorolna az 

informatikai ágazat helyi beindítása például valamely nagyobb cég ügyféltámogató 

szolgáltatásán keresztül, de akár a start-up cégek később említésre kerülő ösztönzésével is.  
 

Az informatikát követik, jelentősen lemaradva azok, akik majd műszaki menedzser, logisztikus, 

logisztikai menedzser végzettségűek lesznek. Bár jelenleg erre nincs túl nagy piaci igény 

Kiskőrösön, ám a jövőben a régiós, Kiskőröst is érintő infrastruktúra fejlesztések eredményeképp 

kifejezetten adja magát a logisztikai központ pozíciója. Ezt kihasználva egy újabb „asztalláb” jönne 

létre a gazdaságban, főleg ha helyben képzett munkaerőre lehet számítani.  

 

Szomorú és egyben vészcsengőt megnyomó tény, hogy a kifejezetten hiányszakmának tekinthető 

területeken elenyésző arányban szereznek végzettséget a fiatalok. Gépészként, esztergályosként, 

forgácsolóként, CNC gépkezelőként, szakmérnökként 1-1 fő fog végezni 5 éves időtávban. Ha e 

számot a teljes lakossághoz viszonyítjuk, még sötétebb perspektíva rajzolódik ki a jó szakembereket 

országosan is lepkehálóval vadászó helyi cégek számára. Ezen a téren tehát nagyon gyorsan és 

hatékonyan kell lépni, különben már középtávon kezdetét veheti a gazdasági leépülés az említett 

szakmákra alapozó ágazatokban. 

 

7.1. A középiskolások motivációi és értékrendje 
 

A középiskolások 40-45%-a saját bevallása szerint tudatosan választott iskolát, és döntött egy 

szakma, szakmai irány mellett (akár a vélt anyagi előnyök, akár az érdeklődése miatt). A 

Kiskőröshöz történő tudatos ragaszkodás 20-25%-ukban lelhető fel (akik ez alapján választottak 

szakmát, vagy pontosan tudják, hogy helyben akarnak maradni). Felsőfokú végzettségre 59%-uk 

törekszik (33%-uk konkrét hivatásra készül, míg 26%-nak csupán a diploma a lényeg).  
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Az összes diák 42%-ának igazából közelítő fogalma sincs a jövőjéről, nekik nincsenek se 

terveik, se vágyaik, legfeljebb egzisztenciálisak és életmódbeliek. Nagyjából ezt az arányt jelölték 

meg tapasztalataik alapján az iskolaigazgatók is. Az elvándorlási szándék erőssége a diákok 43%-

ánál tekinthető kritikusnak. 

Beszédes, hogy a nyolcadik osztályosoknak szervezett továbbtanulási tájékoztatón a mai 

középiskolásoknak csupán 15%-a vett részt. A résztvevő cégek és a pedagógusok szerint a 

gyerekeket egyáltalán nem érdekli a továbbtanulási kiállítás, örülnek a „potya lógásnak”. Legritkább  

 

eset, hogy egy gyermek szülői kísérettel látogat el, pláne, hogy az iskolai foglalkozások után a 

szülővel visszamenjenek ide. Pedig elsősorban a szülők feladata lenne megismerni gyermekeik 

képességeit, érdeklődési körét, és a helyi igények, munkalehetőségek ismeretében motiválni őket a 

továbbtanulásban, szakmaválasztásban, segíteni a tájékozódásukat. A legtöbb pályaválasztó gyerek 

annyit sem tud, hogy fizikai vagy inkább szellemi alkotó munkában leli-e örömét, és hogy 

megközelítőleg milyen tevékenység, szakmatípus vált ki belőle érdeklődést. Mivel a szülők már 

nem hordják a munkahelyükre a gyerekeket, nincsenek bevonva a háztartási, kerti, építkezési, 

karbantartási stb. munkákba, így a fiataloknak semmi rálátásuk nincs saját magukra, képességeikre, 

érdeklődéseikre. Pedig 14 éves korra legalább idáig el kellene jutni ahhoz, hogy a továbbtanulás főbb 

irányát be tudják mérni. 

A rosszban mindig van valamennyi jó is: a már kialakított pályaképet igen nehéz megváltoztatni, 

ennek hiányában azonban még formálhatók, megfelelően motiváló információkkal a hiányszakmák 

felé terelhetők a gyerekek. A továbbtanulási tájékoztatás eddigi mellőzése is arra utal, hogy a 

tájékoztatás átalakítása, hatékonyabbá tétele révén komoly esély van a munkaerő-kereslet és -kínálat 

közötti strukturális eltérések mérséklésére pár éven belül.  

 

 

5. ábra Tájékozódtak-e a diákok pályaválasztás előtt? 

 

A pályaválasztás során elsősorban az iskola közelsége, az álmok, és a tanulmányi eredmény 

(ilyen sorrendben) befolyásolja a fiatalok döntését.  

Nagyon tanulságos azonban a gyerekek beszámolója arról, mi a legfontosabb számukra a következő 

öt évben, milyen elvárásaik vannak leendő munkahelyükkel szemben, és milyen tényezők alapján 
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döntenek az esetleges felsőfokú továbbtanulásról. Mindegyik kérdésnél egyértelműen az anyagi 

előnyök szempontja került az élre. Minél jobban fizető állás megszerzése a fő céljuk, ez a 

legfontosabb elvárás a munkahellyel kapcsolatban (második a jó munkakörülmények), és ez alapján 

választanak továbbtanulási pályát a felsőoktatásban is. A leendő munkahely kapcsán a legkevésbé 

fontos, hogy az Kiskőrösön legyen, az öt éves kitekintésben a legkevésbé fontos a diploma 

megszerzése, a felsőoktatási továbbtanulás kapcsán pedig a legkevésbé fontosnak azt tartják, hogy a 

szakmai céljaiknak megfelelő legerősebb és elismert egyetemet/főiskolát végezzék el.  

 

 

Összességében elmondható, hogy a középiskolások elsődleges és legfontosabb célja az 

egzisztencia megteremtése, aminek, ha kell, egyöntetűen mindent alárendelnek. Nagy viszont az 

ellentmondás a válaszok között a diploma ügyében. Ha csak arra kérdezünk rá, hogy kell-e, akkor a 

nagy többség szerint igen, azonban ha választaniuk kell más dolgok és a diploma megszerzése 

között, akkor a fontossági sorrendben azért sok minden megelőzi. Az pedig végképp érdektelen 

számukra, hogy hol, milyen színvonalú és hírű intézményben szereznek majd oklevelet. Itt tehát 

megint helye lenne az információáramlás javításának, ugyanis a tanárok, szülők, munkahelyi vezetők 

stb. már biztosan jól tudják, mekkora különbség van egy „papírgyári” és egy valóban értékes 

végzettség között. 

Ha megint a jót keressük a rosszban, ugyanazt találjuk: a fiatalok így még alakíthatók és 

terelgethetők, ami határozott elképzelések és felépített karrierterv esetén szinte lehetetlen 

lenne. Hátránya, hogy ha valójában csak pénzzel, materiális javakkal motiválhatók – ami az 

elkötelezettségnek igen alacsony szintje –, akkor nehéz lesz nekik magas minőségű, megbízható 

munkát végezniük hosszú évtizedeken át hivatástudat, szakmai büszkeség nélkül. Szerencsés esetben 

a pénz, mint motiváció mellett a hivatástudat is feléled bennük munka közben, és egyre tudatosabban 

kezdik majd saját pályájukat alakítani.  

Az anyagi motiváció átütő erejére utal az első munkahelyen elvárt nettófizetés is, a fiatalok ugyanis a 

helyi nettó átlagkeresetet tudják elképzelni kezdő fizetésként. A felnőtt munkavállaló lakosság 

tényadataival összehasonlítva látszik, hogy a leendő pályakezdőknek általában is magasabb a 

bérigényük, mint az esetleg már évtizedek óta dolgozók jelenlegi munkajövedelme. Félő, hogy a 

kijózanodás helyett inkább a vándorbotot fogja meg sok fiatal közülük, mikor szembejön velük a 

felnőtt élet. 
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6. ábra A középiskolások keresettel kapcsolatos várakozásai és a valóság viszonya 

 

Amit mindenképp figyelembe kell venni, hogy 29%-uknak mindegy, hogy milyen jövedelmet 

ajánlanak, ők mindenképpen el akarnak menni Kiskőrösről. Mondhatni, ők azok a klasszikus 

kalandvágyók, akiknek itt tartására nem szabad nagy erőforrásokat fordítani, mert felesleges.  

 

E kalandvágyás az ő életkorukban hasznos és természetes, ezt jobb inkább elismerni, majd a 

lecsillapodást követően a hazavárást lehet és érdemes hangsúlyozni. Igaz, ők nem a következő öt 

évben lépnek be a helyi munkaerőpiacra, ám később annál fontosabb mozgatórugói lehetnek a 

folyamatos fejlődésnek, hazahozva a tudást, tapasztalatot, dinamikát, amire máshol szert tettek.  

 

7.2. A szakemberhiány háttere 
 

Ideális esetben a helyi oktatási, nevelési, képző, szakképző intézményeknek (a felnőttképzést 

beszámítva), a helyi (esetleg a járási, regionális) munkaadók igényeit kell elsősorban kiszolgálniuk. 

Az egyeztetés csírája megtalálható Kiskőrösön, de a lehetőségek aprócska töredékét használják ki 

csupán. Néhány cég (bár kétségtelenül a nagyok közül) veszi a fáradtságot magának, hogy 

egyeztessen a szakképző iskolával a képzések beindítása előtt. E ponton nem lehet eltekinteni attól, 

hogy a jogszabályi előírások és a központilag meghatározott OKJ besorolások szinte teljesen 

megkötik a szakképző intézmények kezét, és ez az elmúlt időszakban Kiskőrösön is erősen 

eltávolította egymástól a keresett és a képzett szakmákat. 

A középiskolát végzettek ma leginkább Budapesten és Szegeden tanulnak tovább, de egyre 

népszerűbbek az indulóban lévő kecskeméti műszaki szakok. Óriási hiba azonban, hogy a helyi 

munkaadók nem hozzák a középiskolák tudomására, milyen diplomás szakemberekre lenne 

szükségük a belátható jövőben. Az iskolákban mód lenne finoman terelgetni a gyerekeket, 

javaslatokat tenni számukra, hogy érettségi után hol lenne célszerű továbbtanulniuk képességeiknek 

megfelelően.  
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A szakképzés szűk keresztmetszetét a szakoktatók jelentik, ami nem csoda: a fizetésük alacsony, a 

bürokrácia nagy, nincs számukra életpályamodell, évről évre teljes a kiszámíthatatlanság. Azt pedig, 

hogy a munkahelyeken dolgozó szakemberek óraadók legyenek, időben összeszervezni nagyon 

nehéz. A szakoktatók részére legalább 3 éves, munkaidőben és anyagiakban kiszámítható pályát 

kellene kínálni ahhoz, hogy ne a szakmájukban helyezkedjenek el, és valóban oktatóként lehessen 

rájuk számítani hosszabb távon is. Mivel a közoktatásban ma maximum egy évre látnak előre, így a 

létbizonytalanság miatt az iskolák sorra veszítik el a jó szakoktatókat, akik inkább elmennek 

dolgozni a saját szakmájukban. 

És végül, de nem utolsó sorban, a megfelelő szakmunkások kiképzését maguk a rendszerbe bekerülő 

gyermekek is szinte lehetetlenné teszik. Még csak nem is rosszak a motivációik, hanem többségében 

teljesen hiányoznak a nyolcadik osztályos pályaválasztásnál. Iskolát nem tartalom és célok alapján 

választanak a diákok és szülők. A leggyengébb képességű, tanulni legkevésbé hajlandó gyerekek 

mennek a szakiskolákba, a közepesek a szakközépbe, és a kicsit is jobbak már a gimnáziumba 

igyekeznek. Az általános iskolából teljesítmény alapján alig differenciált jegyekkel érkeznek, így 

eleve abban szocializálódtak, hogy a legjobb minősítés is könnyedén elérhető, magától értetődő, 

valódi teljesítmény nélkül. Még teljesen burokban, önállótlanul élnek 14 évesen, önmagukról, 

képességeikről és korlátaikról mit sem tudnak, mert az élet semmilyen részét nem ismerik a digitális 

világon kívül, a többség még sehol és semmiben nem próbálta ki magát. A pályaválasztáshoz 

szükséges információkkal szinte egyáltalán nem rendelkeznek, mert sem ők, sem szüleik nem 

mennek elébe, nem tesznek egy lépést sem érte, talán nem is tudják, mi forog kockán, mi minden 

múlik e döntésen. 

 

 

7.3. A felnőttek fiatalság irányába közvetített elvárásai 
 

A pedagógus tapasztalatok szerint a szülők szeretnék, ha a gyerekük legalább azt a végzettségi 

szintet elérné, amit ők, ezért nem a gyermekek szakmai érdeklődése szerint segítik a továbbtanulási 

döntést. Ehelyett célba vehető legmagasabb végzettség, legszínvonalasabb iskola felé terelgetik a 

gyerekeket, az általános, majd középiskolai érdemjegyeik adta korlátok között. Ez egyébként nem is 

akkora baj, mert a munkaadók válaszai alapján ma a szakmunkásoknak is jóval nagyobb 

hozzáértésre, illetve olyan kompetenciákra van szüksége, amit egy egyszerű, három éves 

szakiskolában nem lehet elsajátítani. A szakmunka elismertségét akkor lehet visszaállítani, ha 

valóban olyan pályakezdőket bocsát ki magából a rendszer, akik megfelelnek a főbb szakmai 

elvárásoknak, és képesek az önálló munkavégzésre is. Így a munkaadók a maihoz képest jóval 

kevesebb idő- és pénzbefektetéssel emelhetnék őket valódi jövedelemtermelő szintre.  

A felnőttek a fiatalokat két fő dologgal motiválják: vágyaik megvalósításával (34%), és a minél 

nagyobb anyagi biztonságot nyújtó diploma megszerzésével (21%). Mindössze 28%-uknak 

fontos, hogy a gyerekek helyben maradjanak. 

 

7.4. Várható trendek, beavatkozási lehetőségek 
 

Mielőtt a fiatalok ilyen-olyan meggyőzésével próbálkoznánk, azt kell eldönteni, helyben akarjuk-e 

tartani őket mindenáron, vagy inkább a visszatérésüket célozzuk meg a tapasztalatszerző évek után. 

Mint látszik, a fiatalok negyede nem kíván elvándorolni még a mai körülmények között sem. Ez az 

arány minden bizonnyal javítható valamennyire, ám sokkal inkább arra kellene törekedni, hogy a 

különféle okokból belföldre vagy külföldre távozott fiatalok idővel visszatérjenek. Hiszen 

természetes a fiatalokban az elvágyódás, az itthon maradó generációk pedig abban reménykednek, 
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hogy a tágabb világ megtapasztalását követően, sok tudás és szakmai tapasztalat birtokában 

hazatérnek majd családjukkal, családjukhoz. Ők is Kiskőrös és az itteni társadalom részei lesznek 

újra egy nyugodtabb és kiszámíthatóbb életszakaszban – mert várja őket mindenki vissza. 

Általános munkaadói vélemény szerint a pályakezdő fiatalok többsége egyáltalán nem kész a 

munkára a középiskolákból kikerülve. A szüleik túlzottan óvják, védik, kímélik őket, ezáltal semmi 

kötelesség- és felelősségtudatuk nincs, saját ügyeiket sem látják át, és nem képesek elintézni, mert 

addig mindent megcsináltak helyettük, mindenre a szülők és tanárok figyeltek oda. A 

munkahelyeken legalább 1 év mentorálással támogatott gyakorlati időre lenne szükségük ahhoz, 

hogy valamennyire termelőképes, jövedelmezően foglalkoztatható munkaerővé váljanak (nemcsak 

szaktudás, hanem munkamorál, önállóság terén is). A munkaadók erre, érthetően, nem akarnak 

áldozni, hiszen nem az ő feladatuk felnőtt emberré nevelni a gyerekeket. A munkaadóknak legfeljebb 

csiszolni, fejleszteni kellene a meglévő tudást és képességeket a saját igényeik szerint, segíteni a 

kezdőket, hogy beilleszkedjenek a vállalati munkakultúrába, közösségbe. E ponton tehát inkább a 

szülők egy része szorul segítségre, hogy felismerjék, mivel ártanak a legjobb szándék mellett is a 

gyermekeiknek, és hogyan tudnák egyengetni a jövőjüket. 

 

 

 

 

 

 

8. Javaslatok 
 

8.1. A városfejlesztési stratégia elemzése 
 

A hivatalos városfejlesztési stratégia regionális gazdasági központ szerepet szán Kiskőrösnek, benne 

a szolgáltatási, foglalkoztatási és oktatási szerepkörrel. Ez kiterjed arra, hogy munkahelyet teremtsen 

a kvalifikált munkaerő számára, továbbá megtartsa a még megtartható népességet, és visszacsábítsa 

az elvándoroltak minél nagyobb részét. Erős a szándék a fesztiválvárosi arculat kialakítására is, 

megcélozva a turizmusból kinyerhető előnyöket. A felsorolt célok azonban nem teljesen koherensek 

egymással, illetve a fennálló viszonyokkal. 

- Kvalifikált munkaerőből most is hiányt szenvednek a munkaadók, tehát nem újabb 

munkahelyekre van szükség az alulfoglalkoztatott képzett szakemberek számára, hanem 

fordítva, a helyi szabad munkaerőt kellene alkalmassá tenni arra, hogy elfoglalja a meglévő 

üres állásokat. Akik ugyanis a munkanélküliséggel küzdenek, azok jellemzően 

aluliskolázottak, ráadásul még mentális gondokkal is küzdenek. A munkaerőpiac kínálati 

oldalán tehát a keresett szakmák kitanulása és a deprivált rétegek munkához való 

hozzászoktatása a fő teendő, a keresleti oldalon, vagyis a munkaadóknál pedig az 

elkedvetlenítő bérek hatnak taszítóan jelenleg. 

 

- Bár a stratégia megfogalmazza a munkaadók és a szakképző intézmények közti koordináció 

fejlesztését, az interjúk alapján a gyakorlatban ezt még nem sikerült megvalósítani. 

 

- A most is jelentős munkaerőhiány további fokozódásával, végül színvonalromlással és 

leépüléssel jár, ha tovább próbálják erősíteni a szolgáltatási, foglalkoztatási és oktatási 
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központ szerepét, minden egyéb változatlansága mellett. Előtte jelentős és hatékony 

erőfeszítést kell tenni arra, hogy a munkaerő kereslet és kínálat ne csak mennyiségében, de 

szerkezetében is közeledjen egymáshoz. 

 

- A munkaadói interjúk és kérdőívek alapján a gazdasági növekedés, fejlődés másik gátja 

az alkalmas munkaerő hiánya mellett a telephelyül szolgáló iparterületek rendkívüli 

szűkössége. 

 

- A megfogalmazott célok megvalósulásával növekvő gazdaság térben is szükségszerűen 

terjeszkedik. Bár a lakosság számára elvileg megoldható a probléma több szintes 

lakóépületekkel, ám az ipar esetén ez nem járható út. Erősen kérdéses azonban, hogy a saját 

kertes családi házához szokott helyi lakosság hajlandó lenne-e többemeletes lakótömbökbe 

költözni azért, hogy korábbi életterében barnamezős beruházások révén terjeszkedhessen az 

ipar. Helyette, várhatóan, a munkavégzési céllal betelepülők választanák ezt a megoldást, míg 

a helyi, vagy immár családosan letelepülő lakosság, az ingatlanárak emelkedését kihasználva, 

a környező településeken teremtene új otthont.  

 

- Bár a városban van egy magánkézben lévő ipari park, ez viszont nem működik, úgymond 

igény híján. A település határterületein és körülötte azonban több olyan terület is van, 

amelyek, bár hivatalosan nem minősülnek ipari parknak, ám a gazdasági, ipari tevékenység 

az uralkodó. Ezek infrastrukturális fejlesztését a város vezetése kiemelten fontosnak tartja. 

Mindenesetre a munkaadói interjúk során többször is felmerült az igény kifejezetten ipari 

parkra, tehát ezzel a problémával valamit kezdeni kell. Ha Kiskőrös valóban ki akarja 

használni a most meglévő potenciálja mellett a következő évek országos infrastrukturális  

 

fejlesztéseivel még hozzáadódó lehetőségeket is, akkor egy működőképes, vonzó ipari park 

kialakítása elengedhetetlen. Itt helyet kaphatna az ipari és kereskedelmi igényeket 

kiszolgáló logisztikai központ is. 
 

- A területhasználati arányok óhatatlanul el fognak tolódni, amennyiben Kiskőrös tényleg 

megcélozza a gazdasági, szolgáltató, foglalkoztatási és oktatási központ szerepet. E szerep 

betöltése pedig reálisnak látszik a már meglévő adottságai alapján, és közigazgatási 

központként is erre hivatott, de a már ma is látszó jövőbeli lehetőségei is erre predesztinálják. 

Mindez azzal jár majd, hogy a földterületének egyre nagyobb részét fogja lekötni a gazdasági, 

oktatási, igazgatási stb. használat, a lakóterülete viszont csökkeni fog. Ebben az esetben a 

meglévő lakosság egy része is, de a visszatelepülők jelentős száma várhatóan inkább a 

környező településeken keres és talál majd otthonra. Így Kiskőrös foglalkoztatási 

központtá, a környező települések pedig agglomerációs lakóövezetté válnak. Ez viszont  

 

- a mezővárosias, a leginkább a borászatra és a Petőfi-kultuszra épülő városi arculat 

jelentős átalakulásával jár majd, akár pár éven belül is.  

 

- A fejlődés nélkülözhetetlen előfeltétele az elkerülő út megépítése, és egyáltalán az 

országos úthálózathoz való csatlakozás magasabb szintre emelése. Ennek megoldása a 

mérsékelt ipari növekedés, fejlődés és a mezővárosi arculat megtartása esetén talán még 

nagyobb jelentőséggel is bírnak a város élhetőségének javítása miatt.  

 

- Felmerült a turizmus fejlesztése, Kiskőrös fesztiválvárossá alakítása is. Ez nem is 

elérhetetlen a cél, ügyesen összeegyeztethető a stratégiában megfogalmazott foglalkoztatási, 

oktatási központ pozíciójával. Érdemes azonban elgondolkodni, miként szolgálja ki a 

város az akár alkalomról alkalomra növekvő embertömeg, szállás, vendéglátás és egyéb 

igényeit, amely rövid időszakokra koncentrálódik. Ezen a területen a jelenlegi kínálat 
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jelentősen túlnő az aránylag stabil keresleten, a rendezvények alkalmával adódó nagyobb 

rohamok kiszolgálása azonban kimeríti a maximális kapacitást. Nagyobb időszakos 

rohamokat ez a szolgáltatói szint már nem tudna kielégíteni. A fesztiválok rendezése azonban 

éppen ilyen nagy rohamokat generálna, az ismertség s a hírnév terjedésével egyre nagyobb 

mértékű alkalmi munkaerőigényt támasztana. Az erőforrások hiánya azonban óhatatlanul 

rontaná a kiszolgálás minőségét, ami a kezdődő jó hírnévvel együtt kiírná Kiskőröst a 

szórakozási, kikapcsolódási célok közül.  

Tudatos döntést kell hozni a fejlődés irányairól, hogy milyen értékeket mennyire akar megőrizni a 

város, és miért mit áldoz, vagy éppen nem áldoz fel. Az ipari és szolgáltatási központ szerepének 

erősödése mindig az emberi, civil oldal elhalványulásával jár, miként átalakul a lakosság is. A város 

vonzereje megnő a 18-35 év közöttiek számára, és csökken a kisgyermekes családok, illetve 

idősebbek szemében. Ebben az esetben Kiskőrös inkább a körzet gazdasági és közigazgatási 

motorjává válik, a környező települések pedig az emberi lét központjaivá. 

Talán abszurdan hangzik, de ameddig nem teremtik meg tudatos döntéssel a célok egymás közti és a 

lehetőségekkel szembeni koherenciáját, addig nincs valós lehetőség a problémák megoldására, mert 

azok egymással szemben hatnak, és így sem a helyi vállalkozások nem tudnak tovább növekedni, 

sem újak nem tudnak sikerrel elindulni. Ezek a kudarcok a város rossz hírét vihetik a gazdasági 

szektorba pár év alatt is. 

Nagyon sokat elárul a rejtett preferenciákról, hogyan vették sorra a folyamatban lévő és tervezett 

helyi, illetve regionális fejlesztéseket a közintézményi interjúalanyok: 

- fedett piac mindennapos használatra, szerda-szombat főnapokkal, a helyi termelők számára, 

felette közösségi tér kialakítása (diszkó, játékterem stb.) a fiatalok igényei szerint;  

 

- óvodafejlesztés; 

- 2,6 hektáros víztározó létrehozása belvízelvezetés céljából, csónakázó- és horgásztóként való 

hasznosításra, futópályával és szabadidőparkkal; 

- tanösvény építése a tájvédelmi körzetben; 

- a sporttelep-felújítása (kalandpark, műanyag futópálya létesítése, de jó lenne még egy 

sportcsarnok is) – ez tervezet; 

- kollégiumfelújítás, diákszálláshelyek kialakítása – ez is terv. 

 

A felsoroltak mind az „emberi, civil oldal” fejlesztéséről szólnak, feltehetőleg jó okkal. Nem 

kívánjuk megspórolni a mérlegelést, de ezek szerint a város, bár tudatosan talán még nem szembesült 

a dilemmával, de öntudatlanul mégis meghozta döntését. Vagyis a megszokott mezővárosi lakó- és 

élettérre tette le a voksát, nem pedig a foglalkoztatási, adminisztratív központ mellé. 

 

8.2. Gazdaságfejlesztési és szervezési javaslatok, kitörési pontok   
 

Alábbi javaslatainkat, kevés kivételtől eltekintve, hosszútávon lehet megvalósítani, de nem járnak 

magas költségekkel, ellenben jelentős munkaráfordítást, szakmai, szellemi és szervezési erőfeszítést 

igényelnek. 

 

A koordinált munka és az információáramlás biztosítására javasoljuk egy város- és 

gazdaságfejlesztési központ kialakítását, célszerűen nonprofit formában. Ezt jól láthatóan be kell 

mutatni a lakosság, a vállalkozók és a közigazgatás intézményei előtt (internetes felületek 

létrehozása, hirdetés és marketing, vezetői workshopok stb.). Erre a központra nem annyira azért van 

szükség, hogy meg lehessen valósítani az alábbi javaslatainkat, hanem Kiskőrös tudatosan 

összehangolt, egymást erősítő társadalmi és gazdasági fejlődéséért. Ennek a nonprofit koordináló 

szervezetnek minden olyan jelentős intézmény, szervezet, érdekképviselet vezetője szükségszerűen a 
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tagja kell hogy legyen, akik a döntéseket megalapozó információk birtokában lehetnek, és a 

végrehajtáshoz szükséges eszközökkel rendelkeznek. Ugyanakkor, törekedni kell rá, hogy a 

tevékenysége ne üresedjen ki, ne váljon formálissá. Ezt a legjobban a piaci alapon kiválasztott és 

sikerorientált piaci kompenzációs csomaggal honorált, kifejezetten menedzserszemléletű, jó 

helyismerettel és személyes kapcsolatokkal, széles látókörrel, jó tárgyaló és konszenzusteremtő 

képességgel rendelkező ügyvezetés biztosíthatja.  

Célszerűen ennek a város- és gazdaságfejlesztési központnak kell ellátnia a szervezési teendőket az 

alábbi javaslatokban foglalt egyeztetések, rendezvények, tájékoztatók kapcsán is. 

 

8.2.1. Termék-értéklánc fejlesztés (mezőgazdaság) 

 

Az élelmiszerek világpiaci árának drasztikus emelkedése és a minőségi igények előtérbe kerülése 

egyre jobb körülményeket teremt a megbízható vagy kiváló mezőgazdasági és élelmiszeripari 

termékek értékesítésére. Kiskőrös, mint egykori mezőgazdasági, élelmiszeripari központ számára 

kedvező perspektívát jelentene a már meglévő élelmiszerfeldolgozás fejlesztése elsősorban olyan 

irányban, amely a termék-értéklánc minél több és magasabb hozzáadott értékű elemének 

helyben tartását célozza. (Ez kiterjedne a nyersanyagok megtermelésétől kezdve a minél 

magasabban feldolgozott, lehetőség szerint késztermékek gyártásáig és az értékesítéséig). Esetleg 

szóba jöhet új értéklánc felépítése, településre vonzása is kelendő végtermékek kiválasztása után.  

Ez az irány jó hatással lehet az egész környéken a tartósan állást keresők számának csökkenésére, 

mert az aluliskolázottak is nagyobb számban meg tudnának jelenni ezen a területen a 

munkaszocializációs, mentális problémáik leküzdése után, de a szociális foglalkoztatás számára is 

célterület lehet az értéklánc néhány szeme.  

 

Kulcskérdés a prémium kategóriájú élelmiszeripari termékek előállítása, egyrészt a helyi 

adóbevétel növelése, másrészt a magasabb végzettségűek (élelmiszeripari mérnökök, állatorvosok 

stb.) helyben tartása érdekében.  

Az első lépésben beindítható a helyi termelői piac, ezt utána „élménypiaccá” lehet fejleszteni 

(példa a káptalantóti hétvégi piac), amit azután regionális szinten is lehetne reklámozni. Nyomást 

lehetne gyakorolni azután a helyben megtelepedett multinacionális kereskedőláncokra a helyi 

termékek (nem feltétlen csak élelmiszerek!) befogadása érdekében. A vendéglátás, majd 

gasztroturizmus felfuttatása is bővítené a kifejezetten helyi, egészséges, jó minőségű alapanyagok és 

élelmiszerek keresletét. Ezek mind a városi termékek jó hírét viszik, ami megteremti a lehetőségét a 

helyi, egyelőre kis családi cégek terjeszkedésének, növekedésének.  

A termelői, majd élménypiac fejlődésével párhuzamosan érdemes lenne egy „vásárolj inkább 

helybeli terméket” mozgalmat indítani, a városvezetés pedig jól kidomborítva példát mutathatna, 

hogy rendszeresen helyben, helyit vásárol. De ha iparcikkről van szó, amit nem helyben termeltek, 

ott sem mindegy, hogy a helyi kereskedő boltjában, telepén, tüzépén stb. veszik-e meg a helybeliek, 

vagy valamelyik multi kereskedőnél. 

 

8.2.2. Az állandó és alkalmi idegenforgalom ösztönzése 

 

Az interjúk során, de a gazdaságfejlesztési stratégiában is megjelölésre került a szándék Kiskőrös 

fesztiválvárosi arculatának kialakítására.  

Ez a „trendi” ötlet csábító, de sokoldalúan mérlegelni kell, mielőtt komoly erőforrásokat fordít rá a 

város. Minden rendű és rangú fesztiválokból ugyanis óriási az országos túlkínálat, kiváló 

marketinggel, minőségi programokkal a háttérben. A hazai közönséget a fesztiválvárosi arculat 

kialakításához a klasszikus tucat rendezvényeken (szüreti ünnepség) kívüli saját „brand-

programokkal” célszerű megszólítani. Ilyen saját brandnek tekinthető a már létező Rétes és 

Gasztronómiai Fesztivál, a Dutra találkozó, a Hoki fesztivál, esetleg az Agrár Expo és a Kemencés 
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Fesztivál. Megérné helyben „pályázatot” kiírni a lakosság, különösen a fiatalok számára, kinek 

milyen javaslata, ötlete lenne akár a tartalmat komoly formában átadó, tudományos és kulturális, 

akár azt vicces keretekbe foglaló, vidám rendezvényekre (pl. parasztolimpia). Egy-két kiemelt, 

kiskőrösi védjegyként bevezetni célzott, és a külföldiek érdeklődésére is számot tartó rendezvényt 

célszerű a hotelkiadványokban, utazási irodáknál hirdetni.  

A fesztiválok költség-haszon elemzése szintén nem mellőzhető. Amennyiben a városvezetés a 

környező, esetleg távoli települések vállalkozói helyett, a kiskőrösiekkel szeretné lefölöztetni a 

fesztiválok hasznát, akkor a rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátási és kereskedelmi 

szolgáltatásokat nekik kell nyújtaniuk. Ehhez azonban olyan alapkapacitást kell fenntartaniuk 

folyamatosan, a holtidőszakokban is, amellyel a fesztiválokon sokszorosára ugró igényeket is ki 

tudják elégíteni. Kétséges, hogy lehet-e fedezni néhány fesztiválból ennek állandó költségeit. Ez a 

rendszer a munkavállalóknak is kifejezetten hátrányos, hiszen óriási alkalmi munkacsúcsok után 

töredékére esik a foglalkoztatás a holtidőszakokban. Így váltakoznának a hatalmas munkanélküliség 

és munkaerő-hiány időszakai.  

A fesztiválarculat erősítése előtt tanácsos lenne inkább a rendszeres napi, hétvégi turizmust 

fejleszteni, mert a fesztiválok okozta, remélhetőleg egyre nagyobb kilengésű, ciklikus ingadozást egy 

eleve nagyobb alapkapacitással könnyebb áthidalni. A szálláshelykorlátot jelentősen tágítani lehet a 

vendégház-mozgalom („szoba kiadó” mozgalom) elindításával, ami különösen ciklikus használatra 

ideális, és Kiskőrösre – egyelőre – egyáltalán nem jellemző. Ez olyan tudatos fejlesztési irány lehet, 

amely a fejlődő turizmus által a helyben lakóknak biztosít jobb megélhetést, és kifejezetten a nők 

számára teremt család melletti, esetleg egészségügyi korlátokkal is végezhető, időszakos 

munkalehetőséget.  

 

 

 

A viszonylag stabil napi, hétvégi turizmust, a városvezetés meglátásával szinkronban a következőkre 

lehet alapozni: 

 a Petőfi-kultuszra épített programok 

Ezt különösen általános és középiskoláknál lehetne reklámozni, mint osztálykirándulási célpontot, 

lehetőleg komplett programajánlattal, benne a fürdővel, a tájvédelmi körzetben létesítendő 

tanösvénnyel, települési szállással és étkezéssel.     

 a fürdő, és a reménybeli élménypark 

A gyógyvíz kedvező hatásait be kell ültetni az országos köztudatba, a célközönségnek és a közvetítő 

(egészségügyi, idősgondozó) intézményeknek pedig fokozottan sulykolni. Miközben ellenjavalt az 

egészségügyi és rehabilitációs gyógyfürdővel együtt az élményparkra is felhívni a figyelmet a fenti 

csatornákon, addig az élménypark családoknak szóló reklámjához már jól illeszkedik a gyógyfürdő 

méltatása. Tágabban is, minden helyi rendezvény vagy turistaprogram időszaki és állandó 

marketingjében egyaránt jelentős előny, és fokozza a hatékonyságát a gyógyfürdő és az élménypark 

említése. Az emberek manapság egy kimozdulás során sokféle élményt keresnek, ebben a fürdők 

nyújtotta élmény alapelem, generációnként eltérő elvárással. 

 étel, ital s mi jó falat… 

Az önálló gasztroturizmus fellendítésének első lépéseként tudatos erőfeszítéseket kell tenni a 

kiskőrösi borok nehezen múló rossz hírének megfordítására, és a már most is létező, és remélhetően  

még gyarapodó helyi prémium termékekkel megismertetni a városba látogatókat, akik egyelőre 

csupán a rendezvények, a fürdő és Petőfi miatt érkeznek ide. Komplett programokat lehetne például  

szervezni a helybeli hagyományos gazdálkodási formák, a prémium élelmiszerek, kézműves 

termékek előállításának bemutatására, s össze lehetne ezeket kötni a szálláshelyen, éttermekben 

elfogyasztott vacsorákkal is. Célszerű a prémium termékeket „kiskőrösi …” jelzővel a köztudatba 

bevezetni. Amennyiben valamely cég neve ég be az emberek emlékezetébe, akkor a cég termékét 

keresik országosan, ha viszont Kiskőrös, akkor a helyhez kötődik a hírnév és az élmény, ami a városi 

turizmus növekedését eredményezi elsősorban. Nyilván ebben konszenzusra kell jutni a helyi 
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termelőkkel. Kínálkozik a csipegető és kortyoló programok beiktatása vásárlási lehetőséggel, a 

vendéglátásban pedig a helyi termékek hangsúlyos tálalása a vendégek figyelmének ráirányításával. 

 tanösvény kiépítése a tájvédelmi körzetben 

Az ipari és lakóövezet földrajzi terjeszkedését ugyan korlátozza a tájvédelmi körzet, a turizmus 

szempontjából viszont komoly előnyt jelent, hiszen aki bármi más céllal látogat ide, annak is 

kiegészítő célpont lehet a kivételes természeti értékeket rejtő terület. Megfelelő színvonalú 

kivitelezéssel, esetleg igényelhető magasan szakképzett idegenvezetővel pedig önálló programként is  

vonzerővel bírhat oktatási intézmények, természetbarát klubok és egyesületek, túraklubok stb. 

számára. 

 lovas-turizmus  

Bár a lehetőségekkel nem vagyunk teljesen tisztában, de tekintettel a földrajzi adottságokra, és a 

lovaglás töretlenül növekvő népszerűségére, így ebben is látunk nagy fantáziát. 

 

Az idegenforgalom fellendítésének előfeltétele a tudatos, országosan felépített városmarketing, a 

„PR” fejlesztése, beleértve, hogy könnyen, gyorsan rendszerezetten lehessen hozzáférni az 

interneten keresztül is a városi látnivalókhoz, programokhoz. Önálló, többnyelvű turisztikai 

honlap (hasonlóan más városokhoz) megalkotása elengedhetetlen, ha a város komolyan veszi a saját 

idegenforgalmi státuszát. A fiatalok által kívánt, több szórakozási lehetőséget kínáló, pezsgőbb 

városra akkor van esély, ha igazán nekilendül a folyamatos turizmus. Ehhez megvannak a 

lehetőségek és adottságok, de igen sokat kell érte dolgozni a helyi programok, létesítmények 

fejlesztésével, és mindezek országos marketingjével, mert országosan is óriási a verseny a vendégek 

pénzéért!  

Kiskőrös internetes kereshetősége és ennek minősége nagyjából átlagosnak tekinthető jelenleg a 10-

15 ezer lakosú magyarországi települések között. Erre úgy jutottunk, hogy összevetettük a Bács-

Kiskun megyei városok és néhány másik megyében található település megjelenési gyakoriságát. De 

érdemes-e, jó-e az átlagban lubickolni? Rendben van-e, ha egy Kiskőrös, ilyen kulturális és 

idegenforgalmi potenciállal, tervekkel, alig haladja meg – internetes előfordulás (hivatkozás) 

gyakoriságban – például Lajosmizsét? Elsőként talán inkább Kalocsát kellene utolérni, melynek 

magyar nyelvű megjelenése ugyan kevesebb (kb. 500 ezer, Kiskőrös 755 ezrével szemben), 

ugyanakkor az összes nyelven kétszeresen felülmúlja Kiskőröst (1 millió 770 ezer). A sikeres 

marketing egyik titka, hogy turisztikai kínálat minden fő elemével a célréteget kell elérni, miközben 

a többi lehetőséget, mint kiegészítő, mellékes, színesítő programot, szintén említeni kell. A bel- és 

külföldi vendégek több napos (vendégéjszakás) csábítására alkalmas lehet szervezett csomagok 

kialakítása, amely több különböző programot, látványosságot rendez össze, és így komplett élményt 

nyújt (kultúra, gasztronómia, wellness, természet stb.). Az idegenforgalmi marketingstratégia 

felépítését mindenképp hozzáértő szakemberekre érdemes bízni. E kiadás megtérül! 

A turizmus elvárható fejlődéséhez szükség lenne legalább gyorsforgalmi bekötésre az 

autópályához, illetve a fő célpontok, különösen a gyógyfürdő és a reménybeli csúszdapark helyi 

közlekedésének megoldására. (A csúszdapark kiépítése egyébként mindenki szerint kulcskérdés a 

turizmus szempontjából). Az ingyenes vasúttal a gyógyfürdőbe érkező nyugdíjasok, családok 

számára alkalmatlan a jelenlegi helyi tömegközlekedés, a taxisok pedig egyelőre nem a turizmusban 

látják a nyereséget, hanem a hétvégi szórakozóhelyek vendégeinél. Megoldás lehet a nyugdíjas 

lakosok által működtetett alkalmi szállítások rendszerének megszervezése, elérhető áron, igény 

szerinti helyzetben odarendeléssel és önkormányzati kompenzációval.  

Szintén a turizmust támogatná a városon belüli túraútvonalak létrehozása a nevezetesebb helyek, 

éttermek, borpincék, szállodák és fürdő között, esetleg kerékpárbérlési lehetőséggel a 

csomópontoknál. A már létező, főútvonali kerékpárutakat tanácsos lenne címkézett leágazásokkal 

ellátni azok felé a turisztikailag jelentős helyek felé, amelyekre tudatosan terelni kívánja a város az 

érkezőket (Petőfi-ház és látogatóközpont, nevezetesebb gasztronómiai pontok, fürdő stb.) 
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8.2.3. Autóipari beszállítás 

 

A kecskeméti gépjárműgyártás közelsége – a két település távolsága 50 km – ideális egy vagy 

két autóipari beszállító városba telepítésére. Kiskőrös kívül esik a nagyon kedvező 30 km-es 

sávon, ami a dolgozók napi utaztatásához ideális, de alkatrészek esetében ez nem távolság. A 

dolgozók Kecskemétre ingáztatása ugyan csökkentené az álláskeresők számát, növelné a 

foglalkoztatottságot, ellenben a település számára nem jelent iparűzési adót. Az utazással töltött  

 

jelentős idő miatt ez fokozhatja az elvándorlási hajlamot is. Ezért a település elemi érdeke lenne egy 

vagy két 150-400 főt foglalkoztató üzem letelepítése, és akár a környékről munkaerő begyűjtése.  

 

A fenti két javaslat megvalósítása egyértelműen a város térségi foglalkoztatási központ szerepét 

erősítené fel, ezt mindenképp hangsúlyozni kell. Ebbe az irányba elmozdulva fontos lenne 

együttműködést kötni a környező településekkel a helyközi tömegközlekedés árainak igen 

kedvezményessé tételére. 

Figyelembe véve azonban, hogy a helyi munkaerőpiac három fő gondja egyfajta gordiuszi 

csomóként viselkedik, az autóipari beruházások nem lennének feltétlenül életképesek. A jellemző túl 

alacsony bérekkel csak fokoznák a szak- és betanított munkások hiányát, a hiányszakmákat még 

feszesebbé tennék, s nem tudnák rövidtávon foglalkoztatni a rendszeres munkára egyelőre 

alkalmatlan helyi munkanélkülieket sem.  

 

 

 

 

8.2.4. Az úthálózat fejlesztésére kínálkozó lehetőség 

 

A tervezett Paks-Kalocsa híd infrastrukturális hatása jelentős lehet. Kiskőrösnek ki kell majd 

használnia az új Duna-hídból fakadó előnyöket, ehhez azonban akár Kalocsával közösen fellépve 

kezdeményezni kell a két települést összekötő út fejlesztését, az 51-es és 54-es út összekötését. 

 

8.2.5. Logisztikai központi szerep és infrastruktúra 

 

A Budapest-Belgrád vasútvonal és fejlesztésével és az előző két pontban foglaltak 

megvalósulásával a város logisztikai központtá válhatna. Ehhez egy jelentős teherpályaudvari 

kapacitásra, út-vasút átrakó létesítésére lenne szükség. A lakossági felmérés alapján a logisztikai 

szakemberek (és a közeljövőben ilyen területen végzők) száma figyelemre méltó, ez megadhatja a 

humán erőforrás bázisát ennek a beruházásnak. 

 

8.2.6. A városi arculat új oldalának megmutatása 

 

Tudatosan törekedni kellene rá, hogy a városi arculatot a jelenlegi „bor és Petőfi városa” image-hez 

képest többoldalúvá tegyék. Értelemszerűen kínálkozik egy turisztikai arcvonás, melynek a prémium 

élelmiszerek előállítása is háttértámogatást adhatna, valamint egy ipari arculatra is szükség lenne. Ez 

kettőt tudatosan, saját célközönségük előtt kell bevezetni az országban. Különösen a sokak előtt 

újdonságnak számító ipari arculat szorul bemutatásra a gazdasági világban.  

Következetesen építeni kellene a városnak ezt a jól kimunkált gazdasági arculatát, a helyi 

lehetőségeket és a kiváló környezetet hangsúlyozva, a népesebb gazdasági, vállalkozói 



  A Munka Becsületéért Alapítvány 

46 
 

összejövetelek, konferenciák során. A szélesebb körben, akár nemzetközileg mozgó ügyvezetőket, 

tulajdonosokat is fel lehetne kérni, hogy apránként csempésszék be ezen információk terjesztését a  

rendszeres üzleti tárgyalásaik szokásos napirendjébe.  Az cégvezetők együttműködése már magának 

az arculatnak a megtervezéséhez is nélkülözhetetlen, és emiatt sajátjuknak tekinthetik az ügyet. 

 

8.2.7. A testvérvárosi kapcsolatok a gazdasági terjeszkedés szolgálatában 

 

A testvérvárosi kapcsolatok manapság általában csak protokolláris, esetleg kulturális tartalmúak. 

Pedig kézenfekvő, és ajánlkozik is a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen gyümölcsöző építése. A 

testvérvárosi találkozások eddigi koreográfiájába érdemes lenne beépíteni a vállalkozók személyes 

találkozási, kapcsolatépítési és társasági „műsorszámát”. Ennek módja a kölcsönös bemutatkozás, 

rövid előadások, termékbemutatók megtartása, üzemlátogatások megszervezése lenne. Ezeket 

természetesen mindig a házigazda város vállalkozói bonyolítják le, ugyanakkor biztosítani kell a 

kiskőrösi vállalkozók számára a részvételi lehetőséget a testvérvárosok meglátogatása 

alkalmával. Fontos, hogy a találkozók formális, fegyelmezett, protokolláris része minél rövidebb 

legyen, mert a valódi üzleti kapcsolatok a diszkrét, többnyire két-háromszemélyes beszélgetések 

során szövődnek. Ezért a szervezés során ügyelni kell rá, hogy erre is bőven legyen idő és hely.  

Egyszerre tíz, lehetőleg különböző profilú vállalkozónál többet nem érdemes egyszerre felvonultatni, 

és mindig az ő profiljukhoz kell igazítani a helyszínt. Amennyiben sikerül ezt változatos és mindig 

újszerű programpontként beiktatni, akkor várhatóan a 3-4. találkozó már kifejezetten konkrét üzleti  

 

 

céllal és eredményekkel fog zárulni, és a helyi cégek számára valóban kapu nyílik a nemzetközi 

piacokra a testvérvárosokon keresztül. 

 

8.2.8. Vállalkozásfejlesztési iroda 

 

A kiemelt, nagy cégeken kívül szinte minden válaszadó munkaadó hiányolta az önkormányzati 

dolgozók kellő felkészültségét, és sérelmezte a megfelelő tájékoztatás hiányát. A kis cégeket 

fokozottan sújtja makrogazdasági okokból származó általános erőforráshiány, emiatt számos olyan 

szolgáltatást, funkciót nem tudnak sem megvásárolni, sem maguk ellátni, amely hatékonyabbá tenné 

működésüket, hozzájárulna prosperálásukhoz. Ilyen vállalkozások tömegével tengődnek Kiskőrösön 

a begyűjtött információk szerint. Az önkormányzat a vállalkozásfejlesztési menedzsment iroda 

létrehozásával és működtetésével tudná a legjobban fokozni a kisvállalkozói réteg támogatását, 

ami egyben vállalkozóbarát arculatának erősítését is szolgálná. Egyébként ez is a város- és 

gazdaságfejlesztési központ keretei között működhetne, ha létrehoznák e központot. A 

vállalkozásfejlesztési iroda feladatai a következők lennének: 

 

 Proaktívan szervezi, keresi a hiányzó partnereket az ügyfelei számára, felkutatja az üzleti 

lehetőségeket, szövi a kapcsolati hálót, akár a vállalkozói klubot is üzemelteti. Az iroda a vállalkozás 

betelepülésekor, bejegyzésekor, vagy akár már előtte felveszi a kapcsolatot az adott vállalkozással 

vagy kezdeményezéssel, és segítséget ad – nemcsak tanácsokkal, hanem a hivatalos ügyek 

elintézésében személyes segítségnyújtással, a szükséges engedélyek megszerzésével is. 

 Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, közvetlenül és személyre szabottan eljuttatja a 

vállalkozások felé. Cselekvően közreműködik és segítséget nyújt a pályázatok során, együttműködik 

az illetékes gazdasági, igazgatási szervezetekkel. 
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 Hozzáférést biztosít olyan piaci alapú, vezetői információs rendszerekhez, melyben a vállalkozások 

ellenőrizhetik, hogy hol állnak a régiós, a hazai, de akár nemzetközi bérversenyben is. Ez nagyon 

fontos viszonyítási pontot adhat a kisebb-nagyobb cégeknek.  

 Megfelelően hozzáértő és agilis vezető mellett az iroda végrehajtói és asszisztensi személyzetét akár 

a kreatív, fiatal diplomások, vagy végzés előtt állók is alkothatják (a jelentkezők közül a megfelelő 

kompetenciákkal és motivációkkal rendelkezőket kiválogatva). Sokuk számára ez kiváló átmeneti 

gyakorlati tapasztalatszerzési, kapcsolatépítési lehetőséget jelentene. Az iroda munkatársaként 

kívülről figyelhetnék meg a vállalkozói létet, a vele járó problémákat és megoldási lehetőségeket, az 

adminisztrációs teendők ágas-bogas erdejét. Gyakorlatilag kockázat nélkül kapnának sok támpontot 

a saját kreatív ötleteik megvalósításához, megismerhetnék az önállóan elérhető sikerhez vezető utat.  

Ezzel a személyzeti politikával járó fluktuáció ugyan kicsit bonyolítaná az iroda működését, nagyobb 

kihívás elé állítaná a vezetőt, nagyobb létszámot is igényelne, azonban megfelelő irányítással előnyei 

túltennének az áldozaton, és a kreatív, vállalkozó, önálló fiatalok számára nyomós érvet 

szolgáltatnának a helyben maradásra. 

 Szintén a fiatalok megszólítására, az önkormányzattal közösen, „Indíts startup céget!” középiskolai 

akciókat is kezdeményezhet, a vállalkozási hajlandóság kialakításához. Az akciók lényege, hogy a 

fiatalokat már az iskolapadban megtanítsa egy kreatív ötletnek a gazdasági és jogi környezetben 

történő megvalósítására. Ehhez ma már Magyarországon is lehetne találni szponzorokat. (Ez a város- 

és gazdaságfejlesztési központ önálló programja is lehetne.) 

 Gyűjti a helyi banki és közigazgatási szolgáltatásokkal, ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatokat, 

véleményeket, igényeket, javaslatokat, és azokat továbbítja (a város- és gazdaságfejlesztési 

központon keresztül) a pénzintézeteknek és a város vezetésének. 

 

 

8.2.9. A pénzintézeti finanszírozás kérdéséhez 

 

A vállalkozások olajozott működtetéséhez jelentős segítség lenne a finanszírozás témájának 

megnyitása a hitelpiac két oldalának szereplői között. Bár minden nagyobb bank jelen van 

Kiskőrösön, mégis meglehetősen sok munkaadó panaszkodott, főleg a helyi viszonylatban 

közepesnek számító cégek vezetői, a finanszírozási lehetőségek hiányára. A városvezetés részéről (a 

város- és gazdaságfejlesztési központ szervezésében) érdemes lenne párbeszédet kezdeményezni a 

helyi vállalkozókkal, felmérni az igényeiket, majd a jogos igények kielégítése érdekében 

szorgalmazni a bankoknál a megfelelő termékek kidolgozását. 

 

8.2.10. Képzési, szakképzési egyeztető fórum 
 

Említettük korábban, hogy rendkívül rossz, hiányos az információáramlás az oktatási-képzési 

intézmények és a kiképzetteket később majd foglalkoztató üzemek között. Ezen sürgősen javítani 

kell, hogy mérsékelni lehessen az egyik legnagyobb problémát jelentő munkaerőhiányt, elsősorban a 

szakképzett munkaerő hiányát. Szükség lenne évente ülésező egyeztető fórum létrehozására a 

fiatalok képzési irányainak, és a felnőttképzés irányainak, tartalmának a meghatározására, az 

együttműködési lehetőségek feltérképezésére. Az egyeztető fórumra mindenképp meg kellene 

hívni az érdekelt munkaadók képviselőit, a munkaügyi központ vezetőjét, a helyi középiskolák 

igazgatóit, a közösségi főiskola (lásd lentebb) és egyéb képző intézetek igazgatóit, a polgármestert, a 

jegyzőt, a körzet országgyűlési képviselőjét és a megyei iparkamara illetékese(i)t. Az egyeztető 

fórumon elhangzottak alapján 3-5 éves stratégiai tervet kell kidolgozni, melyet évente korrigálni kell 

az eltelt időszak tapasztalatainak, változásainak megfelelően. A stratégiai tervből pedig operatív 

intézkedéseket kell levezetni, a következő évben indítandó szakokról, képzésekről. Az állandó fórum 

éves ülését célszerű a hektikus szeptemberi tanévkezdés utánra időzíteni, mert ekkorra már 
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rendelkezésre állnak a nyári gyakorlatokkal és a pályakezdőkkel kapcsolatos tapasztalatok, de még 

elég sok idő áll rendelkezésre a pályaválasztásig.   

 

8.2.11. Vállalati mentorálás 

 

Az egyeztető fórum megfelelő kapcsolati keretet jelentene a cégek számára mentorprogramok 

indítására, hogy a továbbtanuló fiatalok a vállalkozásoknak szükséges képzettséget 

szerezhessék meg a főiskolai-egyetemi intézményekben. A megfelelő középiskolai ajánlással 

rendelkező, célirányosan továbbtanuló diákokkal (hallgatókkal) támogatási megállapodást 

(tanulmányi szerződés, ösztöndíj) is köthetnek a munkáltatók, akár már a szakiskolai, középiskolai 

évek támogatására. A mentorprogramot fel lehetne használni arra is az első támogatási 

megállapodások megkötése után, hogy Kiskőrösre csábítsák vele az adott felsőoktatási intézményben 

tanuló, az ország más részeiből származó fiatalokat. A fiatalok friss gondolkodása igen hasznos lehet  

a városban. (Természetesen a sokat emlegetett vonzó kompenzációs csomag nélkül mindez hiú 

ábránd. Miként az is a cégek és a város közös humánpolitikai feladata lesz, hogy hosszútávon meg 

tudják tartani a „vendégmunkásként” érkezőket és saját fiataljaikat egyaránt: letelepedést szolgáló 

akciók, komplett életpályaprogramok, lakásépítési támogatások és lehetőségek kihasználása cselekvő 

önkormányzati szervezéssel.) 

 

 

8.2.12. A továbbtanulási tájékoztatás reformja 

 

Az évi továbbtanulási tájékoztató rendezvényt számos szempontból érdemes lenne 

felülvizsgálni. Mivel minden helyi érdekelt számára stratégiai jelentőségű, hogy a fiatalok milyen 

szakmát választanak, ezért a rendezvény jelentőségét nem szabad alábecsülni. Sőt, nem lehet 

túlbecsülni! Ezt éreztetni is kell a döntés felelősségének hangsúlyozásával mind a diákok, mind a 

szülők felé. A rendezvényt a polgármester fővédnöksége alá kell helyezni, és az ő neve alatt kell 

minden évben meghirdetni, a meghívókat kiküldeni az iskolákon keresztül minden továbbtanulónak 

és szüleiknek, valamint a megnyitót is neki kell tartania. Magát a rendezvényt nagyon fontos lenne a 

fiatalok számára érdekessé, interaktívvá tenni. Be lehetne vonni a helyi fő ágazatok képviselőit, a 

hiányszakmák egy-egy jó fellépésű képviselője stand-up típusú humoros ismertetőt tarthatna, vagy  

eljátszhatna munkatársaival egy-egy jellegzetes munkahelyi szituációt. Helyszínül pedig a fiatalok 

által ismert és elismert szórakozóhelyet kell választani (a művelődési ház adja ugyan magát, de nem 

feltétlenül jó választás…), továbbá meg lehetne kérni a szülőket, tiltsák le aznapra a gyerekeket a 

közösségi médiákról, internetes figyelemlekötő fórumokról. Viszont a rendezvény előzetes 

reklámjához már intenzíven fel kell használni ezeket a fórumokat.  

 

Sokunknak nem tetszik ugyan, de a bulvár, a buli és a show világát éljük, ahol egyre nagyobbat kell 

durrannia valaminek, hogy egyáltalán felfigyeljenek rá, a fiatalok pedig különösen. Mivel a cél az ő 

megszólításuk, és részükre információk átadása, így alkalmazkodási kényszer a szervezői oldalon 

van. Érdemes lehet a városnak a középiskolások között díjazásos rendezvényterv-pályázatot kiírni a 

témára, hiszen ők tudják a legjobban, mivel és hogyan lehetett volna őket megszólítani, eljutni a 

belső világukhoz nyolcadikos korukban! 

 

Ehhez kapcsolódik, hogy a cégeknek néhány szakmunkást erősen ki kellene emelniük, jól 

megfizetni, minden módon megbecsülni (pl. segíteni a továbbtanulásban, ezzel megmutatni, hogy 

más módon is lehet – célszerű – diplomához jutni). Ők azután felléphetnének a helyi médiában, a 
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pályaválasztás időszakában, stb. ajánlani a lakosság számára, hogy ilyen perspektíva is megnyílhat 

az arra érdemesek számára! 

 

8.2.13. A szakképző iskola tulajdonviszonyának rendezése 

 

Bár nem mindennapos gyakorlat, de érdemes elgondolkodni rajta, hogy valamelyik nagyobb egyház 

átvegye a Wattay szakképző iskolát. Az egyházi iskolák sokkal nagyobb szabadságot élveznek, és 

manapság igen erős a szabályozási lobbi erejük, amit ott lehetne kihasználni, ahol nem lehet eltérni a 

központi szabályozástól. A helyi gazdaság igényeivel köszönő viszonyban sem álló képzéseket így 

nagyobb eséllyel lehetne talán átalakítani olyanra, ami Kiskőrös megmaradását és fejlődését 

szolgálja. 

 

8.2.14. Közösségi főiskola 

 

Megfontolandó lenne egy közösségi főiskola életre hívása Kiskőrösön, amelyet a város, a 

munkaadók és a tanulni vágyók közösen működtetnek. Ez hiányszakmákban bocsátana ki 

végzősöket, akár a regionális igényeket is kiszolgálva. Ebben az intézményben tanulókkal már lehet 

tanulmányi szerződést kötni, ha az igényelt szakot választják, a szakok kínálata pedig eleve a helyi 

igényekhez igazodna. A közösségi főiskolát úgy kell felépíteni és bevezetni a köztudatba, hogy az 

kifejezetten a helyi és regionális szinten keresett diplomásokat bocsát ki. A diáknak olyan diplomája  

 

lesz, melynek értékét az állami akkreditáció mellett a gyakorlatban alkalmazható tudás és a valós 

munkavállalási lehetőség adja. A képzésbe, óraadóként a helyi cégek kompetens szakembereit, 

vezetőit is célszerű bevonni, ezzel növelve a képzések gyakorlati hasznosíthatóságát, egyben a 

bejárós diákok helyismeretét, s elősegítené a munkaadók és leendő munkavállalók közti kapcsolatok 

építését is.  

A képzési folyamatba megérné bevonni a testvérvárosokat is. Meg lehetne szervezni a tanárok és 

hallgatók időszakos tapasztalatszerző cseréjét, illetve ösztöndíj lehetőségeket is fel lehetne kínálni a  

főiskolára a testvérvárosi fiataloknak és viszont. További ötletek is felmerülhetnek az 

együttműködésre, ha beindul a kapcsolatok kiépítése.  

Nagyon fontos előrelépés lenne, ha külföldi tapasztalatszerzési lehetőségeket is kilátásba tudnának 

helyezni a helyi cégek a főiskolás fiatalok számára, mert ez ma a „karrier” egyik legfontosabb eleme, 

és sokat emelne a fiatalok helyben maradási vágyán, hisz a világ helyből is megnyílna előttük. 

 

8.2.15. Kreatív szakmai játszótér 

 

Az új generációk perspektíváinak kitágítását a ma még kiskorú gyerekeknél kell elkezdeni. Elmarad 

manapság nagyon sok családnál a főbb képességek kifejlesztése, a problémák felismerése és 

kezelése, a gyermekek képességeik szerinti orientálása. Mindez a családok életviteli, 

gondolkodásbeli átalakulásában gyökeredzik, amelynek általános társadalmi tendenciákban 

keresendők az okai. Ennek helyi szinten való megváltoztatása, a szülők mentalitásának, 

lehetőségeinek átalakítása, egyelőre nem sok sikerrel kecsegtet. Egy kreatív „játszótér” kialakítása 

mindemellett jó lehetőséget teremtene az egyes szakmákban szükséges fő kompetenciák 

kipróbálására, összekapcsolva a szülők számára csáberővel bíró hétvégi, tanévközi és nyári 

gyermekfelügyelettel. Ez a játszótér a 10-15 év közötti gyerekek testére lenne szabva, 

tulajdonképpen leginkább a technikateremhez hasonlítana, ahol szakmákat lehet eljátszani, és 

alkothatnak, gyakorolhatnak a gyerekek, ahol egymást váltanák a szakirányú képzettségű, gyakorlott 

felnőttek, de mindig jelen lenne egy pedagógus felügyelő is. Igazi sikert az ingyenes, központi 
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helyen létrehozott, kiszámíthatóan működő intézménytől lehet várni, amely egyfajta kiskőrösi 

„Csodák Palotájaként” válna ismertté. Ezt a helyi cégek (is) szponzorálnák, hogy cserébe betekintést 

nyújthassanak a helyben jelentős szakmákba, foglalkozásokba a gyerekeknek. A program célszerű és 

szakszerű felépítéséhez fejlesztőpedagógus és pályaválasztási tanácsadó bevonására is szükség van.  

 

8.2.16. Munkaerőt közvetítő mobil alkalmazás 

 

A nagy fluktuációjú betanított-, alkalmi- és idénymunkások toborzása és kiválasztása óriási 

erőforrásokat köt le a cégeknél, miközben – a lakossági válaszok alapján – így sem feltétlenül 

találkozik a munkaerő-kínálat és -kereslet. Ezt kiválóan előmozdítaná egy direkt közvetítési célú, 

városi, esetleg kistérségi, járási szintre szabott (vásárolt, vagy helyben fejlesztett) mobil applikáció, 

amely az alkalmi és idénymunkában összehozná a partnereket a helyi munkaerőpiacon. 

Működése egyszerű: aki letölti, annak a telefonján valós időben megjelenne, ha a programban 

résztvevő cég munkát hirdet.  

Szintén érdemes lenne valamilyen fórumot létrehozni (lehetőleg internetes felületen) az alternatív 

munkavégzési formákban dolgozni képes és hajlandó emberek, illetve a potenciális munkaadók 

összekötése céljából. Természetesen, ennek sikere is a megfelelő bevezetésen, a köztudatba való 

bekerülésen múlik. 

 

 

 

 

 

8.2.17. Szociális foglalkoztatás intézményi megteremtése 

 

Tekintettel az aktív lakosság legalább 8%-át kitevő, a munkanélküliséget életformaként elfogadó 

rétegre, szükség lenne legalább 250 fő szociális alapú, tartós foglalkoztatására, illetve az erre 

szakosodott intézményre (szociális szövetkezet, bedolgozással a helyi alkalmi és idénymunkákba, 

településüzemeltetés stb.). Bár jelenleg a közfoglalkoztatás országosan is hasonló szerepet tölt be, de 

eredeti célja nem ez. A kiskőrösi közfoglalkoztatottak között is közismertek azok az emberek, akik  

életmódszerűen a szociális foglalkoztatás kihasználására rendezkedtek be, mert a piaci 

munkavégzésre alkalmatlanok, máshol esélyük sem lenne munkaviszonyban maradni. A megfelelő 

mentálhigiéniás, (re)integrációs lépéseket követően nagyjából további 200 főre lehet számítani. A 

közmunkások egy része csak átmenetileg, fejlődése és integrációja lépéseként tart igényt erre a 

foglalkoztatási formára, de sokan tartósan a lazább kötöttséget és teljesítményelvárást támasztó 

szociális foglalkoztatásra szorulnak, ha azt akarja a város, hogy egyáltalán elinduljon valami 

felkapaszkodás a leszakadt, deprivált emberek csoportjaiban. 

 

8.2.18. Teljesítmény-motivált felnőttképzési és mentálhigiéniás programok 

 

Az aktív lakosság nagyjából 8%-ának (már/még) alapvető munkaszocializációs, életvezetési 

problémái vannak, ezért ők jelenleg bármilyen szervezett, rendszeres munkavégzésre alkalmatlanok. 

Az ő (re)integrációjuk első lépése a tapasztalt szakemberek által összeállított és lebonyolított 

mentálhigiéniás programokon keresztül vezet. Ennek megszervezésére az önkormányzat, esetleg a 

munkaügyi központ lehet alkalmas, míg az érintettek megszólításába érdemes bevonni a helyi vallási 

felekezetek vezetőit, sőt tagjait, önkénteseit is (magától értetődően például a családsegítőt is). A 

programban való rendszeres részvételért, annak sikeres elvégzéséért, a jogszabályok adta kereteken 
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belül, érdemes motivációs, teljesítményértékelési elemként, plusz álláskeresési/önkormányzati 

segélyt, díjazást elérhetővé tenni akár lépcsőzetes mértékben is. A foglalkoztatást helyettesítő 

ellátásokat, a közfoglalkoztatást is mindenképp érdemes lenne összekötni a munkaadók igényei 

szerinti képzésekkel, a fentebbiekhez hasonló motivációs, teljesítményértékelési elemmel 

kiegészítve. A képzésbe egy előzetes teszt kitöltetésével lehetne bekapcsolódni (akár az ellátás 

igénylésével, rögtön), amelyből kiderül, hogy hajlandó-e tanulni az ügyfél. Ha nem, akkor 

szembesíteni kellene a munkaerő-piaci igényekkel, rámutatni, hogy jelenlegi tudásával, 

tapasztalatával miért nem kap ő munkát, munkahelyet, és milyen képzésen kellene részt vennie 

ahhoz, hogy esélyei növekedjenek (ide a mentálhigiéniás, „munkaszocializációs” tréning ajánlását is 

fontos bevenni). Ha van valami tanulási hajlandósága a helyben valóban szükséges foglalkozások 

iránt, akkor fel kell térképezni, milyen akadályok álltak eddig előtte (pl. pénzhiány, 

gyermekfelügyelet), s hogyan tudna azokon túllendülni a munkaügyi központ, az önkormányzat 

(esetleg valamelyik egyházközösség) segítségével. Ennek részleteit, folyamatát (felnőttképzési és 

mentálhigiéniás) szakemberek segítségével szükséges kidolgozni. 

 

8.2.19. Bérlakás-programmal a letelepedésért 

 

A fiatalok hazatérésének, otthon maradásának, valamint a beköltözés elősegítésének egyaránt 

elengedhetetlen feltétele az átmeneti lakhatás megoldása. Sokkal könnyebb szakembereket úgy 

megfogni, ha viszonylag kis anyagi kockázattal és teherrel megízlelhetik a kiskőrösi 

munkakörülményeket és a városi légkört. Az ilyen érdeklődők az alacsony költségű, könnyen tisztán- 

és karbantartható kis lakásokat keresik. Ilyen lakások előteremtéséért már meg is tette Kiskőrös az 

első lépéseket, de a tudatos és célirányos továbbhaladás, amennyiben valóban a gazdaságfejlesztés a  

 

cél, elkerülhetetlen. A diplomás-bérlakás program elindítása (emeletes házak, kis garzonokkal) 

éppen úgy megoldás lehet, mint a lakosság közt felmérni a terepet a magánszálláshelyekhez hasonló 

albérletek kialakítására, ennek önkormányzati támogatásával.  

Fontos azonban a következő lépcsőfokon is gondolkodni: hova települjenek azok, akik végül hosszú 

távra választják otthonuknak Kiskőröst? Mivel a családos, vagy családot tervező fiatalok előbb-utóbb 

a kertes házat tűzik ki célul, ezért a környező településekkel kell megfelelő kapcsolatot kiépíteni, 

tekintettel a kiskőrösi területhiányra. (Ebben az esetben kétségtelenül elvész a város számára az 

állandó lakos után járó normatíva.) 
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9. Záró összegzés 
 

Kiskőrös Magyarország egyik legjobb gazdasági potenciáljával rendelkezik. Ki tudja-e mindezt 

használni, rendelkezik-e az érdekérvényesítés képességével, partner lesz-e ebben a lakosság és a 

vállalati szféra – a kérdés ez, s nem más. Megítélésünk szerint az elkövetkező 10 év döntő lesz a 

város jövője szempontjából. Kiskőrös abban a szerencsés helyzetben van, hogy több, egymástól 

jellegében eltérő kitörési ponttal rendelkezik, szemben azokkal a településekkel, melyek csupán egy-

egy területen képesek perspektívát felmutatni. Kiskőrösnek törekednie kell a kedvező földrajzi 

fekvésének, emberi és természeti erőforrásainak kihasználására, és a tényezőknek a társadalmi, 

gazdasági fejlődésben szolgálatba állítására. 

Fel kell vetni a kérdést, mit kell még tenni, hogy elteljenek a városlakók a büszke kiskőrösi polgár 

életérzésével? Nem lehet egyszerre, egyenletesen magasabb szintre emelni minden létfeltételt. 

Tudatos döntést kell hozni a fejlesztés kiemelt irányáról, prioritásokat kell megfogalmazni. Akár 

azokat, amelyeket jelen tanulmány megalkotói javasolnak, akár a régieket, akár másféle újakat. Az 

operatív célokat, a megvalósítás eszközeit már ezeknek kell alárendelni. 

Nagyon fontos, hogy a lakosság érintett rétegeit be kell vonni, meg kell szólítani, meg kell kérdezni. 

A fiatalok esetében nemcsak a véleményük, de az ötleteik is igen fontosak lehetnek, elvégre őket 

akarja a város valahogy visszaszerezni, megtartani.  

 

Minden célréteget a saját csatornáin kell megcélozni, a templomtól a kocsmáig, tudomásul véve, 

hogy kihez hogyan lehet elérni. A fiatalokat például az interneten, a szórakozóhelyeken, a 

sportvezetőkön és sportintézményeken keresztül. De ki kell használni a hagyományos 

médiafelületek, illetve a már alkalmazásba került mobil applikáció lehetőségeit is. A leszakadt, vagy 

eleve alul lévő rétegeket legkönnyebben valószínűleg a hitéleti vezetőkön, és a viszonylag nagy aktív 

vallásgyakorló tömegen keresztül lehet majd mozgósítani, a nekik szóló programokba bevonni, 

személyes megkeresésekkel, meggyőzéssel. Az interjúk alapján kb. 1500 fő jár heti rendszerességgel 

templomba, egy részük gyermek vagy idős. Ez nem feltétlenül korlát, sőt. Még korosztályi 

megszólításra is mód nyílhat. 

 

A gazdaságot kiszolgáló, tágan értelmezett infrastruktúra fejlesztéséért a városvezetés és az 

önkormányzat a felelős, viszont a pezsgő közösségi életért és lokálpatrióta légkörért 

elengedhetetlennek tartjuk a civilek, magánszemélyek, baráti társaságok bevonását. Egyben 

tudatosítani is kellene bennük, miben lehetnek a közösség hasznára, milyen feladatokat és 

felelősségüket vállalhatnak fel. 

Az emberarcú város hagyományát követve a mezővárosi jellemzők és hírnév megtartása, a gazdasági 

növekedési korlát elfogadása az ésszerű. Tágabb térségben gondolkodva azonban, a várható nagyobb 

infrastrukturális fejlesztésekre is tekintettel, más távlatok nyílnak, melyben Kiskőrös szerepe 

egyértelműen megváltozik. Ebbe sok minden belefér az iparon kívül is, a gyógyászati és 

élményturizmus, az oktatási és logisztikai központ, de megmaradhat azért a bor és a Petőfi-légkör is 

benne. Ha azonban ebbe az irányba halad tovább a város fejlődése, akkor el kell fogadni a 

mezővárosi arculat elhalványodását, a lakóterületek összezsugorodását, a szoros helyi közösségi 

összetartozás érzetének meggyengülését. 

Kiskőrös vezetésének szembesülnie kell azzal, hogy Kiskőrös hagyományosan munkaszerető és 

vallásos népe bajban van, mert 

- egyre erősödő értékrend- és életmódbeli törés következett be az új generáció és az idősebbek 

között;  
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- a város megfelelően megfizetett munkát jelenleg nem tud adni tehetséges fiatal 

szakembereinek, sem a főiskolára és egyetemre elszármazott fiatalok visszacsábítására, sem 

máshonnan származók tartós letelepítésére;  

- az új generáció számára nem elég vonzó a város az elemi szolgáltatások – lakhatás, oktatás, 

egészségügy, szórakozási-rekreációs lehetőségek stb. – szempontjából sem. 

 

Miként korábban is leírtuk, a munkapiaci akadály gyökerét nem annyira az egyébként joggal 

kritizálható szakképzésben kell keresnünk, vagy a szabad munkaerő kétes hadrafoghatóságában. A 

probléma valós, de sokkal inkább a gazdasági fejlődés terméke: a vállalati szektor túlterjeszkedett a 

helyi lakosság adta munkaerő-állományon. A regionális, térségi foglalkoztatási központi szerep 

erősödése ezért jelenleg is létező adottsága Kiskőrösnek.  

 

Más szóval a vonzáskörzet és Kiskőrös polgárai versenyeznek majd egymással a minőségi 

kiskőrösi munkahelyekért. A városi lakosságnak tehát célszerű mielőbb saját magának 

alkalmazkodnia a cégek elvárásaihoz, szakmai igényeihez. Így ők tölthetik be a jobban 

bérezett, színvonalasabb munkahelyeket, lehetővé téve az életszínvonal emelkedését 

Kiskőrösön. A város vezetése ezt kifejezetten szervezőként tudja segíteni, ha közvetít a 

gazdasági és képzési szereplők között, egyezteti az igényeket és a lehetőségeket.  

Nyilván a járási, esetleg régiós gazdasági központi szerep sok mindennel jár együtt, ami fokozatosan 

a lakosság összetételének átalakulását is maga után vonhatja (például az ingatlanárak várható 

növekedése önmagában is jelentős társadalmi átalakulást vált ki). 

A tanulmány átgondolása, városvezetői szinten kívánatos megvitatása után a legfontosabb teendő a 

stratégiai irányok kiválasztása. Ezt a javaslatok, lehetőségek kiértékelésének, preferencia sorrendbe 

állításának kell követnie, majd ki kell választani a az egyes feladatokért felelős személyeket, meg 

kell bízni az egész koordinálását végző vezetőt. Érdemes begyűjteni a témafelelősök cselekvési 

terveit azok összehangolása, a feladatok egyértelműsítése, a szükséges információk, kapcsolatok 

rendelkezésre bocsátása végett. Bár ezen a szinten elvárható az önálló munka, nagyon hasznos lehet 

legalább háromhavonta konzultációs ülést tartani a megvalósítás folyamatáról, eredményeiről, a 

felmerülő akadályokról, a változó körülmények fényében. Erre annál is inkább szükség van, mert 

olyan gyors munkaerő-piaci változások szemtanúi vagyunk, hogy már egy év alatt is gyökeresen 

átalakulhatnak fontos környezeti, gazdasági tényezők.  

 

Jelen tanulmány tényfeltárásnak és javaslatok tárházának tekinthető. A javaslataink részbeni vagy 

teljes megvalósítása mindenkor a döntéshozókon múlik, a megvalósítás színvonala pedig az azzal 

megbízott embereken és a rendelkezésükre bocsátott erőforrásokon.  
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10. Mellékletek 

 

10.1. Rendelkezésre bocsátott és felhasznált városi dokumentumok, adatok listája 
 

- Fejlesztési kiadások elemei 

- A vállalkozásoktól befolyó aggregált adójövedelem 

- Integrált Településfejlesztési Stratégia 

- ITS-t megalapozó vizsgálat anyaga 

- Kiskőrös Város Településfejlesztési Koncepciója 

- Településszerkezeti terv módosítása és kapcsolódó anyagai, a módosítások célja és 

hatása 

- Gazdasági Program 2015-2019 

- Önkormányzati közfoglalkoztatás 2015-ös adatai 

- Népszámlálási adatok 2011 – Kiskőrös 

- Önkormányzat és intézményeinek létszáma 

- Projektek 2007-2015 között 

- Segélyezettek száma 

- Településen bejegyzett gazdálkodó szervezetek 

- Gazdasági erőben jelentős vállalkozások listája 

- Kiskőrösi nemzetiségek adatai 

- Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

- Munkaerőpiaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében 

- 2015. harmadik negyedéve megyei munkaerő-gazdálkodási felmérésének eredménye 

- Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis Bács-Kiskun megyére 

- A nyilvántartott álláskeresők száma (2015.12.20.) tartózkodásuk szerint, településenként 

10.2. Ábrák listája 
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2. ábra Tartós munkanélküliség esetén választott kiutak ..................................................................... 19 

3. ábra Gyakorlati nyelvismeret ........................................................................................................... 21 

4. ábra Segítőkészséget tapasztalt-e az önkormányzati ügyintézés során? .......................................... 33 

5. ábra Tájékozódtak-e a diákok pályaválasztás előtt? ........................................................................ 35 

6. ábra A középiskolások keresettel kapcsolatos várakozásai és a valóság viszonya .......................... 37 
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