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I. Bevezetés 
 

Jelen tanulmány célja, hogy a munkaerő mobilitás fejlesztésén keresztül hozzájáruljon a Nógrád 
Megyei Foglalkoztatási Paktum által kitűzött fő célkitűzéshez, a megye munkaerő foglalkoztatásának 
növeléséhez. Ennek keretében egyrészt bemutatja a munkaerő mobilitással kapcsolatos trendeket, 
problémákat és gátló tényezőket, másrészt javaslatokat tesz ezek megoldására konkrét tevékenységek 
formájában. 

A tanulmány helyzetelemzése a témához kapcsolódó kutatások, tanulmányok és egyéb nyilvánosan 
elérhető információk elemzése mellett a helyi vállalatokkal és mobilitásban érintett egyéb 
szervezetekkel készített 10 db interjú és egy 2 órás műhelymunka eredményein alapszik. 

Ennek során két fő irány került azonosításra a munkaerő kínálat javítására a mobilitáson keresztül: egy 
belső, vagyis a megyében már jelenleg is elérthető munkaerő mobilizálásának javítása, és egy külső, 
vagyis a megyén kívüli munkaerő megyébe irányuló mobilitásának erősítése. A belső mobilitás 
javítására a munkába járás elősegítése és az atipikus foglalkoztatás ösztönzése beavatkozási területek 
emelhetőek ki, míg a külső mobilitás javítása kapcsán a külföldi munkavállalók alkalmazásának 
elősegítése, a szálláslehetőségek biztosítása és az elvándorolt munkaerő visszacsábítása érdemel 
kiemelt figyelmet. 

A tanulmány a megye foglalkoztatási helyzetképének, mint a munkaerő mobilitás keretrendszerének 
bemutatásával vezeti fel a témát. Ezt követően a külső és belső lehetőségeknél bemutatott öt fő 
beavatkozási terület, mentén történik a kapcsolódó trendek, tapasztalatok és problémák bemutatása 
konkrét megoldási javaslatok megfogalmazása mellett. Ennek megfelelően a foglalkoztatási körképet 
követő öt fő fejezet mindegyike egy helyzetelemzés és egy megoldási javaslatok alfejezetre tagolódik. 
Ez utóbbi célja, hogy olyan ötleteket adjon a megye munkaerő mobilitásának fejlesztésére, amelyek 
segítségével az érintettek konkrét akciók megvalósításába kezdhetnek a javaslatok alapján. Végül, egy 
hatodik fejezetben a mind az öt felsorolt témát érintő általános, átfogó javaslatok kerülnek 
megfogalmazásra. 

A tanulmányban felhasznált információk és adatok forrása részben a nógrádi cégekkel és 
szervezetekkel folytatott interjúk és műhelymunka, részben a KSH valamelyik adatbázisa vagy 
elemzése, részben egyéb hivatkozott forrás. Az interjúkról és műhelymunkáról származó információk 
forrása mindenütt megjelölésre került, míg a további adatok és ábrák esetében az információ forrása 
minden esetben a KSH, amennyiben az nem került másként megjelölésre (a további források minden 
esetben megjelölésre kerültek). 
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II. Foglalkoztatási helyzetkép Nógrád megyéről 
 
Nógrád megyében – hasonlóan az ország többi részéhez – 2012-óta folyamatosan nő a 
foglalkoztatottak száma, a munkanélküliek és inaktívak száma pedig ezzel párhuzamosan csökken. 
 

1. ábra: Közfoglalkoztatottak, munkanélküliek és inaktívak Nógrád megyében 

 

Az ország más részeivel való összehasonlításra a foglalkoztatási arány1 ad lehetőséget, amelyet 
vizsgálva megállapítható, hogy, ugyan a megye mind az éllovas fővárostól, mind pedig az országos 
átlagtól elmarad, azonban a különbség 2018-ra jelentős mértékben lecsökkent. A 2016 óta nem 
növekvő budapesti adatok egyúttal arra is engednek következtetni, hogy vélhetően a 63-64%-os 
fővárosi érték Nógrád megye esetében sem léphető át hosszabb távon sem, így ennél nagyobb belső 
munkaerőpiaci potenciállal nem számolhat reálisan a megye. Ez valamivel több, mint 7000 főt 
jelentene, ami reálisan elérhető célnak tűnik a dolgozni szándékozó nógrádi inaktívak és 
munkanélküliek közel 10,000 fős létszáma és a jelenlegi 58,5%-os foglalkoztatási arány alapján.  
 

2. ábra: Foglalkoztatási arány Magyarországon (%) 

 

                                                           
1 Foglalkoztatási arány: A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított 
aránya (15-74 éves népesség adatai alapján) 
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A nógrádi cégekkel folytatott interjúk és műhelymunka tanulsága szerint ugyanakkor a jelenleg nem az 
elsődleges munkaerőpiacon dolgozók többsége vagy nem kíván ott dolgozni szocializációs problémák 
miatt, vagy nem alkalmas ottani munkavégzésre fizikai vagy pszichés okokból kifolyólag, illetve mert 
kisgyermeket nevel otthon. Azok, akik alkalmasak és motiváltak is a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésre, már nagyrészt kiléptek a közfoglalkoztatásból, ezért a közfoglalkoztatottak már nem 
jelentenek jelentős munkaerő tartalékot.  

Azok közül, akik szeretnének vállalatoknál dolgozni sokan végül azért lépnek vissza, mert nincs 
lehetőség bejelentés nélkül dolgozni, így munkavállalás esetén elesnének a segélytől. Emellett az 
inaktívakra és a közfoglalkoztatottakra általánosan jellemző, hogy egyáltalán nem mobilak, kizárólag 
helyben hajlandóak elhelyezkedni (amennyiben hajlandóak), és ezért a településen elérhető 
munkalehetőség hiányában jellemzően a közfoglalkoztatásba kerülnek. A közlekedéssel kapcsolatos 
problémák fokozott visszatartó erőként jelentkeznek az elsődleges munkaerőpiacra való belépésnél 
ennél a csoportnál. 

A nők esetében nem csak a kisgyerekesek, hanem az általános iskolás gyereket nevelők számára is 
gondot jelent a munka és magánélet összeegyeztethetősége, amiben sokat számít a megfelelő családi 
háttér megléte illetve hiánya. Előbbiek esetén a bölcsődei, óvodai elhelyezésben jelent problémát a 
korai érkezés és, hogy a délután későn érkező szülőkre sokszor neheztelnek az intézményekben, 
„kinézik” őket (ráadásul a gyerekek is gyakran maradnak ekkorra egyedül), az utóbbiaknál pedig a korai 
érkezés jelent problémát, mivel ekkor jellemzően nem biztosított a tanári felügyelet. 

A kormányzat jelenleg is számos intézkedéssel igyekszik az elsődleges munkaerőpiacra terelni az 
inaktívakat vagy a közfoglalkoztatásban alkalmazottakat. Ennek egyik eszköze a 2017 március 1- 2019. 
december 31. között elérhető "Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-
piaci program, melynek keretében elhelyezkedési támogatással és a cégeknél alkalmazott szakmai 
segítők bérköltség támogatásával ösztönzik a munkára kész és képes lakosság versenypiacon történő 
elhelyezkedését. Emellett a 2019. május 15-én lezárult GINOP 5.1.1- 15 „Út a munkaerőpiacra” 
program keretében mintegy 9,7 milliárd került kifizetésre Nógrád megyében. Ennek keretében az 
álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása történt 
hatékonyabb aktív eszközök segítségével. Mobilitás ösztönzési szempontból a munkába járáshoz, 
munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása és a lakásbérleti hozzájárulás a heti 
ingázás kezdeti nehézségeinek megkönnyítésére ideiglenes támogatásként tekinthető a leginkább 
relevánsnak. Mindemellett a 2019. nyarán induló és 2020 év végéig meghirdetett munkaerőpiaci 
reform is célul tűzte ki a foglalkoztatás további növelését, szám szerint 50 ezer fő elhelyezését a 
munkaerőpiacon országos szinten. 

A nógrádi cégekkel mobilitás témakörben folytatott interjúk és munkacsoport ülés tanulságai szerint a 
vállalatok foglalkoztatási potenciálja nem jelent gátat ebben a tekintetben, hiszen a vállalatok 
többsége jelenleg súlyos, sok esetben a napi működést is veszélyeztető munkaerőhiánnyal küzd, a piaci 
igények által generált bővítésre pedig többnyire egyáltalán nem marad kapacitás. 

A helyszíni tapasztalatok alapján a foglalkoztatás növelésének egyik gátját a munkaerő mobilitással 
kapcsolatos problémák jelentik. Ide tartoznak többek között a munkába való eljutáshoz kapcsolódó 
nehézségek, a szálláslehetőségek hiánya, a foglalkoztatási formák merevsége, a külföldi munkavállalók 
alkalmazásával kapcsolatos problémák és a munkaerő elvándorlása. 

A következő fejezetekben az itt felsorolt problémákra keressük a megoldást. 
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1. Munkába járás elősegítése 
 

A munkába járással kapcsolatban kedvező folyamatok és gátló tényezők egyaránt megfigyelhetőek. 
Egyfelől kedvező tendenciának tekinthető, hogy a 80-as évek óta folyamatosan nő a lakosság ingázási 
hajlandósága: az 1980-as 24%-os értékről 2010-re már 30% fölé nőtt az ingázó lakosság aránya. 

Másfelől viszont problémát jelent, hogy az ingázással járó akadályozó tényezők fokozottan 
érvényesülnek a megyében. 

A legjelentősebb ingázást gátló tényezőt a közlekedési akadályok jelentik. Ezen belül 3 tényező is 
azonosítható, melyek mindegyike problémát jelent a munkába járásnál. 

 

1.1. Tömegközlekedés fejlesztése 
 

1.1.1. Helyzetelemzés 
 

Az interjúk és műhelymunka tanulságai, valamint a Nógrád Volán és a MÁV megyei menetrendjét 
tanulmányozva megállapítható, hogy a megye tömegközlekedési hálózata nem támogatja megfelelően 
a munkába való eljutást megyén belül. 

A probléma súlyát jól szemlélteti, hogy számos megyén kívüli, munkavállalási szempontból jelentős 
város egy órán belül elérhető, míg a megyén belüli közlekedés esetenként 2 óránál is több időt vesz 
igénybe, vagy egyáltalán nem megoldott a reggeli munkakezdésre. 

 

3. ábra: Tömegközlekedési kapcsolatok a nógrádi és a szomszédos járásszékhelyek között2 

 

 

A megye földrajzi adottságai miatt a települések lakosságának mintegy 70% kizárólag közúton 
megközelíthető településen él, illetve a többi település utasainak nagyrésze is rá van szorulva az 
autóbuszok igénybevételére, ezért ez a közlekedési mód tekinthető dominánsnak a megyében. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 131 település közül 128-at érintenek a volán járatok. A KMKK 
(Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ) adatai alapján Nógrád megyében havonta mintegy 
5000 db dolgozói bérlet kerül értékesítésre. 

                                                           
2 Minimális utazási idők a menetrend.hu alapján a reggeli munkakezdéshez igazítva (7 óra előtti érkezés). 
Függőleges tengely: honnan; vízszintes tengely: hová. 

Aszód Balassagyarmat Bátonyterenye Gyöngyös Hatvan Pásztó Rétság Salgótarján Szécsény Vác
Aszód 0 79 NA 53 18 77 NA NA 132 88
Balassagyarmat 82 0 82 NA 104 121 32 72 23 65
Bátonyterenye 95 79 0 102 62 14 NA 19 49 NA
Gyöngyös 49 NA 124 0 30 107 NA NA NA 149
Hatvan 18 193 68 25 0 40 NA 89 135 140
Pásztó 70 124 23 77 37 0 NA 47 94 NA
Rétság 95 45 142 NA 125 NA 0 135 78 28
Salgótarján 116 70 16 121 81 35 107 0 45 NA
Szécsény 165 23 44 NA 135 63 57 46 0 90
Vác 62 NA NA NA 92 NA 51 NA NA 0
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Ugyanakkor a megye autóbusz közlekedésének szervezését nehezíti, hogy a megye területének 
nagyobbik része dombsági és középhegységi táj 14 db 500 méternél magasabb hegycsúccsal, amelyet 
völgysíkok és medencék szabdalnak.  Az ennek következtében kialakult aprófalvas településszerkezet 
és a völgyekben kialakult zsáktelepülések a települések 27,5% át teszik ki. 

A buszos közlekedéssel kapcsolatos egyik probléma, hogy a menetrendek gyakran nem illeszkednek a 
munkaidőhöz (pl. 16:05-kor elmegy a busz, miközben 16:20-ig tart a műszak), ezért a vállalatok gyakran 
nem úgy alakítják ki a munkabeosztást, ahogy az termelési szempontból optimális lenne, hanem úgy, 
hogy be tudjanak jönni a munkavállalók. 

A nógrádi vállalatokkal folytatott interjúk és műhelymunka tanulsága szerint, bár egyes cégeknél 
sikerült a munkavállalókhoz igazítani a Volán menetrendet ill. útvonalat (új megálló létesítésével a 
vállalat telephelye közelében), de sok helyütt a tömegközlekedés továbbra sem támogatja megfelelően 
a munkába járást. A cégek sok esetben nem közvetlenül a Volán társasághoz fordulnak, hanem a helyi 
önkormányzaton keresztül próbálják érvényesíteni érdekeiket, amely azonban a műhelymunkán 
elhangzottak alapján nem vezet sikerre. 

A fenti ügymenet egyébként jogilag jobban is illeszkedik a vonatkozó törvényi szabályozásba (2012. évi 
XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról), hiszen ennek értelmében az önkormányzatok 
feladata a személyszállítással kapcsolatos igények megállapítása, az érintett Volán társaság pedig 
évente köteles jelezni a hozzá beérkező igényeket a fenntartó felé, aki megvizsgálja azok 
valóságtartalmát. Amennyiben a jelzett igény valóban fennáll, úgy a fenntartó köteles biztosítani azok 
kielégítését. 

A megye buszközlekedéséért felelős KMKK Zrt. (Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ) 
vezetőjének ugyanakkor az az álláspontja (a 2019. június 12-i Nógrád megyei Mobilitás Fórumon 
elhangzott és levetített előadás alapján), hogy a menetrend módosítások esetén meghatározásra 
került két fő szempontnak, a munkába járás és a diákok iskolába való eljutása és hazautazása kiemelt 
biztosításának a jelenlegi menetrend eleget tesz. 

Emellett problémát jelent a Volán buszok műszaki állapota is. Egyes műhelymunka résztvevők 
tapasztalatai alapján átlagosan a buszok mintegy 60%-a áll szervízelés alatt, ami gyakran okoz 
fennakadásokat a közlekedésben. A műszaki problémákkal járó kényelmetlenségek (pl. nyitott 
buszajtók miatti megfázások, járatkimaradások, járatmegszakítások, jelentős késések) mind a 
munkaerőmobilitás ellen ható tényezők, hiszen nehezítik a munkába való eljutást. 

A problémát tovább erősíti az infrastrukturális fejlesztések elmaradása. Volt rá példa, hogy 10 évet 
kellett várni egy fedett buszmegálló megépítésére, illetve az egyik járaton nem került bevezetésre 
csuklós busz a túlzsúfoltság és az érintett vállalatok jelzése ellenére sem, mivel nem állt rendelkezésre 
ilyen jármű a busztársaságnál. Általánosan elmondható, hogy a buszok műszaki állapotára vonatkozó 
panaszok hatástalanok, mivel nem áll rendelkezésre forrás annak érdemi fejlesztésére a megyében. 
Ezt támasztja alá a Salgótarjáni Ipari Parkban működő cégek jobb műszaki állapotú buszok 
biztosításáért két évvel ezelőtt beadott közös beadványa is, amely nem eredményezett változást. A 
fővárosba illetve Hatvanba tartó expressz távolsági járatokon ugyanakkor többnyire jobb műszaki 
állapotú, gyakran újonnan beszerzett buszok járnak, ami tovább erősíti a munkaerő elvándorlását, 
hiszen sokan jobb fizetésért nagyobb kényelem mellett, gyakran gyorsabban beérnek Budapestre vagy 
Hatvanba (40- 105 perc Budapestre az utazási idő az expressz járatokkal elérhető nógrádi 
településekről), mint a megye egy másik településére. 

2019. októbertől egy júniusban aláírt részvényesi határozat értelmében az eddig működő hat regionális 
közlekedési központ beolvadásra kerül a Volán Zrt.-be, ami a tervek szerint hatékonyabb működést és 
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magasabb színvonalú szolgáltatást fog eredményezni. Nógrád megye számára ez kedvező változást 
eredményezhet az országos szinten egységes szolgáltatási színvonal megteremtésén keresztül. 

A kisebb völgyekben lévő falvakból (gyakran zsákfalvakból) a munkaerő fővonalakra történő ráhordása 
jelent problémát, mivel itt a térbeli és időbeli korlátok miatt gyakran nem megoldható rentábilisan a 
fővonalakra történő eljutás. Ennek oka, hogy az útvonalak geometriája nem teszi lehetővő, hogy 
minden érintett településről menjenek járatok a reggeli munkakezdéshez és délutáni munkavégzéshez 
alkalmazkodva. 

A műhelymunka tapasztalatai alapján a Darányi Ignác Terv keretében beszerzett falubuszok 
felhasználása a munkaerő fővonalakhoz történő ráhordására jelenleg nem biztosított, mivel ezen 
járművek felhasználása az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt törvényileg kötött (egyrészt falu-
és  tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához, másrészt egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi 
szolgáltatások fejlesztéséhez  használhatóak), és a többletüzemeltetéshez szükséges források sem 
állnak rendelkezére a településnél.  

A kölcsönzött munkaerő esetében a munkaerő kölcsönző oldja meg a munkavállalók szállítását, ami a 
munkavállalók szempontjából nem tekinthető kényelmes és gyakran hatékony megoldásnak. Egyrészt, 
mivel egy munkaerő kölcsönző cég jellemzően több vállalat telephelyére is szállít munkavállalókat, 
ezért hosszabb lesz a menetidő a vállalati buszokénál. Másrészt, mivel egy cég gyakran több munkaerő 
kölcsönzővel is dolgozik, gyakran több busz közlekedik ugyanazon az útvonalon egymás mögött. 

A helyközi járatok mellett Nógrád megyében jelenleg Salgótarjánban, Balassagyarmaton és 
Bátonyterenyén menetrend szerinti helyi közösségi járatok is közlekednek, melyeket törvény alapján a 
KMKK Zrt. (Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ) a városi önkormányzattal, mint 
Megrendelővel kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végez. A helyi járatok munkaerőmobilitást 
támogató szerepe a megoldási javaslatok között bemutatásra kerülő tarifaközösség bevezetésével 
erősíthető a leghatékonyabban. 

A vasúti közlekedésben a vágányok leromlott állapota miatti hosszú (és egyre hosszabb) menetidő teszi 
kevésbé versenyképessé ezt a közlekedési módot. 

 

1.1.2. Megoldási javaslatok 
 

1.1.2.1. Magyar Falu Programban falubuszok beszerzése 
 

Javasolt a Magyar Falu Program keretében 2019-ben meghirdetésre kerülő pályázat keretében 
beszerezhető falubuszok munkába járást támogató felhasználásának megvizsgálása (fővonalakra 
történő ráhordás) 5000 főnél kisebb méretű települések esetében, hiszen a programkiírás szerint a 
járműbeszerzés célja a faluban élők életének megkönnyítése, amihez hozzátartozik a mindennapi 
munkavégzés támogatása is. Az ilyen irányú üzemeltetéshez szükséges többletköltségek fedezésére a 
buszt használóktól történő jegyszedés (vagy bérlet) adhat lehetőséget, amennyiben az önkormányzat 
nem tudja azt saját forrásból biztosítani. 

Emellett az átfogó javaslatok között említett együttműködési platformot felhasználva (Mobilitás 
Munkacsoport) javasolt a buszok ilyen irányú felhasználása melletti közös lobbitevékenység kifejtése 
is, lehetőség szerint még a vonatkozó pályázat kiírása előtt. 
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1.1.2.2. Tarifaközösség létrehozása 
 

A járatok szervezése és a járműpark állapota mellett ugyanakkor problémát jelent a meglévő 
tarifarendszer is, hiszen a különböző busz- és vonatjáratok közötti átjárhatóság jelenleg nem 
támogatott. A probléma súlyát mutatja, hogy már az egyes buszjáratok közötti átjárhatóság sem 
megoldott, hiszen például egyes járatokra azért nem tudnak felszállni a munkavállalók, mert a helyi 
bérlettel nem szállhatnak fel a Budapestről érkező buszra. 

Emellett több desztináció esetében jelentős mértékben gyorsíthatja a munkábajárást a vonat- és 
buszközlekedés együttes igénybevétele, amihez azonban jelenleg 2 bérletet kellene vásárolnia a 
munkavállalónak (és egyúttal térítenie a munkáltatónak), ami jelentős többletköltséget 
eredményezne. 

Szintén problémát jelent a munkavállalók számára, hogy, miután a helyi járatokra többnyire nem 
kapnak térítést a munkáltatótól, ezért a hazautat nem tudják megfelelő rugalmassággal megszakítani 
(és a helyi járatokat is igénybevenni) a munkán kívüli tevékenységekre, mint amilyen a bevásárlás, 
gyermekek elhozatala, szabadidős tevékenységek stb. 

A helyi és távolsági járatok közötti átjárhatóság problémája azzal magyarázható, hogy az állam csak a 
helyközi közlekedést köteles fenntartatni, helyi közlekedésről az önkormányzatok saját hatáskörben 
dönthetnek, ami eltérő megrendelőt eredményez a különböző tömegközlekedési szolgáltatásoknál 
(állam illetve önkormányzatok). 

A fent ismertetett problémák megoldása szerepel a kormány tervei között, hiszen megkezdődött egy 
egységes országos közlekedési tarifaközösség létrehozása, amely várhatóan 2020-ra kerül bevezetésre. 
Ennek eredményeként amellett, hogy egy bérlettel lehet majd utazni vasúton és buszon átszállás 
esetén, illetve a helyi és helyközi járatokon, a párhuzamosságok is kiszűrésre kerülnek, és az átszállási 
lehetőségek is javulni fognak.  

Mindemellett az utasok jellemzően előnyben részesítik az átszállás nélküli, vagy kevesebb átszállással 
járó utazásokat a kevesebb stressz és a késések miatt előforduló csatlakozások lekésése miatt, még 
akkor is, ha több időt vesz igénybe vagy többet kell a járatra várni. A problémára megoldást jelenthet 
a tarifaközösség létrehozása során megvalósításra kerülő valós idejű tájékoztatási rendszer kiépítése 
is, például a MÁV-nál jelenleg is elérhető online tájékoztatáson keresztül. 

A megye érdekeinek és szükségleteinek minél magasabbfokú figyelembevétele érdekében javasolt az 
aktív részvétel már a tarifaközösség kidolgozása, illetve az elkészült tervezet véleményezése során is. 

 

1.1.2.3. Menetrendek egyeztetése 
 

Szintén problémát jelentenek a helyi és helyközi buszok, valamint a vonat közötti átszállások, ezért a 
már említett tarifaközösségek létrehozása mellett a menetrendek összehangolására is egyeztetések 
kezdeményezése javasolt. Erre az érintett szereplőkből létrehozott munkacsoport nyújthat megfelelő 
keretet, aminek keretében nem alkalmi egyeztetésekre kerülne sor rövidtávú egyéni célok mentén, 
hanem egy hosszútávú együttműködésre épülő szakmai munka vehetné kezdetét, melynek alapját a 
munkacsoportban ápolt jó kapcsolatok jelenthetik. 
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1.1.2.4. Vasútvonalak hasznosságának kiértékelése, priorizált fejlesztések promótálása 
 

Emellett javasolt felülvizsgálni a megyében működő vasútvonalakat egy multikritériumos 
pontszámítási rendszer segítségével, ami alapján megállapítható, hogy hosszú távon mekkora 
hozzáadott értéke van a vasútvonalnak az alternatív közlekedési lehetőségeket is figyelembe véve. 
Ennek segítségével megállapítható, hogy melyik vasútvonal fejlesztése mellett érdemes aktív 
lobbitevékenységet kifejteni.  

A vizsgálat során többek között a következő szempontok megvizsgálása javasolt:  

 Jelenlegi kihasználtság 
 Jelenlegi menetidő, illetve ennek javításának költségigénye 
 Jelenlegi kényelmi szint, illetve ennek javításának költségigénye  
 Párhuzamos volán járat menetideje 
 Párhuzamos volán járatok menetrendje (járatgyakoriság, napi eloszlás) 
 Párhuzamos volán járatok kényelmi szintje (utak, megállók, buszok állapota) 
 Jelenlegi vasúti megállók elhelyezkedése 
 Megálló áthelyezésekkel, új megállókkal generálható többletforgalom 
 Meglévő átszállási kapcsolatok 
 Megálló áthelyezésekkel, új megállókkal generálható új átszállási kapcsolatok 

 
A megyében jelenleg 3 vasútvonalon folyik személyszállítás kizárólag személyvonatokon és belföldi 
viszonylatban. A szlovák határon túli településekkel a vasúti közlekedés nem megoldott annak ellenére, 
hogy a vasútvonalak rendelkezésre állnak. Budapestre csak hatvani átszállással lehet eljutni. Ráadásul 
2012-ben jelentősen, közel felére csökkent a járatok száma a megyében. Mindemellett problémát 
jelent a vasútvonalak leromlott, az országos átlagnál gyengébb műszaki állapota is. A folyamatos 
állagromlás miatt a vasúti közlekedést számos helyen sebességkorlátozások lassítják. 

A 81-es (Hatvan-Somoskőújfalu) vasútvonal a megye egyetlen vasúti fővonala. A vonal jelenleg az 
ország egyetlen nem villamosított kétvágányú vonalszakasza. 2008-ig még nemzetközi személyszállító 
járatok is közlekedtek a vonalon Szlovákia és Lengyelország felé, illetve sebes és gyorsvonatok is 
belföldi viszonylatban. A napjainkban 2 óránként induló személyvonatok a volán buszokhoz hasonlóan 
bő másfél óra alatt teszik meg a 66 km-es utat, ami közel duplája a személygépkocsival történő utazás 
menetidejének. 

Budapesti- Salgótarján viszonylatban ugyanakkor már jelentős időelőnyben van a busz, hiszen 
mindössze bő másfél óra alatt teszi meg az utat a vasút mintegy 2 és fél órás menetidejével szemben. 
A vonattal történő közlekedésben további hátrány, hogy Hatvanban át kell szállni, mivel jelenleg 
nincsen közvetlen vasúti összeköttetés a két város között. További probléma, hogy a vasútállomások 
elhelyezkedése nem ideális, mivel legtöbbjük nem a településeken belül, hanem valahol azok szélén, 
vagy külső területeken helyezkedik el. 

A megye másik jelentősebb vasútvonalán a 78-as Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc mellékvonalon 
közlekedhetnek az utasok Balassagyarmati átszállás mellett. Aszód és Balassagyarmat között közel 
másfél óra a menetidő vonattal a 60 km-es távon, ami megegyezik a volán buszokéval, és mintegy 
másfélszerese a személyautó menetidejének. A Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti bő 40 km-es 
távon 70 perces menetidővel kell számolniuk az erre utazóknak, ami megegyezik a volán járatokéval, 
míg ugyanez az útvonal 40 perc alatt megtehető személyautóval. 
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A 75-ös Balassagyarmat-Drégelypalánk-Vác vasútvonalon közel 2 órás menetidővel kell számolni a 70 
km-es szakaszon, míg ugyanez a távolság volán busszal egyes járatok esetén mindössze bő 1 óra alatt 
megtehető, személygépkocsival pedig 40 perc a menetidő. Ezen a vonalon tapasztalható a buszos 
közlekedés jelentős menetidő előnye, ami a vasútvonal felújítása nélkül kérdésessé teszi annak 
versenyképességét. A különbség oka, hogy a vágányok allapota igen rossz, ami több helyen 
sebességkorlátozás bevezetését tette szükségessé. 

 

4.  ábra: Nógrádi vonatok és alternatív közlekedési módok legrövidebb menetideje  

 Vasút Volán Személygépkocsi 
Hatvan- Somoskőújfalu 98 perc 98 perc 55 perc 
Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc 83+69 perc 85+69 perc 55+41 perc 
Vác-Drégelypalánk-Balassagyarmat 117 perc 65 40 

 

1.1.2.5. Elővárosi közlekedés fejlesztése 
 

A megyére jellemző domborzati viszonyok (dombos terepviszonyok, kanyargós utak) több vasútvonal 
esetén indokolttá teszik a vasúti közlekedés priorizálását és fejlesztését. Ráadásul a nagyobb 
járásszékhelyek esetében (Salgótarján, Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye) az elővárosi 
közlekedés fejlesztésére is kézenfekvő megoldás az ezt támogató vasúti pálya, menetrend és megállók 
kialakítása, ami nagymértékben képes hozzájárulni a környékbeli munkaerő mobilizálásának 
javításához. 

A megállók kialakításánál biztosítani szükséges a biciklik tárolására és személygépkocsik parkolására 
alkalmas, kényelmesen megközelíthető és biztonságos (kamerákkal megfigyelt) helyszínt. Emellett a 
munkaerő vasútvonalra történő ráhordását biztosító kisbuszok (pl. falubuszok) számára is ki kell 
alakítani a megfelelő megállóhelyet illetve a biztonságos és kényelmes átszálláshoz az útvonalat. 

A fejlesztés megvalósításához az IKOP-3.2.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és 
elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázat jelenthet pénzügyi 
forrást, amelyre jelen kiírás szerint 2020. december 31-ig van lehetőség pályázni 100%-os támogatási 
intenzitás mellett. 

A javaslat előzménye, hogy Salgótarján megyei jogú város 2013-ban elkezdte vizsgálni a 81.sz. 
vasútvonal elővárosi, városivasútvonallá történő fejleszthetőségének lehetőségét Salgótarján és 
Bátonyterenye térségében. 

A fejlesztési javaslat 3 ütemben került betervezésre: 

 1. ütem: Somoskőújfalu – Salgótarján Ipari Park között: 12 km-es vasúti pálya felújítása, 
meglévő vasúti létesítmények korszerűsítése, peronok kiépítése, új megállók létesítése: 
Beszterce lakótelepnél, Rendelőintézetnél, Ipari Parknál, utastájékoztató rendszerek kiépítése 
csatlakozó építések, P+R, B+R, gyalogosforgalom, átszállási pontok kiépítése, 
forgalomtechnikai megoldások. 

 2. ütem: A regionális szerepkör erősítése, a városi üzemmód kiterjesztése déli irányban 
Nagybátonyig. Négy állomás korszerűsítése, és vizsgálat a megfelelőbb elhelyezésükre. 23 km 
vonalhossz felújítása. 

 3. ütem: A nemzetközi kapcsolat vizsgálata, Losonc és Fülek szlovákiai települések elérésére. 
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A fejlesztés megvalósítása érdekében javasolt  a salgótarjáni kezdeményezés továbbvitele és a 
megvalósításhoz szükséges források előteremtése érdekében lobbi tevékenység kifejtése az érintett 
hatóságoknál. 
 

1.1.2.6. Határon átnyúló közlekedés fejlesztés 
 
A Szlovákiával való összeköttetés a tömegközlekedésben jelenleg teljesen hiányzik, a határhoz közeli 
Fülekre és Losoncra sem busszal, sem vonattal nem lehet például eljutni. 2011-ben már az áruszállítás 
is megszűnt ezen a vonalon. 

A nemzetközi járatok újraindítása ugyanakkor a határ szlovák oldalán élő munkaerő mobilizálását is 
támogatná napi szintű ingázás formájában, illetve a határtól távolabb élő munkaerőt is elérhetőbbé 
tenné a megfelelő szálláskapacitások kialakítása mellett. Nem véletlen, hogy Salgótarján fent említett 
elővárosi közlekedést fejlesztő javaslatában is szerepelt Losonc és Fülek elérése a tervek között. 

A határon átnyúló vasúti közlekedés újraindítására már történtek kezdeményezések Salgótarjánban: A 
városi közgyűlés 2019. áprilisban elfogadta a magyarországi 81-es számú és a szlovákiai 160-as, 164-es 
és 170-es számú vasútvonalak fejlesztésének kezdeményezéséről, illetve a nyilatkozattervezet 
előkészítéséről szóló polgármesteri javaslatot. 

Emellett 2019-ben Kormányhatározat született a Drégelypalánk-Ipolyság vasúti határátmenet 
újjáépítésének vizsgálatáról, ahol mindössze egy hat kilométeres szakasz hiányzik ahhoz, hogy az Ipoly 
völgye vasúton átjárható legyen Magyarorszgá és Szlovákia között. Mindemellett a Salgótarján-Fülek-
Losonc szakasz személyközlekedési lehetőségeinek vizsgálata már szintén Kormányhatározatba került.  

Emellett jelenleg folyamatban vannak államközi tárgyalások is a határon átnyúló vasúti közlekedés 
újraindításáról és fejlesztéséről, amelynek azonban várhatóan csak középtávon lesz eredménye (3-5 
év) a téma összetettsége miatt. 

A szlovák oldalon emellett Beszterce megye vizsgálja a határon átnyúló buszjáratok indításának 
lehetőségét is, amelynek a szükséges engedélyek beszerzését követően már rövidebb távon is lehet 
eredménye. A határmenti kapcsolatok ilyenirányú fejlesztésére ugyanakkor már találni működő jó 
gyakorlatot is: 2018/19 telén buszjárat indult Salgótarjánból a közeli szlovák síterepekre (Košútka, 
Mýto, Tále, Jasná). 

Jelenleg a határig közlekednek a buszok mindkét oldalon, ugyanakkor bizonyos esetekben már van 
példa az itt találkozó magyar és szlovák járatok összehangolására is. A menetidő további csökkentése 
érdekében javasolt az érintett busztársaságok közötti rendszeres egyeztetési fórum felállítása (pl. éves 
találkozók), melyeken a járatok folyamatos szintetizálására kerülhet sor. 

A fentieken túl két új Ipoly híd építése kezdődött meg az INTERREG Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében Drégelypalánk és Ipolyhídvég, valamint Őrhalom és Ipolyvarbó 
között. 
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1.2. Közutak állapotának javítása 
 

1.2.1. Helyzetelemzés 
 
A munkába való eljutás idejét, kényelmét és költségét egyaránt befolyásolja a közutak állapota, amely 
Nógrád megye túlnyomó részén, és különösen a mellékutakon rossznak tekinthető. Értelemszerűen 
kevésbé mobilizálható az a munkavállaló, akinek 1,5-2-szeresére megnövekedett menetidővel, 
nagyobb közúti veszéllyel, zötykölődéssel és saját jármű használata esetén nagyobb amortizációval kell 
számolnia. 

A nógrádi mellékutak legnagyobb része, 70,7%-a burkolatállapot alapján rossz, 3,3%-a nem 
megfelelő, 7,4%-a tűrhető, 1,3%-a megfelelő, és mindössze 16,1%-a jó állapotú a Magyar Közút 2018. 
december 31-i nyilvántartása szerint. A mellékutak burkolatállapot osztályzatainak hosszal súlyozott 
átlaga Nógrád megye esetében összességében 4,1, ami a nem megfelelő kategóriának felel meg. A 
helyzet a teljes úthálózatot tekintve sem kedvezőbb a 4-es osztályzattal3. 

Kedvező tendencia ugyanakkor, hogy több forrásból több, mint 64 km út került vagy kerül felújításra 
2016-2020 között. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Gazdaságfejlesztést és a 
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” intézkedés keretében összesen 27,4 
km össze- és bekötőút került megépítésre. Emellett egy komplex útfelújítási program keretében 
2018-2020 között 26,2 km, míg a Magyar Falu Program Falusi útalapjából további 10,8 km út kerül(t) 
felújításra. 

 

1.2.1. Megoldási javaslatok 
 

1.2.2.1. Településen belüli utak állapotának javítása pályázati forrásokból 
 

Bár a településeken kívüli útfelújításokkal kapcsolatos döntésekre a településeknek jellemzően 
korlátozott ráhatása van, a településeken belüli utak minőségének javítására a település hatáskörében 
van lehetőség, ami szintén hozzájárul a munkába járás minőségének javításához. Ezek felújítására az 
aktuális EU-s pályázatok mellett a korábban már említett Magyar Falu program keretében is van 
lehetőség forrásszerzésre 2019. augusztustól. A pályázat az 5000 fő és az alatti állandó lakosságú 
települések számára biztosít legfeljebb 30 millió Ft támogatást erre a célra. Támogatási előleg igénybe 
vehető. Az első kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 
2. között van lehetőség. 

 

1.2.2.2. Priorizált útvonalak felújítása melletti lobbi tevékenység 
 

Hasonlóan a vasúti közlekedéshez, a települések közötti közúthálózat fejlesztésénél is javasolt egyfajta 
prioritást felállítani, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások ott kerüljenek legelőször 
felhasználásra, ahol annak a legnagyobb hozzáadott értéke van. Az ilyen módon felállított prioritási 
sorrend alapján javasolt a megyei útfejlesztések melletti lobbitevékenység kifejtése. 

                                                           
3 1-től (jó) 5-ig (rossz) terjedő skálán. A mellékutak 1,2%-a nem került mérésre. 
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A vasútvonalakkal ellentétben ugyanakkor a közutak esetében nem képzelhető el, hogy egyes kevésbé 
kihasznált útvonalak egyszerűen kivonásra kerüljenek a forgalomból, ezért a regionális politikai 
tervezési folyamatban a teljes közútfelújításra fordítható költségkeret megemelése melletti 
lobbitevékenység gyakorlása javasolt, hogy a 2021-27-es EU-s költségvetési ciklusban a megye összes 
felújításra szoruló úthálózata megújulhasson. 

 
1.2.2.3. Súlykorlátozási rendszer újragondolása 

 
A közutak állagromlásához legnagyobb mértékben a nagy összsúlyú tehergépjárművek forgalma járul 
hozzá, különösen azokon az útvonalakon, amelyeken az utak kisebb tengelyterhelésre készültek. A 
probléma kezelésére megoldást jelenthet súlykorlátozás bevezetése azokon az útszakaszokon, ahol az 
utak teherbíróképessége ezt indokolja és a közlekedési hálózat ezt lehetővé teszi. 

 

1.3. Egyéni közlekedési eszközök számának növelése 
 

1.3.1. Helyzetelemzés 
 
Az 1000 főre jutó személygépkocsik állományát vizsgálva megállapítható, hogy 33 európai ország 
összehasonlításában ennek értéke a 4. legalacsonyabb Magyarországon, ami kevesebb, mint a fele a 
legmagasabb liechtensteini értéknek. Nógrád megye ráadásul kisebb mértékben az országos átlagtól 
is elmarad ebben a tekintetben (mintegy 7%-kal). 

5. ábra: 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma Európában (2017) 

 

A nógrádi vállalatokkal folytatott interjúk és műhelymunkák tapasztalatai alapján a munkavállalók 
jelentős része (mintegy 70-80%-a) nem használ saját gépjárművet munkába járáshoz. Ennek oka 
egyrészt a saját gépjármű hiányában, másrészt a költségtérítés alacsony szintjében (az arra 
jogosultaknál), illetve hiányában keresendő.  

A probléma megoldására egyes cégek saját illetve vállalati tulajdonú személygépjárművekkel 
valósítanak meg telekocsizást, míg egy salgótarjáni cég esetében céges biciklik beszerzésével 
támogatják a napi munkába járást (a kerékpárok 2 év után a munkavállalók tulajdonába kerülnek). 
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A telekocsizás során egyrészt magas fenntartási költségekkel kell számolni, mivel a közutak rossz 
állapota miatt gyorsan amortizálódnak a személygépkocsik és gyakran nagyobb távolságokból is (pl. 
Jászság) utaznak munkavállalók, másrészt a vezetők számára plusz terhet jelent a munkába járás 
(mindig ugyanaz vezet), aminek ellensúlyozására egyes cégek vezetési pótlékot fizetnek az érintett 
munkavállalóknak. 

A vállalatok elmondása szerint jelenleg ki van használva mind a céges, mind a magán gépjárművek 
telekocsi kapacitása (4 fő autónként). Ugyanakkor elképzelhető, hogy megfelelő ösztönzőrendszer 
bevezetése mellett további magántulajdonú személygépkocsik is bevonhatóak a rendszerbe.  

 

1.3.2. Megoldási javaslatok 
 

1.3.2.1 Telekocsi rendszerek terjesztése és fejlesztése 
 

A nógrádi vállalatoknál már működő jó gyakorlatokra építve a munkavállalók mobilitását tovább 
ösztönözheti a már működő telekocsi rendszerek bővítése, illetve ezen rendszerek bevezetése azoknál 
a vállalatoknál, ahol ezek még nem kerültek kipróbálásra. 

A meglévő telekocsi rendszerek egyrészt olyan módon bővíthetőek, hogy a munkáltatók növelik a 
munkavállalói tulajdonban lévő telekocsi rendszerbe vont személygépkocsik számát anyagi és nem 
anyagi ösztönzők segítségével. Ez történhet magasabb amortizációs költség térítésével, az autó 
szervizköltségeinek részbeni vagy teljes átvállalásával, a jó gyakorlatok között már említett vezetési 
pótlék bevezetésével/ emelésével, vagy plusz szabadnapok biztosításával az önkéntes sofőrök 
számára. 

Egy másik lehetséges megoldás további vállalati tulajdonú telekocsik vásárlása és a meglévő állomány 
használatának újragondolása. Előzetes költségkalkulációk segítségével érdemes megvizsgálni, hogy a 
vállalati buszok részben vagy egészben kiválthatóak-e ilyen módon bizonyos útvonalakon. Az egyes 
alternatívák értékelésekor érdemes figyelembe venni, hogy a munkavállalók utazásra fordított ideje, 
kényelmi szintje és ezeken keresztül a munkahellyel való elégedettsége nagymértékben javítható 
telekocsi használattal a buszos utaztatáshoz képest. Ráadásul ebben az esetben bizonyos munkán 
kívüli tevékenységek is nagyobb eséllyel szervezhetőek meg közösen (pl. bevásárlás, ügyintézés stb.). 

 
1.3.2.2. Vállalati (elektromos) kerékpárok beszerzése 

 
Bár a megye dimbes-dombos földrajzi adottságai és a bicikliút hálózat fejletlensége és szigetszerűsége 
sok esetben nem támogatja a kerékpáros közlekedést, egyes munkavállalók esetében valós 
alternatívát jelenthet ez a közlekedési mód. Ennek életszerűségét mindig az adott munkáltató 
munkavállalóinak lakhelye határozza meg. Az előzetes tervezéshez kerékpártérképek és 
próbabejárások alkalmazása javasolt. Egyes esetekben – mint ahogy arra egy salgótarjáni cég esetében 
is láttunk jól működő példát- hagyományos kerékpárok használatára is ösztönözhető a munkavállalók 
egy része, amennyiben a domborzati viszonyok, valamint a lakóhely és munkahely közötti távolság ezt 
lehetővé teszik. 

Más esetekben kizárólag az elektromos kerékpárok beszerzése lehet életképes megoldás a 
költségtényezők figyelembevétele mellett: ezeknél a kerékpároknál lényegesen magasabb költséggel 
kell számolni, hiszen a legegyszerűbb modellek is 200 ezer forint feletti árnál kezdődnek, és a 
szervízelés költsége is magasabb lehet. 
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Ugyanakkor mind a hagyományos, mind pedig az elektromos kerékpárok alkalmazása kapcsán kedvező 
tendencia, hogy a jelenlegi 19 km hosszúságú kerékpárút hálózat bővítésére kerül sor a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív program több intézkedésén keresztül. Ennek eredményeként összesen 
46 km kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése valósulhat meg a következő években. 

Szintén fontos szempont az utazási költségek térítése a nem biciklis napokon, vagyis amikor az időjárás 
vagy személyes okok miatt a munkavállaló másik közlekedési eszközzel kíván munkába menni. Ezekre 
a napokra a vállalati telekocsi rendszer, vagy a vállalati busz jelenthet többletköltség nélküli megoldást, 
amennyiben van szabad hely valamelyik közeli útvonalon közlekedő járműben. 

Ennek hiányában megoldást jelenthet az alkalmi jegyvásárlás valamelyik tömegközlekedési eszközön. 
Pusztán költségoldalról nézve jogos elvárás lehet a munkáltató részéről, hogy az így megvásárolt jegyek 
összértéke ne haladja meg a havi bérlet egy bizonyos százalékát (pl. 50%-t), hogy a kerékpárhasználat 
ne kizárólag többletköltségként jelenjen meg. Természetesen a téli hónapok alatt (pl. novembertől 
márciusig) biztosítani szükséges a kerékpárpótló közlekedést havi bérlettel ebben az esetben is. 

Ugyanakkor munkavállalók vonzása és megtartás szempontból nézve a fenti költségracionalizálási 
célok figyelembevétele nélkül is hasznos lehet a kerékpárflotta beszerzése, hiszen ez hozzájárulhat a 
vállalat munkaerő-ellátottságának hosszú távú biztosításához. Emellett a kezdeményezés PR értéke a 
vállalat jó hírnevét is erősíti. Végül, de nem utolsó sorban a kerékpárhasználat hozzájárul a 
munkavállalók jó közérzetéhez és egészségéhez is, ami a csökkenő betegnapokon keresztül is 
támogatja a vállalat eredményességét. 

A vállalati kerékpárflotta felsorolt eredményei (különösen, ha ez költségmegtakarítást is eredményez 
más közlekedési eszközöknél) csak megfelelő kihasználtság mellett jelennek meg. Ennek érdekében 
belső kommunikációs támogatással ösztönözni kell ezek használatát mind a bevezetés előtt, mind 
pedig a használat során. 

Ennek lehetséges eszközei: 
 Belső kommunikációs kampány 
 Biciklihasználati verseny nyereményekkel 
 Belső interjúk biciklisekkel 
 Bicikliseket bemutató belső plakát/ faliújság (pl.: „Én már bringával járok”) 

 
6. ábra: Nógrád megye és környéke biciklis térképe4 

 

                                                           
4 Forrás: kerekparos.com (2019.07.03) 
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2. Atipikus foglalkoztatás ösztönzése 
 

1.4. Helyzetelemzés 
 
A munkaidő rugalmassága vagy éppen merevsége sokak számára meghatározó a munkavállalással 
kapcsolatos döntés meghozatalában. Egyesek, főleg a munkaerőpiacra visszatérő anyukák számára a 
részmunkaidő vagy a munkakör megosztás lehetősége, illetve a reggeli műszakkezdés rugalmassága 
eleve meghatározza, hogy egyáltalán fizikailag meg tudják e oldani a családi kötelezettségek és munka 
összehangolását. Más esetekben –elsősorban az irodai jellegű munkaköröknél – a tehetséges 
munkavállalók vonzásában és megtartásában lehet kulcs szerepe az 1-3 napos otthoni munkavégzés 
lehetőségének. 

Az atipikus foglalkoztatási formáknak számos fajtája terjedt el, melyek különböző jellegű 
munkaköröknél különböző mértékben alkalmazhatóak. Ezek közül elsősorban a következő megoldások 
támogathatják a nógrádi munkavállalói mobilitást:  

1. Részmunkaidős foglalkoztatásnál a munkavállaló a sztenderd napi 8 órás munkaidőnél 
kevesebbre is, jellemzően 4 vagy 6 órára is szerződhet. Ez jó megoldást jelenthet olyan 
munkavállalók alkalmazására, akik vagy speciális élethelyzetük (pl. kismamák, beteg 
családtagot ápolók, hosszabb betegségből felépülők), vagy egyéb munkajellegű elfoglaltság 
(pl. önálló vállalkozói tevékenység, másik munkahely) miatt nem tudják vállalni a klasszikus 
heti 40 órás munkaviszonyt. 
 

2. Munkakör megosztása esetén egy adott munkakör két munkavállaló által kerül elvégzésre. Ez 
különösen jó megoldást jelenthet olyan pozíciók esetében, amelyeknél egyfelől nem 
megoldható a klasszikus részmunkaidős foglalkoztatás a munkakör jellege miatt (pl. 
irodavezető, titkárnő), másfelől viszont igény mutatkozik a klasszikus 8 órástól eltérő 
foglalkoztatásra az érintett munkavállalók speciális élethelyzete miatt (pl. kisgyermekes 
anyuka visszatérése a munkaerőpiacra). 
 

3. Távmunka (vagy home office) biztosítása során a munkavállaló jellemzően heti 1-3 napot 
dolgozhat otthonról a foglalkoztató által biztosított laptop és mobiltelefon segítségével. Ez a 
foglalkoztatási forma egyaránt lehet előnyös a munkavállaló és a munkáltató részére: A 
munkavállalók az otthon töltött napokon a munkába járás költségét, idejét és az ezzel járó 
stresszt, a munkáltatók pedig az irodai tartózkodással kapcsolatos költségek egy részét 
(munkaállomások helyigénye, rezsi) spórolhatják meg. Emellett a munkavállalónál jelentkező 
előnyök a tehetségek vonzásához és megtartásához is képesek hatékonyan hozzájárulni. A 
távmunka alkalmazása ugyanakkor nem minden munkavállaló esetében biztosítható – kék 
galléros munkakörökben értelemszerűen ez nem megoldható. Más esetekben egyes irodai 
munkát végző alkalmazottak nem tudnak otthoni körülmények között megfelelően 
koncentrálni, így ez a foglalkoztatási forma nem alkalmazható egységesen az összes 
fehérgalléros munkavállalóra. 
 

4. A bedolgozói jogviszony tulajdonképpen a távmunka továbbfejlesztett változatának is 
tekinthető, hiszen ennél a foglalkoztatási formánál a biztosított jogviszonyban álló 
munkavállaló önállóan, felügyelet nélkül, kötetlen munkarendben, akár otthonról is végezhet 
munkát. Ebben az esetben tehát jellemzően nem szükséges az otthoni munkavégzés előzetes 
leegyeztetése és jóváhagyatása sem. 
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5. Határozott idejű foglalkoztatás létesítésekor a felek előre meghatározzák a foglalkoztatás 

időtartamát, ami lehetővé teszi, hogy a munkáltató és a munkavállaló egy előre meghatározott 
időszakra kötelezze el magát. Munkáltatói oldalról nézve ez jó megoldás lehet a kismamák 
átmeneti pótlására, előre tervezhető időtávú többletmunka elvégzésére (pl. egyszeri nagyobb 
megrendelés), vagy nyugdíjasok visszafoglalkoztatására a betanítási időszakra. Munkavállalói 
oldalról pedig eleve határozott időre tervezett munkavállaláskor, vagy egy jó munkahelyre való 
bekerüléshez és bizonyításhoz lehet jó alternatíva ez a foglalkoztatási forma. 
 

6. Több munkáltató által létesített jogviszony esetén több munkáltató alkalmaz egy 
munkavállalót. Ez a foglalkoztatási forma elsősorban olyan munkakörök esetében jelenthet jó 
megoldást mindegyik félnek, amelyek az érintett, jellemzően kisebb-közepes cégeknél nem 
igényelnek egy teljes munkaidős munkavállalót (pl. EHS- környezetvédelmi, egészségügyi, 
biztonsági menedzser, vállalat kultúra fejlesztő), ugyanakkor a vállalatok számára fontos 
funkciót jelentenek. A munkáltatók részére ilyen módon biztosított a megfelelő szakember 
rendelkezésre állása és csak egy megfelelő munkavállalót kell találnia a cégeknek, míg a 
munkavállaló teljes munkaidőben dolgozhat, amennyiben erre van igénye. 
 

7. Iskolaszövetkezeti tagok alkalmazása (vagy diákmunka) egy igen költséghatékony módja a 
foglalkoztatásnak, hiszen, egyrészt a munkáltatónál és a szövetkezetnél sem jelentkezik 
járulékfizetési kötelezettség, másrészt a diákok foglalkoztatása jellemzően olcsóbb a már 
végzett munkavállalókénál, harmadrészt végkielégítést sem kell fizetni a diákmunkára való 
igény megszűnésekor. Emellett a munkáltatói adminisztrációs terhek is minimálisak, mivel a 
személyi jövedelemadó előleg kifizetését is a szövetkezet intézi. A foglalkoztatási forma 
további előnye, hogy a jól teljesítő iskolaszövetkezeti tagokat kölcsönös elégedettség esetén 
később határozott idejű munkaviszonyban is alkalmazhatja a munkáltató, ami különösen 
fontos a jelenlegi munkaerőhiányos időszakban. Végül, de nem utolsósorban szabadságolás és 
táppénz miatt kieső idővel sem kell számolnia a vállalatnak. 
 

8. Nyugdíjszövetkezeti tagok alkalmazása az iskolaszövetkezeti tagoknál említett előnyökkel jár 
együtt azzal a különbséggel, hogy itt nem a jövőbeni foglalkoztatás, hanem a munkavállaló 
tapasztalata jelenthet többletértéket. 

A nógrádi cégekkel folytatott interjúk és workshop tanulságai szerint a cégek jelentős része alkalmazza 
a felsorolt megoldások egy részét. 

A gyártói/ összeszerelői tevékenységnél elsősorban a részmunkaidős foglalkoztatás és a rugalmas 
munkaidő (pl. kismama műszak) elterjedt. Az irodai jellegű munkavégzésnél általánosan elterjedt az 
otthoni munkavégzés lehetősége heti 1-2 alkalommal. Emellett egyes munkáltatóknál van példa 
nyugdíjasok határozott idejű foglalkoztatására, illetve 2-3 hónapos fizetés nélküli szabadság 
biztosítására is az erre igényt tartó munkavállalók részére. 

A workshopon emellett kiemelésre került a diákok szövetkezeti foglalkoztatása is a nyári szünidő alatt. 
Ennek keretében az egyik vállalat elsősorban a munkavállalók gyerekei számára kíván ilyen módon 
nyári pénzkereseti lehetőséget biztosítani 2 hetes turnusokban. A diákokra ugyanakkor általánosan 
jellemző, hogy kevésbé megbízhatóak, mint a felnőtt munkavállalók, előfordul, hogy nem jönnek be 
dolgozni. 
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A cégek tapasztalatai alapján a nyugdíjas foglalkoztatottak jellemzően az alacsony nyugdíj miatt 
vállalnak munkát és nem azért, mert unatkoznak, vagy hiányzik nekik a munkavégzés. Ők jellemzően 
alacsonyabb hatékonysággal dolgoznak, mint az aktív főállású munkavállalók.  

A kismama műszakkal kapcsolatban a workshop során elhangzott, hogy ebben az esetben a termelést 
kellett a műszakhoz igazítani és nem fordítva. Emellett általánosan jellemző, hogy magas a 
betegállományban lévők aránya (átlagosan 20% havonta), mivel a kismamák maradnak otthon a beteg 
gyerekekkel. 

A vállalatok számára nehézséget jelent a több speciális igényű munkavállalói csoport beillesztése a 
termelési folyamatba (kismamák, megváltozott munkaképességű munkavállalók), ezért az interjúk és 
a workshopok során nem mutattak fogadókészséget egy speciális, inaktív, munkanélküli vagy 
közfoglalkoztatott státuszból munkába állók számára létrehozott könnyített műszak létrehozására. 

 

1.5. Megoldási javaslatok 
 

2.2.1. Atipikus foglalkoztatási formák előnyeinek promótálása 
 
A nógrádi munkavállalók mobilitása az atipikus foglalkoztatási formák további terjedésével javítható, 
ezért javasolt ezek folyamatos promótálása a megyében működő vállalatok felé. Ez egyrészt jelentheti 
azon vállalatok elérését és tájékoztatását, ahol még nem jellemző ezek széleskörű alkalmazása. 
Másrészt azokat a cégeket is javasolt megszólítani, amelyek már alkalmazzák ezen foglalkoztatási 
formákat, azonban ezek arányának további növelésére még van mozgástér. 

A népszerűsítéshez a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum kapcsolatrendszere, illetve a megalakuló 
Mobilitás Munkacsoport adhat keretet. Ennek keretében javasolt egy munkacsoport ülés megtartása 
a témakörben a fent felsorolt foglalkoztatási formák bemutatása, illetve ezek előnyeinek 
kihangsúlyozása mellett. Emellett a Paktum honlapon is javasolt megjeleníteni erről egy összefoglalót. 
A népszerűsítésre emellett elektronikus hírlevél formájában is sor kerülhet, akár néhány már jól 
működő megyei jó gyakorlat bemutatásával interjú formájában.  

 
2.2.2. Legrugalmasabb munkáltató verseny meghirdetése 
 
A vállalatok motiválására jó megoldást jelenthet verseny szervezése a legrugalmasabb munkáltató díj 
meghirdetése mellett. A verseny mind a Mobilitás Munkacsoport, mind pedig a Paktum honlapján 
meghirdethető. Emellett további partnerek bevonása is javasolt a díj minél szélesebb körű 
megismertetése érdekében (NKIK, VOSZ, NMRVA, Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztály stb.). 

Az eredmények kiértékelése során egyaránt szempont lehet az atipikus foglalkoztatási formákkal 
érintett munkavállalók aránya, az alkalmazott módszerek sokszínűsége, illetve az ezekkel 
bizonyíthatóan elért eredmények mértéke (pl. munkavállalói elégedettség növekedése, fluktuáció 
csökkenése, rövidebb keresési idők, költségmegtakarítás stb.). 
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2. Külföldi munkavállalók alkalmazásának elősegítése 
 

3.1. Helyzetelemzés 
 
A külföldi munkaerő alkalmazása a nógrádi vállalatokkal folytatott interjúk tapasztalatai alapján még 
nem széles körben elterjedt a megyében, azonban egyre gyakoribb, amit a folyamatban/ tervben lévő 
munkaerő felvételek támasztanak alá. Jelenleg jellemzően ukrán vendégmunkásokat alkalmaznak a 
cégek (magyarokat és ukránokat egyaránt), illetve a határ szlovák oldalán élő magyarokat (ez utóbbiak 
jellemzően ingáznak). Ugyanakkor az Európában általános problémát jelentő munkaerőhiány miatt a 
cégek egyre távolabbi országokból próbálják meg biztosítani munkaerő szükségletüket, ezért a 
tervezett/ folyamatban lévő felvételeknél 2019. tavaszán már az indiai és thai származásúak is 
megjelentek.  

A megyei statisztikák szerint 2018-ban már 193 külföldi munkavállalót keresett 4 vállalat, míg 2019-
ben 140 külföldit keresett 3 vállalat, ami jól mutatja a külföldi munkaerő iránti növekvő igényt. 

Az országos statisztikák is alátámasztják ezt a folyamatot, hiszen a Magyarországra bevándorló külföldi 
állampolgárok számában növekedés figyelhető meg a 2010-es évek elejétől. A korrigált értékek a 2011-
ben elfogadott módosított állampolgársági törvény alapján magyar állampolgárságot szerzett, és így 
már magyar állampolgárként bevándorolt külföldieket is tartalmazzák. 

7. ábra: A Magyarországra bevándorló külföldi állampolgárok és ezen belül a négy szomszédos 
országból érkezők száma az egyes években (2000–2017) 

 

 

A bevándorolt külföldiek származási helyében jelentős változás figyelhető meg az ezredforduló óta: 
míg a szomszédos országokból érkezettek száma Szlovákia kivételével jelentősen csökkent, addig más 
európai országokból, Ázsiából, Amerikából és Afrikából jövők száma folyamatosan nőtt. Ennek 
eredményeként a szomszédos országokból származottak aránya a kezdeti 60% körüli arányról 2017-re 
30% alá csökkent. 
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8. ábra: A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok megoszlása származási ország, 
illetve földrész szerint 

 

Az interjúk és a műhelymunka tapasztalatai alapján azok a cégek, ahol már alkalmaznak külföldi 
munkaerőt, nem maradéktalanul elégedettek velük, mivel gyakran megbízhatatlanok, előfordul, hogy 
néhány hét után eltűnnek. Ugyanakkor kedvező tapasztalatra is van példa: egy nógrádi tejtermelő 
cégnél például évek óta nagy sikerrel alkalmaznak indiaiakat, mivel szent állatként viszonyulva a 
tehenekhez nagyon jó minőségű munkát végeznek, amit szeretnek is. 

Azok a cégek, akik még nem alkalmaznak külföldi munkaerőt, elsősorban a nyelvi és kulturális 
nehézségektől való félelem, a magas költségek, illetve adminisztrációs terhek miatt nem teszik. 

Emellett mindkét csoportnál problémát jelent a szálláslehetőségek hiánya, illetve alacsony száma, ami 
a következő fejezetben kerül részletesen kifejtésre. 
 

3.2. Megoldási javaslatok 
 

3.2.1. Kulturális kompatibilitás elemzés készítése 
 
Tekintettel arra, hogy a nógrádi cégekkel folytatott interjúk tapasztalatai alapján a kulturális 
különbségek és megbízhatósággal kapcsolatos félelmek a külföldi munkaerő foglalkoztatásával 
kapcsolatos legjelentősebb gátló tényezők között jelennek meg, javasolt előzetes elemzés készítése 
arról, hogy a különböző származású munkavállalók az adott munkakör támasztotta követelményeknek 
várhatóan mennyire képesek megfelelni. 

Például, amennyiben jók a tapasztalatok az indiai munkavállalók tehenekkel való bánásmódjáról, akkor 
érdemes célirányosan indiai munkavállalókat keresni ezekre a munkakörökre. Vagy amennyiben egy 
másik nemzet munkavállalói vallási okokból kifolyólag rendszeresen, naponta többször meg kell, hogy 
szakítsák a munkavégzést a törvényileg meghatározottnál hosszabb időre, és ez nem 
összeegyeztethető a termelési folyamat bizonyos részeivel, akkor ezeket a munkavállalókat eleve olyan 
pozíciókra javasolt felvenni, ahol ez nem okoz problémát. 

A kulturális különbségek kezelése emellett járulékos költségekkel is járhat a vállalat számára, ezért 
szintén javasolt ezek előzetes megvizsgálása a jól megalapozott emberi erőforrás menedzsment döntés 
meghozatala érdekében (pl. speciális étrend az üzemi konyhán, kulturális különbségek kezelését segítő 
tréningek stb.) 
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3.2.2. Pozíciók nyelvismereti és tolmácsolási szükségletének meghatározása 
 
A nyelvismerettel kapcsolatos problémák szintén az akadályozó tényezők között kerültek 
megemlítésre a nógrádi cégekkel folytatott interjúk során. A magyar nyelv ismeretének hiánya 
önmagában nem kell, hogy problémát jelentsen, azonban pozíciónként eltérő lehet, hogy a munka jó 
minőségben elvégezhető-e verbális kommunikáció nélkül, illetve tolmács segítsége mellett. 

Vannak pozíciók, melyek esetén egyáltalán nem szükséges közös nyelvet beszélni, más esetekben 
tolmácsra van szükség, míg megint másik munkakörökben szükség van a közvetlen, tolmács nélküli 
kommunikációra is. Mindemellett megoldást jelenthet bizonyos munkakörökben a munkavállalók 
alapszintű csoportos nyelvi képzése is, ami a munkakörök egy jelentős részében kiválthatja a 
tolmácsot, és összességében alacsonyabb költséggel jár. Ennek ráadásul kedvező munkahelyi 
szocializációs eredményei is várhatóak. 

Az egyes munkakörök ilyen módon történő csoportosítása egyúttal arra is lehetőséget ad, hogy 
előzetesen megbecsüljük a külföldi munkavállalók alkalmazásával járó többletköltségeket, és ennek 
segítségével racionális döntést hozhassunk a megfelelő munkavállalók kiválasztásánál (pl. tolmácsolás, 
fordítások, nyelvtanfolyamok költsége). 

 
3.2.3. Aktív PR tevékenység a helyi lakosság körében a külföldi munkavállalókról 
 

A külföldi munkavállalók esetében gyakran előforduló probléma, hogy a helyi lakosság ellenségesen 
fogadja őket például egyes vallási csoportokkal kapcsolatos félelmek miatt (pl. az indiai 
munkavállalókat muszlimnak nézik, és emiatt megszólják, megdobálják őket). 

A méltatlan támadások ugyanakkor nem csak a már itt dolgozó külföldieket késztethetik idő előtt 
távozásra, hanem az érintett ország többi munkavállalóját is elrettenthetik a Magyarországon való 
munkavállalástól a szájbeszéd útján terjedve, rossz hírét keltve ezzel az országnak. Ez fokozottan igaz 
a jobb képességű, illetve szakképzett munkaerőre, akik jobban megválogathatják a munkavégzés 
helyét. 

A félelmekre épülő támadások ugyanakkor jól előkészített PR tevékenységgel megelőzhetőek. A 
külföldi munkavállalók felvétele előtt ezért javasolt a kapcsolatfelvétel a helyi közösség 
véleményvezéreivel (polgármester, kulcsemberek, alapítványok, klubok, egyesületek vezetői, 
plébános stb.). A találkozók során be kell mutatni, hogy pontosan milyen nemzetiségű, vallású és 
foglalkoztatási hátterű alkalmazottakat és milyen létszámban tervez felvenni a vállalat. A kulturális 
kompatibilitás elemzés eredményeit felhasználva azt is érdemes bemutatni, hogy a vállalat miért látja 
jól beilleszthetőnek a külföldi munkaerőt az itteni munkába és életbe. Javasolt a munkavállalók 
elszállásolásának és várható szabadidős tevékenységeinek bemutatása is a település életére gyakorolt 
hatások ismertetése érdekében. Emellett lakossági fórum szervezése is indokolt lehet nagyobb 
létszámú külföldi munkaerő felvétele esetén, különösen távolabbi kultúrából érkezők esetén. Végül, 
de nem utolsó sorban hangsúlyozni kell a helyi közösségnél jelentkező hasznokat is (többletkereslet a 
helyi szolgáltatóknál, adóbevételek emelkedése a helyi önkormányzatnál a külföldi munkaerő által 
biztosított termelésnövekedésen keresztül, potenciális munkaerőforrás a többi helyi vállalat és 
vállalkozó számára stb.) 
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4. Szálláslehetőségek biztosítása munkavállalók számára 
 

4.1.  Helyzetelemzés 
 
A nógrádi cégekkel folytatott interjúk és műhelymunka tapasztalatai alapján általános problémát jelent 
a munkaerő elszállásolása, ami különösen a külföldiek esetében jelent gondot. 

Saját céges munkásszálló építésre egy újonnan betelepülő cég esetében van példa, ahol a mintegy 100 
főt befogadó közösségi szálláshely mellett 2-3 szobás apartmanok is kialakításra kerülnek a 
menedzserek részére a tervek szerint 2020-ig. Emellett konténerházak beszerzésére is van példa a 
megyében egy olyan cégnél, ahol idő hiányában nem volt kapacitás szálló építésére. 

A megyében jelenleg Érsekvadkerten érhető el kész munkásszállás, amely azonban 20-22 fős 
befogadóképességével önmagában még a balassagyarmati járásban sem képes megoldani a munkaerő 
elszállásolásával kapcsolatos problémákat. 

Önkormányzati szinten jelenleg Balassagyarmaton van folyamatban egy 80 fős munkásszálló 
kialakítása egy Interreg program keretében, amelyet egy volt iskolából alakítanak át. A 
pénzügyminisztérium által a Központi Munkaerőpiaci Program keretében 2017-től önkormányzatok 
részére meghirdetett pályázatnak nem volt nagy sikere a megyében, mivel mindössze egy település 
pályázott, azonban ez elutasításra került elegendő helyben elérhető munkalehetőség hiányában. A 
pályázat 2019. május 15-én lezárult. 

A Nógrád megyei önkormányzatok visszajelzése szerint a legtöbb település azért nem pályázott, mert 
egyrészről a szállók üzemeltetése nem lehet profitorientált tevékenység, másrészt magas 
adminisztrációs terhekkel jár, harmadrészt nagy kockázatot jelent a működés (kihasználtság nehezen 
kalkulálható, kötelező fenntartás költségekkel, szabályozói megfelelés stb.), amit a non-profit 
kötelezettség miatt nem lehet beárazni. 

2019. őszétől ugyanakkor kiterjesztésre kerül a pályázat, és cégek is pályázhatnak majd 
munkásszállások kialakítására. A jelenlegi szabályozás értelmében 20% önerő biztosítása mellett és 
akár 100% előleg felvételével van lehetőség a támogatás igénybevételére legalább 80 fő férőhely 
kialakítása esetén. A maximálisan elszámolható építési költség 373 ezer Ft építés és 267 ezer Ft felújítás 
esetén négyzetméterenként, míg egy férőhelyre ennek az összegnek legfeljebb a tízszerese tervezhető. 

Salgótarjánban a jelenleg üresen álló volt PSZF kollégium lenne átalakítható munkásszállóvá. A 
munkavállalói mobilitás támogatására itt jelenleg 90%-os kedvezmény érhető el az önkormányzati 
bérlakások díjából salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál történő elhelyezkedés esetén 
felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel rendelkezők számára. 
 

4.2. Megoldási javaslatok 
 

4.2.1. Megyei szintű lobbi tevékenység a pályázat feltételeinek módosítása érdekében. 
 
Tekintettel arra, hogy a munkásszállás építésére kiírt pályázatra mindössze egy nógrádi település 
pályázott (amely helyben elérhető munkalehetőségek hiányában elutasításra került), javasoljuk, hogy 
a megyei önkormányzatok határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén 
megvalósíthatónak ítélik a pályázaton való részvételt. A közösen megfogalmazott igények ezt követően 
kerüljenek megküldésre a pályázati kiírásért felelős irányító hatóság felé a szükséges lobbi tevékenység 
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támogatása mellett. A pályázattal kapcsolatos egyeztetés egy lehetséges platformja a Mobilitás 
Munkacsoport egyik ülése. 
 

4.2.2. Vállalatok tájékoztatása és ösztönzése a munkásszállás pályázaton való részvételre. 
 
Annak érdekében, hogy minél több vállalatnál valósuljon meg fejlesztés javasoljuk, hogy a Megyei 
Paktum keretében is kerüljön népszerűsítésre a pályázati lehetőség és a részvétel várható előnyei a 
megyében működő cégek felé. 

Ennek egyik lehetséges módja a már említett Mobilitás Munkacsoport keretében széles vállalati körben 
megtartott ülés a témában. A találkozó megtartható az önkormányzati és vállalati képviselők együttes 
részvétele mellett is, hiszen ilyen módon lehetőség nyílik a célok összehangolására is, elkerülve ezzel a 
felesleges kapacitások párhuzamos kiépítését. A vállalatok érdeklődésének felkeltése érdekében 
javasolt már a meghívó kiküldésekor bemutatni a vállalatoknál jelentkező előnyöket számszerűsítve 
(támogatással létrehozható ingatlan értéke, munkaerővonzó képesség javulása stb.). A találkozó 
egyúttal jó lehetőséget biztosít a pályázattal kapcsolatos kérdések, problémák megvitatására, ezért 
javasolt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály képviselőjének a meghívása is. 

Ezt követően a munkacsoport ülésre meghívott megjelenő és nem megjelenő vállalatok egyaránt 
ösztönözhetőek további elektronikus hírlevél kiküldésével, illetve javasolt egy online fórum elindítása 
is az ülés után megválaszolásra kerülő és újonnan felmerülő kérdések megvitatására, illetve a további 
érdeklődés fenntartására. 
 

4.2.3. Kedvezményes telek- és házvásárlási program 
 
Hazai és nemzetközi példákat követve a szálláslehetőségek biztosításának egy lehetséges módja, a 
kedvezményes vagy ingyenes telek- vagy házvásárlási lehetőségek nyújtása a helyi önkormányzat által. 
A megoldás további előnye, hogy – ellentétben a munkásszállásokon történő elhelyezéssel – a saját 
tulajdonú ingatlanba beköltöző munkaerő nagy valószínűséggel hosszú távra rendezkedik be a 
településen és családjával együtt hozzájárul a település népességszámának hosszú távú növeléséhez. 

Építési telkek ingyenes biztosítására több hazai példát is találunk, amelyek ugyanakkor csak részben 
voltak sikeresek. Ennek oka, hogy pályázatokat részben olyan településeken hirdették meg, ahol a 
lakókörnyezet, illetve a munkalehetőségek nem tették vonzóvá a költözést az önkormányzati 
támogatás mellett sem. Ráadásul ezeken a településeken jellemzően alacsonyak a telekárak is, ami 
miatt a folyamatosan emelkedő építési költségek mellett a támogatás a teljes felépített ingatlan árának 
csak töredékét (és egyre kisebb részét) jelenti. Mindemellett ezeken a helyeken a használt házak 
jellemzően az új építésű házak árának töredékébe kerülnek.  

Makón és Kőröstetétlen kimondottan sikeresnek tekinthetőek a meghirdetett pályázatok, mivel a 
meghirdetett telkek részben vagy egészben gazdára találtak, és a házak felépítése is megkezdődött 
vagy megvalósult. Míg az előbbi településen 2016-ban jelentek meg a pályázatok, addig az utóbbinál 
még 2002-2008 között épültek fel az ingatlanok. 

A Nógrád megyei példa, Balassagyarmat esetében részben tekinthető sikeresnek a kezdeményezés, 
mivel, bár néhány telken már megkezdődött az építkezés, összességében nem volt jelentős az 
érdeklődés. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy bár a város dinamikusan fejlődik, és számos 
munkalehetőség érhető el, relatíve messze helyezkedik el Budapesttől, és egy periférikus, kevésbé 
fejlett területen található a határ mellett. 
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Számos kezdeményezés ugyanakkor sikertelennek bizonyult a munkalehetőségek hiánya, a fejletlen 
környezet, a nagyobb városoktól távoli lokáció, a megnövekedett építési költségek, illetve a kedvezőbb 
áron elérhető jó állapotú, vagy újszerű használt ingatlanok kínálata miatt. A felsorolt okok miatt 
Izmény, Bihartorda, Jászapáti, Óhíd és Vág esetében vagy nem volt érdeklődés a telkekre, vagy, ugyan 
megkötésre kerültek a szerződések az önkormányzattal, azonban végül nem épültek fel a tervezett 
házak. 

A fent említett települések mellett még Ásotthalom, Füzesgyarmat, Mórahalom, Komló, Hernádnémeti 
és Csongrád településeken lehet pályázni ingyen építési telekre, részben CSOK (Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény) felvételéhez kötve. 

A 2016-ban kibővített CSOK elsősorban a háromgyermekes családok számára tette vonzóvá az 
építkezést ezeken a településeken, ugyanakkor a 2019. júliusban megjelent falusi CSOK várhatóan 
inkább a használt ingatlanok vásárlása irányába fogja terelni az érdeklődést a programban résztvevő 
települések esetében. 

A szálláslehetőség biztosításának egy másik lehetséges módjára, az ingyenesen (illetve jelképes 
összegért) megvásárolható házakra elsősorban nemzetközi példák tapasztalatai állnak rendelkezésre. 
Olaszországban például – délen és északon egyaránt – több település hirdetett házvásárlási programot 
jelképes 1 eurós összegért. A kezdeményezések mindegyikében közös, hogy feltételül szabják a 
megvásárolt házak meghatározott időn belül történő felújítását (egy 2000-5000 eurós összeg erre a 
célra történő letétbe helyezése mellett) és a településre való beköltözést. Délen 6 település, a szicíliai 
Gangi, Sambuca és Mussomeli, a szardíniai Ollolai, a kampániai Zungoli és a foggiai Candela, illetve 
északon Borgomezzavalle kínált ilyen lehetőséget 2018-tól nem olasz állampolgárok részére is. 

Az észak olasz Borgomezzavalle emellett 1000 illetve 2000 euróval ösztönzi a gyermekvállalást illetve 
a helyben történő vállalkozásindítást is. Több település emellett a felújítási költségek adójóváírásával 
is támogatja a betelepülőket. 

A fenti kezdeményezésekben közös, hogy nagy érdeklődés mellett fel tudtak mutatni sikereket, és több 
tucat ingatlant értékesítettek az elmúlt néhány évben indult akciók során. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy észak-, nyugat- és dél-európai országok mellett Amerikából és Ausztráliából is vannak érdeklődők, 
és jellemzően nyugdíjasok vagy távoli munkavégzésben dolgozó aktív munkavállalók érkeznek. 

A települések vezetői minden esetben nagy hangsúlyt helyeznek az érdeklődők támogatására a 
vásárlás előtt és után egyaránt. Az előkészítő szakaszban több településnél online is megtekinthetőek 
az elérhető ingatlanok leírásokkal, fényképekkel és alaprajzokkal angol nyelven is, online 
segítségnyújtás lehetősége mellett. A vásárlás előtt a vevőknek egyes településeken lehetőségük van 
egy vezetett túrán való részvételre is, melynek során megismerhetik a helyi gasztronómiát, kultúrát, 
épített és természeti látványosságokat és szabadidő eltöltési lehetőségeket. 

A települések emellett nagy hangsúlyt helyeznek az életkörülmények folyamatos javítására is, többek 
között út- és járdafelújítással, a köztéri világítás javításával, illetve a wifihálózat fejlesztésével. 

A falusi CSOK 2019. júliusi bevezetését követően elsősorban a használt lakóházak kedvezményes 
megvásárlása lehet vonzó alternatíva az adott településen lakóhelyet keresők számára, hiszen ennek 
keretében az 1 gyermek után járó 600 ezer, 2 gyermek után 2,6 millió, 3 gyermek után pedig 10 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás használt lakások vásárlására, felújítására és/vagy bővítésére is 
felhasználtató. Míg a vásárlásra fordítható keret legfeljebb a támogatás fele lehet, addig a felújításra 
és bővítésre felhasználható összeg nincsen korlátozva. Így minél olcsóbban jut egy család ingatlanhoz, 
annál nagyobb összeget fordíthat felújításra és/vagy bővítésre. 
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A külföldi példák tapasztalataira építve javasolt a kedvezményes áron kínált lakóházak részletes 
bemutatása (alaprajzok, településen belüli elhelyezkedés, fényképek, szöveges leírás stb.) online 
felületen. Javasoljuk emellett a térség minél alaposabb bemutatását is a potenciális munkavállalók 
érdeklődési körének figyelembevétele mellett (munkalehetőségek, helyi látványosságok, 
szolgáltatások, közösségi programok, gasztronómia, pihenési, szórakozási lehetőségek stb.) Emellett 
az akció angol nyelvű meghirdetése megfelelő kommunikációs kampánnyal megtámogatva képzett, jó 
anyagi háttérrel rendelkező külföldi munkaerő odavonzását is lehetővé teszi. 

 

4.2.4. Letelepedési támogatás 
 

A hazai példák között említett ingyenes telkek mellé a települések egy része még néhányszázezer 
forintos letelepedési támogatást is nyújt, illetve vannak olyan települések is, amelyek ugyan nem 
kínálnak ingyenes telkeket, azonban ingatlan vásárlás és letelepedés esetén támogatást és/ vagy 
árkedvezményt biztosítanak néhányszázezer forint értékben. Gyermekvállalás, illetve gyermekek 
megléte esetén egyes esetekben magasabb összeg jár. 

Nemzetközi példák közül az Olaszország északi részén található piemonti Locana példája említhető, 
ahol pénzjuttatással kívánják megállítani a település elnéptelenedését: 3 éve alatt 9000 és 10200 euró 
közötti összeget fizet a település azoknak a letelepedő gyermekes családoknak, akik legalább évi 6000 
euró jövedelemmel rendelkeznek. 

A pénzjuttatás ugyanakkor önmagában még nem feltétlenül javítja a lakhatási lehetőségeket egy adott 
településen. Leghatékonyabban egyéb ösztönzőkkel kombinálva alkalmazható, például kedvező telek 
vagy házvásárlási lehetőséggel: ilyen módon a település versenyelőnybe is kerülhet más, hasonló 
adottságú és szintén kedvezményes ingatlanszerzési lehetőséget kínáló településekkel szemben. 

A falusi CSOK-ra jogosult települések esetén ugyanakkor mindkét ösztönző esetén javasolt 
megvizsgálni, hogy azok jelentenek-e további ösztönzést a lakhatáshoz, vagyis, hogy azok segítségével 
megvalósulna-e olyan beköltözés, ami egyébként a falusi CSOK hatására nem. 
 

5. Elvándorolt munkaerő visszacsábítása 
 

5.1.  Helyzetelemzés 
 
A megye életében a munkaerő mobilitás sajnos nem minden esetben jelent kedvező változást. A 
megyéből való elvándorlás – történjen ez belföldre vagy külföldre – rontja Nógrád megye 
munkaerőpiaci kínálatát. Ráadásul jellemzően a magasabb képzettséggel rendelkező, mobilisabb, fiatal 
munkaerő hagyja el a megyét, ami tovább fokozza az elvándorlás kedvezőtlen gazdasági- társadalmi 
hatásait. 

A külföldre történő vándorlás ugyanakkor országos szinten nem tekinthető magas értéknek európai 
összehasonlításban: az Eurostat adatai szerint 2017 év végén a munkavállalói korú népesség 5,2%-a 
dolgozott külföldön, ami mindössze 1,4%-kal jelent magasabb értéket a 3,8%-os EU átlagnál. A 
Portfolio.hu becslése 610 ezer fő felettire teszi az elvándoroltak számát, míg az ENSZ adatai szerint a 
Magyarországon született és külföldön élő személyek száma – függetlenül az ország elhagyásának 
időpontjától –2017-ben már 637 ezer fő volt. 
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9. ábra: Külföldön élő munkavállalási korú népesség aránya az otthon élők arányában (2017) 

 

 

 

A külföldre történő kivándorlás valós mértékét az egyes fogadó országokban vezetett statisztikák 
alapján lehet megbecsülni, mivel a hazai statisztika a külföldre távozás bejelentésének hiánya miatt 
csak a valós kivándorlás töredékét képes megjeleníteni. Az ábrán látható értékek nem tartalmazzák az 
Egyesült Királyságba vándorolt magyarok számát, holott az ott társadalombiztosítási számmal 
rendelkezők száma 2012-2015 között évi 22- 26 ezer között volt. Ennek figyelembevételével csak az 
európai országokba kivándorolt magyarok száma évi 100 ezer fő felett volt 2012-2015 között (más 
kontinensekre történő kivándorlás adatai nélkül). 2016-tól lassú csökkenés tapasztalható a 
folyamatban. 

 
10. ábra A Magyarországról kivándorló, illetve a más európai országokba bevándorló magyar 

állampolgárok száma az adott évben az Egyesült Királyság tükörstatisztikai adatai nélkül 
(2000–2017)
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A kivándorlás mellett a külföldi telephelyen dolgozók száma is jelentős hatást gyakorol a 
munkaerőpiacra, hiszen 2013-óta évi 100 ezer fő körüli munkavállaló tartozik ebbe a kategóriába. 
Kedvező változásnak tekinthető ugyanakkor, hogy 2016-óta ez a szám is csökkenő tendenciát mutat. 

 
11. ábra: Külföldi telephelyen dolgozók száma, 2004–2018 

 

Szintén kedvező tendencia, hogy a 2010-es évek elejétől a bevándorló magyar állampolgárok száma is 
folyamatosan nő, ez azonban továbbra is lényegesen elmarad a kivándorlók számától. 

12. ábra: A Magyarországra bevándorló magyar állampolgárok száma születési helyük szerint 
(2000–2017) 

 

 
A külföldre irányuló mellett a belföldi vándorlás is kedvezőtlenül alakult a megye lakosságszáma 
tekintetében, hiszen –hasonlóan az ország nagy részéhez- a megye a folyamat vesztesei közé tartozik 
(csak Budapest, Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye esetében volt pozitív az egyenleg). A 
külföldi állampolgárok vándorlási egyenlege ugyanakkor lassú növekedésnek indult 2016-ban, ami jól 
tükrözi a munkaerőpiac munkaerő iránti igényét, amelyet a helyben elérhető munkaerő kínálat már 
nem képes kielégíteni. 
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13. ábra: Vándorlási egyenleg Nógrád megyében 

 

 
Lakosságszám és munkaerő szempontjából ugyanakkor kedvező változás, hogy a külföldi 
állampolgárok vándorlási egyenlege 2017-óta jelentősen magasabb a 2010-es évek korábbi értékeinél. 
 
Szintén kedvező tendenciának tekinthető Nógrád megye nézőpontjából, hogy, míg Budapest 
vándorlási különbözete 2015 után negatív lett, addig ez a mutató az egyéb városok és községek 
tekintetében ezzel egy időben pozitívra fordult.  
 

14.  ábra: Ezer lakosra jutó vándorlási különbözet településtípusok szerint  

 
 
Az elvándorolt munkaerő visszacsábítására a korlátozott eredményeket felmutatni képes kormányzati 
akciók mellett egyes települések saját maguk is a tettek mezejére léptek. Salgótarján például olyan 
ösztöndíjat hozott létre („Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!”), amelyre a felsőfokú tanulmányaikat 
befejező fiatalok jelentkezhetnek salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval történő 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor. Az ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó tanulmányi 
félévenként 5 hónap időtartamra. 
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Balassagyarmaton az Esélyotthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00068) pályázat keretében 11 Fecskelakás 
került kialakításra, ahol 2 évig lakbér megfizetése nélkül élhetnek az érdeklődő fiatal helyi 
munkavállalók. Emellett szintén a pályázat keretében a város ösztöndíj programot indított a 
hiányszakmában dolgozó 35 év alattiak és balassagyarmati lakosok helybentartásának, illetve városba 
csalogatásának érdekében. A fenti két anyagi jellegű ösztönző mellett a pályázat keretében a 
következő tevékenységekkel is támogatja a város a fiatalok helyben maradását, illetve 
oda/visszacsábítását: 

 Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek 
bővítése: karrier- és életpálya tanácsadás, önismereti, konfliktuskezelési, kommunikációs és 
párkapcsolati tréningek, önéletrajz elkészítéséhez nyújtott tanácsadás, életvezetési 
tanácsadás, pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadás; 

 A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő 
gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek: vállalkozói fórum, helyi 
gyökerek és lehetőségek feltérképezése; 

 Felkészítés hazai és EU-s pályázatokon való részvételre; 
 Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken 

alkalmazott jó gyakorlatok adaptálása: ifjúsági pont kialakítása 2 fő főállású fiatal 
foglalkoztatása mellett, egészségnapok és családi napok, valamint ifjúsági rendezvények 
szervezése. 

Mindemellett a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében létrejött Gazdaságfejlesztési 
munkacsoport javaslatot tett arra, hogy a projekt keretében egy kampány kerüljön megvalósításra a 
Nógrád megyében történő munkavállalás ösztönzésére. 

A munkavállalók visszacsábítása ugyanakkor nagyban függ attól, hogy az elvándorolt nógrádiak milyen 
környezetben és a végzettségükhöz és tapasztalatukhoz képest milyen munkát végeznek. Azok az 
alacsonyabb végzettségűek, akik (kint élő) ismerősök nélkül, sokszor nyelvismeret nélkül egyedül 
mennek ki, gyakran hazajönnek, mivel nem tudnak beilleszkedni az ottani társadalomba. Ezzel 
szemben azok a munkavállalók, akik magasabban képzettek, és a képzettségüknek, tapasztalatuknak 
megfelelő munkát vállalnak, illetve külföldön is rendelkeznek egy stabil ismeretségi/ baráti körrel, 
nagyobb valószínűséggel maradnak kint, mivel könnyebben illeszkednek be és alakul ki kötődésük az 
új környezethez. Ez a munkavállalói kör általában megfontoltabban tervezi a kinti életét és hosszabb 
távra tervez. 
 
Magasabb képzettségű, ugyanakkor kint nem a képzettségének, tapasztalatának megfelelő munkát 
vállalók (diplomás pohárszedők, teremőrök pl.) esetén ugyanakkor az anyaországban kínálkozó 
megfelelő munkalehetőség esetén nagyobb a valószínűsége a hazatérésnek. A jelenlegi, különösen a 
szakképzett munkaerőnél súlyos munkaerőhiány mellett a munkavállaló képzettségének megfelelő és 
hosszabb távon tervezhető munkalehetőség megfelelő kommunikációja hathat ösztönzőleg a 
hazatérésre. 
 
A workania.hu állásportál fizetesek.hu portál adatai alapján végzett elemzése alapján ugyanakkor 
továbbra is az anyagiak jelentik a legjelentősebb tényezőt az elvándorlásban, ezért a versenyképes 
hazai fizetések biztosítása kulcs fontosságú ebben a kérdésben. Ezt támasztja alá a Randstad 2019-es 
munkavállalói brand kutatása is, ami szerint a munkavállalók munkáltatóválasztási döntésben a 
versenyképes fizetés és juttatási csomag szerepel az első helyen 74%-kal. A megfelelő szintű 
fizetéseket pedig hatékonyan működő és magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínáló 
vállalatok tudnak biztosítani megfelelően képzett munkaerő alkalmazása mellett. 
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Mindazonáltal a munkaerő elvándorlás, illetve annak visszacsábítása nem tekinthető kizárólag 
munkaügyi döntésnek. Számos lakosságmegtartó program tanulságai szerint az elköltözés- helyben 
maradás kérdését a munkával, keresettel kapcsolatos körülmények mellett nagymértékben 
meghatározza az itthoni lakókörnyezet és közösségi élet is. Ennek megfelelően aktív, összetartó helyi 
közösséggel, kellemes lakókörnyezettel, helyben elérhető szolgáltatásokkal és szabadidős 
lehetőségekkel nagyobb sikerrel csábíthatóak haza az elvándoroltak. Emellett a kielégítő szintű fizetés 
többnyire önmagában nem elegendő motiváció, hiszen a workania.hu felmérése szerint a 
munkavállalók 70%-ának a jó munkahelyi közösség a legértékesebb a munkahelyen, míg ez a fizetésre 
csak 49% esetén igaz. Emellett 38-38%-kal a megbecsülés és fejlődési lehetőségek is fontos tényezőnek 
bizonyultak. A Randstad fent említett kutatásában a jó munkahelyi légkör szerepelt második helyen 
62%-kal. 
 
 

5.2. Megoldási javaslatok 
 
A külföldre vagy megyén kívülre vándorolt munkaerő visszacsábításához jó kiindulópontot jelentenek 
a lakosságmegtartó programok tapasztalatai, hiszen a megyét elhagyók az esetek többségében 
valaminek a hiánya, vagy a körülményekkel való elégedetlenség miatt hagyja el szülőhelyét. Éppen 
ezért az itthoni körülményekben bekövetkező kedvező változás nagyban hozzájárulhat a fiatalok 
visszacsábításához. Azokban az esetekben, ahol a fiatalok kalandvágyból, a világ felfedezése miatt 
vándorolnak ki, szintén igaz, hogy a hazai körülmények javulása esetén nagyobb valószínűséggel térnek 
majd haza. 

A fiatalok helyben maradását meghatározó körülményeket alapvetően 3 fő csoportra lehet bontani: 

 Munkahely 
 Közösségi élet 
 Lakókörnyezet 

Az elvándoroltak, és különösen a külföldre vándoroltak esetében ugyanakkor ennél összetettebb a 
kérdés, hiszen nem egyszerűen jó körülményeket, hanem a kivándoroltak összesített 
szempontrendszere alapján jobb körülményeket kell biztosítani. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy minden tényezőben felül kell múlni a külföldön tapasztalt életkörülményeit, hiszen sok 
tekintetben eleve előnnyel indul a megye (kulturális különbségek miatti honvágy, család, barátok 
közelsége stb.) Ráadásul a változásokról hiteles forrásból tájékoztatni is kell a kint élőket. A hazatérők 
számában többnyire csak tartósnak ítélt javulás esetén várható növekedés, hiszen a megyén kívül 
kialakított életük feladása jelentős elhatározást igényel. 
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15. ábra: Az elvándorolt munkaerő visszacsábításának célrendszere 

 

Az ábrán látható 3 fő terület (munka, közösség, lakókörnyezet) azokat a körülményeket foglalja össze, 
amelyek kedvező változása esetén javulást várunk a lakosság helybenmaradási és visszavándorlási 
hajlandóságában.  
 

5.2.1.  Munkalehetőségek fejlesztése 
 
A kivándorlások leginkább anyagi megfontolásokból való indíttatása miatt az egyik alcél a 
munkalehetőségek fejlesztése. A munkakörülményeken belül, a helyben, illetve a környéken elérhető 
munkahelyek által biztosított fizetések és munkakörülmények kerültek első helyre, mivel mind a 
helyben maradás, mind pedig a kivándorlás kapcsán a fizetés a legmeghatározóbb szempont. Ezt a 
Randstad 2019-es munkavállalói brand kutatása is alátámasztja, miszerint munkáltatóválasztásnál a 
munkavállalók számára legfontosabb kritériumként a versenyképes fizetés és juttatási csomag került 
a leggyakrabban megjelölésre (74%). Emellett a munkakörülmények is erősen meghatározzák egy 
vállalat, és ezen keresztül egy térség munkaerőmegtartó és –vonzó képességét. A körülmények alatt 
egyaránt értjük a biztonságos, egészséges és jó hangulatú munkakörnyezetet, vonzó és fejlődést 
támogató vállalati kultúrát és az atipikus foglalkoztatási formák kínálta rugalmasság biztosítását. A 
Randstad korábban említett felmérése szerint a munkáltatóválasztásnál a második legfontosabb 
szempont a kellemes munkahelyi környezet (62%). Ennek megfelelően nem önmagában új 
munkahelyek létrehozása a cél, hanem olyan vállalatoké, amelyek kellően hatékonyan működve és a 
munkavállalói igényeket szem előtt tartva képesek versenyképes fizetéseket és munkakörülményeket 
biztosítani. 

Horizontális cél: A kedvező változások 
kommunikálása az elvándoroltak felé 

1. alcél: 
Munkalehetőségek 

fejlesztése
Versenyképes fizetéseket és 

munkakörülményeket 
biztosító munkahelyek

Szakember utánpótlás 

Pályaorientációs és 
karriertanácsadás

Önfoglalkoztatás

2. alcél: Helyi 
közösség 
erősítése

Közösségi programok 
igényvezérelt fejlesztése

Közösségi terek 
fejlesztése

Helyi hagyományok és 
értékek megismertetése 

és népszerűsítése

Helyi termékek és 
szolgáltatások 

előállításának és 
fogyasztásának 

ösztönzése

3. alcél: 
Lakókörnyezet 

fejlesztése
Lakhatási lehetőségek 

fejlesztése

Helyben elérhető 
szolgáltatások fejlesztése

Közlekedési lehetőségek 
fejlesztése

Fő cél: Elvándorolt munkaerő visszacsábítása 



34 
 

Ehhez ugyanakkor megfelelően képzett szakemberekre is szükség van, ezért nagy hangsúlyt kell 
helyezni a szakemberek utánpótlására. Ennek elérése érdekében megyei szinten egyrészt, a 
munkáltatók által támasztott és a jövőben várható munkaerőkeresletnek megfelelő, és 
munkaerőkínálati oldalról is reálisan tervezhető oktatási- képzési kínálatot kell biztosítani, amihez a 
Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum is hozzá tud járulni a tagok és nem tag meghívottak 
elvárásainak szintetizálásán és a felelős intézményekhez történő eljuttatásán keresztül. 

Másrészt a megfelelő pályaorientáció is támogatni tudja, hogy a diákok az érdeklődésüknek és 
képességüknek legmegfelelőbb szakmát válasszák, és ennek eredményeképpen jelentősen 
lecsökkenjen a képzési lemorzsolódás és a pályaelhagyás aránya. Ezt a célt nagyban támogatja a 
megyei foglalkoztatási paktum keretében 2019-ben megalakult Pályaorientációs Munkacsoport is, 
amely együttműködés a pályaorientáció területén megvalósuló együttműködést, a párhuzamos 
tevékenységek megszüntetését és a hatékonyság javítását hivatott támogatni. 

A pályaorientáció mellett ugyanakkor fontos a már munkábanálllók karriertervezésének támogatása 
is, hiszen a munkaerő, és ezen keresztül a lakosság megtartása és visszacsábítása szempontjából 
kiemelten fontos a munkavállalók munkával való elégedettsége és a fejlődési, továbblépési 
lehetőségek megítélése. Ebben tud segítséget nyújtani a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 
keretében is biztosítható karrier tanácsadási szolgáltatás. Ennek során kiemelt hangsúlyt kell, hogy 
kapjon a megye gazdasága szempontjából értékes képzettséggel, szakmával rendelkezők támogatása, 
és különösen a hazatérő munkavállalók felkarolása. 

Végül, de nem utolsó sorban az önfoglalkoztatási lehetőségek ösztönzésére, támogatására is hangsúlyt 
kell helyezni, mivel amellett, hogy a sikeres helyi vállalkozók sokkal kisebb valószínűséggel hagyják el 
az adott térséget, mint a munkavállalók, a visszatérők számára is vonzóbb alternatíva lehet egy saját 
vállalkozás működtetése. Különösen igaz ez Nógrád megye esetében, ahol helyben és a környéken 
elérhető munkalehetőségek változatossága nem vetekedhet egy nagyváros nyújtotta környezettel.  

 

5.2.2. Helyi közösség fejlesztése 
 

Az elvándorolt munkaerő visszacsábítása szempontjából a helyben és a környéken elérhető 
munkalehetőségek mellett fontos szempont a település közösségi életének színvonala is, hiszen ez 
nagyban meghatározza az itt élők érzelmi kötődését. Ez többek között olyan közösségi programok 
kínálatával javítható, amelyek a lakosság széles rétegének érdeklődését keltik fel. Természetesen 
bizonyos programok jellegüknél fogva inkább egyik vagy másik korosztály számára vonzóak (pl. egyes 
koncertek fiatalok számára vagy családi nap kisgyerekes családok számára), ugyanakkor szem előtt kell 
tartani, hogy minden korosztály érdeklődése ki legyen elégítve, és hogy a helyi lakosság minél nagyobb 
létszámban tudjon ezeken részt venni és egymással kapcsolatba kerülni. 

A közösségi programok mellett fontos, hogy rendelkezésre álljanak a közösségi érintkezések számára 
szükséges terek, ahol a helyi lakosok kellemes környezetben találkozhatnak egymással – ideértve a 
közösségi programok megvalósításához szükséges helyszíneket is. Ide tartoznak többek között a jól 
felszerelt (pl. csocsóval, biliárdasztallal, darts-szal, pingpongasztallal ellátott) és hangulatosan 
kialakított ifjúsági klubok, színvonalas közterek asztalokkal, padokkal, közösségi játékokkal (pl. teke, 
sakk), alkalmanként (pl. nagyobb sporteseményekkor) kivetítővel felszerelve, fedett színpadok, 
közösségi kemence, kialakított tűzrakóhelyek, valamint felnőtt játszóterek. 
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A közösségi programok mellett, illetve gyakran azok keretében fontos szerep van a közösségi értékek 
felfedezésének, megismertetésének és közös feldolgozásának is, hiszen ezek olyan kapcsolatot 
jelentenek a helybéliek között, amelyek a közös múltra, élményekre, sikerekre alapozva képesek 
erősíteni a közösség tagjai közötti kohéziót. 

A helyi közösség tagjai közötti összetartást erősíti a helyi termékek és szolgáltatások előállításának és 
fogyasztásának ösztönzése is, amellett, hogy ez a helyi gazdaságra is élénkítő hatással bír. A helyben 
előállított termékek korábban a helyi igények kielégítésére készültek és csak a felesleg került ki a 
település határain kívülre, a komparatív előnyök mentén történő specializáció miatt azonban 
napjainkban ez már természetesen nem lehet cél a vállalkozások többségénél (néhány helyi 
szolgáltatás kivételével). Ugyanakkor továbbra is nagyban hozzá tud járulni a helyi gazdaság 
élénkítéséhez, ha a helyiek tudatosan előnyben részesítik egymás termékeit, szolgáltatásait. A 
nyilvánvaló gazdasági előnyök mellett a közösségi kohézióra is jó hatással van, ha egymás termékeinek 
és szolgáltatásainak vásárlásával is támogatják egymást a helyi lakosok a kölcsönös bizalom erősödésén 
keresztül. 

Mindemellett a közösségfejlesztést szolgálják olyan programok is, amelyek a megyei identitás 
erősítését célozzák. Erre jó példa a „megyei identitás erősítése Nógrádban” elnevezésű TOP-5.3.2-17-
NG1-2018-00001 projekt. Ennek átfogó célja, hogy fejlessze az a projekt által érintett területén élő 
közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, a helyi civil társadalom felkarolásával segítse a 
helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősítse a civil 
aktivitást, általánosan elfogadottá tegye az önkéntességet, illetve erősítse a helyi identitást, valamint 
a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődést. A célok megvalósulásától elvárt közvetett 
cél, hogy csökkenjen a térségre kifejezetten jellemző elvándorlás. A projekt megvalósítása hozzájárul 
a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztéséhez. 

 

5.2.3. Lakókörnyezet fejlesztése 
 

A munkalehetőségek és a közösségi élet fejlesztés mellett a lakókörnyezet fejlesztésén keresztül lehet 
még vonzóbbá tenni a hazaköltözést az elvándorolt munkaerő számára. 

Ennek keretében szükséges a megfelelő lakhatási lehetőségek biztosítása, amin keresztül akár 
kedvezőbb feltételek is biztosíthatóak az elvándoroltak számára, mint amilyennel a külföldi 
tartózkodásuk során találkoztak. Egy egyedülálló vagy párkapcsolatban élő fiatal számára például egy 
kedvezményes vagy ingyenes lakhatási lehetőség egy önálló lakásban jóval kedvezőbb élethelyzetet 
eredményez, mint egy külföldön, akár többedmagával bérelt kisméretű szoba albérletben. Hasonlóan, 
egy kisgyermekes család számára egy kedvezményes telek vagy házvásárlási (vagy ajándékozási) 
lehetőség kedvezőbb körülményeket jelent, mint egy 1-2 szobás bérelt lakás, vagy súlyos eladósodás 
árán megszerzett ingatlan. A tehetséges munkaerőt különösen életszakasz váltások során (párok 
összeköltözése, gyermek születése) lehet megszólítani egy-egy kedvező települési ajánlattal, amikor a 
kinti lakhelyen is költözésre kényszerülnének. Ennek módja lehet egy ingyenes telekjuttatási program, 
vagy önkormányzati tulajdonba vett lakatlan családi házak kedvezményes értékesítése felújításhoz 
kötve. Ehhez hasonló kezdeményezésre van már példa több észak és dél olasz településnél is, melyek 
a szálláslehetőségek résznél kerültek korábban részletesen bemutatásra. Mindemellett jó megoldást 
jelentenek a fiatalok számára elérhető kedvezményes lakhatási lehetőségek is önkormányzati 
lakásokban, amelyre Balassagyarmaton és Salgótarjánban is van már jó gyakorlat (Esélyotthon 
bérlakások és Fecske lakások). 
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Számos, a 16-35 éves fiatalok bevonásával készített lakossági felmérés és műhelymunka tanulságai 
alapján ugyanakkor elmondható, hogy a közvetlen lakókörnyezetnél (családi ház, lakás) jellemzően 
nagyobb az elégedetlenség a tágabb értelemben vett lakókörnyezettel, ezen belül is a helyben elérhető 
szolgáltatások kínálatával, illetve a lakhely megközelíthetőségével (utak állapota, tömegközlekedés). 

Különösen a fiatal korosztály és gyermekes családok esetén szempont, hogy elérhetőek legyenek a 
szabadidő tartalmas eltöltését támogató szolgáltatások, mint például étterem, kávézó, fagylaltozó, 
uszoda/ strand/ termálfürdő, mozi, sportpálya, edzőterem. Ugyanakkor a helybenmaradás és 
hazatérés szempontjából meghatározó szempont az is, hogy a szociális szolgáltatások milyen 
kínálatban és színvonalon érhetőek el a településen. Sok esetben a nem megfelelő (vagy hiányos) 
egészségügyi szolgáltatások, vagy éppen a bölcsődei, óvodai és iskolai ellátással kapcsolatos 
hiányosságok tartják vissza a nagyvároson kívüli életet fontolgatókat a költözéstől. 

Végül, de nem utolsó sorban a közlekedéssel kapcsolatos problémák, hiányosságok, mint a rossz 
állapotú közutak vagy a helyi igényeket nem kielégítően kiszolgáló tömegközlekedési kapcsolatok 
szintén visszatartó erőt jelentenek a munkaerő visszatérésében szolgáltatási szempontból is. Ennek 
oka, hogy bizonyos köz- és magánszolgáltatások gazdaságossági okokból kifolyólag értelemszerűen 
csak a járásszékhelyeken érthetőek el, ezért fontos, hogy ezek könnyen, gyorsan és kényelmesen 
megközelíthetőek legyenek. Egyúttal biztosítani kell, hogy a fent említett, települési szinten nem 
biztosítható szolgáltatások a járásszékhelyeken valóban elérhetőek legyenek megfelelő színvonalon, 
és ne ezek hiánya miatt ne költözzön haza a képzett munkaerő. 

 

6. Átfogó megoldási javaslatok 
 

6.1.  Munkahelyi mobilitási terv készítése a nógrádi vállalatoknál 
 
A munkahelyi mobilitás annak összetettsége, és a különböző munkaadóknál jelentkező különböző 
adottságok és problémák miatt nem kezelhető sablon megoldásokkal. Ahhoz, hogy a mobilitásban rejlő 
lehetőségek a legnagyobb mértékben kiaknázásra kerüljenek, az ezzel kapcsolatos problémákra pedig 
a körülményeknek leginkább megfelelő megoldások szülessenek, minden foglalkoztatónak az adott 
szervezetre szabott tervet kell készítenie. Ezt, a munkaerő mobilitását önállóan és átfogóan 
menedzselő tervet nevezzük munkahelyi mobilitási tervnek. 

A terv a nógrádi vállalatok mellett elkészíthető a megye egyéb szervezeteire is, ideértve a kormányzati, 
önkormányzati és civil intézményeket is. 

Egy jól átgondolt és az adott szervezetre szabott mobilitási terv a következő előnyökkel járhat: 
 Költségcsökkentés 
 Csökkenő utazási idő 
 Csökkenő stressz 
 Munkavállalói elégedettség növekedés 
 Munkavállalók egészségének javulása 
 Javuló életminőség 
 Jobb munkahelyi légkör 
 Környezeti terhelés csökkenése 
 Klímavédelem 
 Munkáltatói hírnév javulása 
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 Közösségi kapcsolatok erősödése 

A munkahelyi mobilitási tervek készítésének legfontosabb lépései: 
1. Adatgyűjtés, meglévő stratégiák és eszközök áttekintése és kiértékelése 
2. Munkavállalók kérdőíves megkérdezése a mobilitással kapcsolatos szokások és igények 

felmérése érdekében 
3. Adatok, kérdőív eredményeinek kiértékelése 
4. Javaslatok megfogalmazása az eredmények alapján 
5. Javaslatok leegyeztetése az érdekelt felekkel (munkavállalók, vezetőség, amennyiben releváns 

külső szolgáltatók, környékbeli vállalatok stb.) 
6. Pilot indítása 
7. Végleges terv elfogadása 
8. Figyelemfelkeltő kampány szervezése 
9. Eredmények rendszeres visszamérése és visszacsatolása 
10. Szükség esetén módosítások végrehajtása 

 
16. ábra: A munkahelyi mobilitási terv készítésének folyamata5 

 

 

A különböző szervezeteknél elkészített mobilitási tervek készítése, illetve későbbi finomhangolása 
során nagy segítséget jelenthet a tapasztalatok kölcsönös megosztása is, például a Mobilitás 
Munkacsoport keretei között. Elképzelhető, hogy a mobilitási terv keretében olyan új 
együttműködések születnek a különböző szervezetek között, amelyek mindegyik fél számára 
eredményesnek bizonyulnak. 

                                                           
5 Forrás: Esztergár-Kiss Domokos: Fenntartható munkahelyi mobilitási tervek 
koncepciója és lépései c. előadása (Budapest, 2017.09.07) 
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6.2. Mobilitás Munkacsoport népszerűsítése a nógrádi vállalatok körében 
 
A Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében jelenleg is jó az együttműködés a vállalatokkal és 
a vállalatok között, ami jó alapot biztosít a mobilitással kapcsolatos problémák folyamatos 
megvitatására és a jelen tanulmányban javasolt, illetve további megoldási lehetőségek egyeztetésére. 
Ehhez a 2019. június 12-i mobilitás témakörben megtartott Foglalkoztatási Fórum után megalapításra 
kerülő Mobilitás Munkacsoport adja meg a szervezeti keretet a hosszú távú együttműködéshez. 
 
Javasolt a munkacsoport népszerűsítése a nógrádi vállalatok körében, amihez egyrészt a már 
megtartott ülések eredményeit bemutató összefoglalók jelenthetnek jó PR eszközt, másrészt jelen 
tanulmányban felsorolt azon javaslatok, amelyek megvalósítása közvetlenül is hozzájárul a megyében 
működő vállalatok eredményességének javításához: 
 

 Munkába járás elősegítése: 
o 1.3.2.1 Telekocsi rendszerek terjesztése és fejlesztése 
o 1.3.2.2. Vállalati (elektromos) kerékpárok beszerzése 

 Atipikus foglalkoztatási formák: 
o 2.2.1. Atipikus foglalkoztatási formák előnyeinek promótálása 
o 2.2.2. Legrugalmasabb munkáltató verseny meghirdetése 

 Külföldi munkavállalók alkalmazásának elősegítése: 
o 3.2.1. Kulturális kompatibilitás elemzés készítése 
o 3.2.2. Pozíciók nyelvismereti és tolmácsolási szükségletének meghatározása 
o 3.2.3. Aktív PR tevékenység a helyi lakosság körében a külföldi munkavállalókról 

 Munkahelyi mobilitási terv: 
o 6.1. Munkahelyi mobilitási terv készítése a nógrádi vállalatoknál 

Mindemellett a munkacsoport kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevők szakpolitikai 
javaslatokat fogalmazzanak meg a mobilitás elősegítésére, és közösen fellépve lobbi tevékenységet 
folytassanak ezek megvalósítása érdekében. 


