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HELYSZÍN: Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, Földszinti galéria 
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. 

EMLÉKEZTETŐ VEZETŐ: Német Enikő 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1.) Napirendi pont: Résztvevőkkel közös helyzetelemzés a kistérség jelenlegi 
foglalkoztatási helyzetéről 

A foglalkoztatottak számának alakulására az ezredforduló óta nagy hatással volt a Hungarospa. 

Az Aqua-Palace idén 60 fő számára fog új álláslehetőséget biztosítani. 

A résztvevők szerint, a foglalkoztatottak számának 2006 óta tartó folyamatos csökkenésének 
hátterében a gazdasági válság áll. 

A munkaügyi kirendeltség korábban rendszeresen tartott állásbörzéket, melyek során felkerestek 
személyesen különböző munkaadókat. Ilyen módon akár 40 új munkahelyet is be tudtak gyűjteni. 
A válság idején ez lecsökkent 10-12 álláshelyre, manapság pedig már állásbörzét sem tartanak. 

A munkaügyihez a szabad álláshelyek kb. 70%-át jelentik be, főleg azon munkaadók, akikkel 
kapcsolatban van a munkaügyi kirendeltség. Folyamatosan próbálják újítani a kapcsolatokat a 
munkaadókkal. Vannak olyan munkáltatók, akik igénybe szeretnék venni a támogatást, ezért a 
közvetítést is igénybe veszik. De sok munkaadó az internet, ill. közvetítők segítségével 
egyszerűen be tudják szerezni a szükséges munkaerőt. 

2.) Napirendi pont: Kistérségi SWOT analízis – erősségek, gyengeségek, lehetőségek és 
veszélyek meghatározása 

Az erősségek sorában indokolt lenne megemlíteni a turizmus területén szerzett több mint 80 éves 
tapasztalatot, hiszen ennek köszönhetően válhatott Hajdúszoboszló turisztikai központtá. Csak 
néhány versenytársa van a városnak ezen a téren, pl. Budapest, vagy egy-két Balatoni település. 
Emellett a helyiek vendégszeretete is kiemelendő. 

A gyengeségek között mindenképpen ki kellene térni arra, hogy Hajdúszovát rossz 
foglalkoztatottsági helyzete több mint 20 éve jelent gondot a térségben. Okai pl. nem megfelelően 
kialakított a buszjárat Hajdúszoboszló és Hajdúszovát között, nem igazodik a műszakos 
munkarendhez. Volt már kezdeményezés az átszervezésére, de sikertelenül zárult. 

Különböző képzésekbe nehéz bevonni a Szováti munkanélkülieket, annak ellenére, hogy nagyon 
rossz képzettségi szinttel rendelkeznek.  

Speciális problémát jelent, hogy a 3 településen kevés, ezzel szemben Szováton nagyszámú roma 
lakosság él. 

Gyengeség, hogy Hajdúszoboszlóra nem telepednek le ipari vállalkozások, oka, hogy turisztikai 
központként tekintenek rá a vállalkozások is, másrészt nem kínál a város adómentességet az új 
betelepülő vállalkozások számára, mivel ez hátrányosan érintené a már működő cégeket. 

ÁTADOTT ANYAGOK: 
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Szovát problémájának kezelésére lehetőséget Ebes és Szovát együttműködésének erősítése 
jelenthet, mivel köztük a közlekedés viszonylag jó. A társulás mindenképpen szeretné segíteni, 
támogatni Szovátot.  

A kistérségi munkamegosztást illetően Ebes mellett Nagyhegyes ipari arculatának erősítése is 
indokolt. 

Különböző munkaügyis programok szervezése nagyon fontos pl. reintegrációs foglalkozások. 
Jelenleg is működnek 3 napos, a munkaerőpiacra való belépésre felkészítő programok. Új 
programként indult egy 25 napos felkészítő foglalkozás a 45 év feletti, tartósan álláskeresők 
számára. Az ilyen álláskeresést segítő programokon részt vettek 70%-a sikeresen el is tud 
helyezkedni. Szeptembertől 120 fő fog részt venni különböző 3 napos álláskeresési tréningeken. 

A turizmus erősítése mellett a többlábon állást kevésbé kellene hangsúlyozni, mivel a turizmus 
fejlesztése a leglényegesebb. 

Viszont az agrárium fejlesztése fontos Hajdúszoboszlón is, kiemelve a helyi termék-és 
terményfeldolgozást, népművészeti termékek készítését és mindezeknek a helyi piacokon való 
értékesítését, melyhez helyet kell biztosítani. Ez újabb munkahelyeket is teremthet. Ennek alapjául 
szolgál, hogy jelenleg 90%-ban helyi terméket vásárolnak a turisták, magyarok és külföldiek 
egyaránt. 

Lehetőséget jelent továbbá az ipartelepítés és befektetésvonzás, amely irányulhat a gyógyászat 
felé, de pl. egy számítógép vagy telefon szét/összeszerelő üzemnek a letelepítésére is akár. Ez 
utóbbira volt próbálkozás is, sikertelenül. Pedig erre valóban szükség volna, hiszen az alacsony 
végzettségűek nagyobb arányú foglalkoztatását szolgálná. 

A gazdasági válságból való kilábalás, a gazdaságélénkülés kiutat jelenthet ebből a rossz 
helyzetből. Továbbá, ha a távmunka elfogadottsága, terjedése a Ny-i viszonyokhoz hasonlóan 
felgyorsulna, több 100 embert lehetne foglalkoztatni ilyen módon. 

 Veszélyt jelent, hogy a képzési rendszer nehezen képes alkalmazkodni a munkaerő-piaci 
igényekhez. Valamint a turisztikai vonzerő csökkenése, melynek hátterében állhat a konkurencia 
(pl. Gyula) erősödése, vagy az időjárási anomáliák is. 

 

3.) Napirendi pont: Lehetséges fejlesztési irányok megfogalmazása a Hajdúszoboszlói 
kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében 

Turisztikai attrakció bővítés: sok turista van főszezonban a városban, de nincsenek mindig lekötve, 
nincsenek folyamatosan programok. Lehetne a kulturális turizmusra építeni. 

Képzések: a gyakorlati helyek biztosítása nem megoldott, a képzésbe kellene beépíteni, jelenleg az 
oktatás színvonala sem megfelelő. A pályaválasztást üzemlátogatásokkal és felmérésekre alapozott 
személyes tanácsadással lehetne segíteni. 

 

 

 


