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FOGLALKOZÁSOK PROGRAMJA

A teljes munka tartalmi és célrendszere

A „Mobile Region” projekt keretében sorra kerülő foglalkozások megrendezé-
sének célja a határ men   régión belüli munkaerő-piaci helyzet javítása, a részt-
vevők munkaerő-piaci együ  működésének javítását szolgáló humán erő-
források fejlesztése és a jövőbeni közös tevékenységek fejlesztését elősegítő 
tartalékok felkutatása. A projekt keretében foglalkoztato   külső szakemberek 
feladata volt a foglalkozások alábbi témaköreivel kapcsolatos feladataik meg-
határozása, előkészítése és lebonyolítása:

1. a határ men   övezet foglalkoztatási sta  sz  káinak összehangolása: a ren-
delkezésre álló információk begyűjtése – az adatok egybevetése és össze-
hangolása; a határ men   térség munkaerő-mobilitással kapcsolatos megol-
dásra váró problémáinak beazonosítása;

2. a munkaerő-piaci folyamatokra és igényekre vonatkozó közös tanulmány: 
munkaerő-piaci folyamatok elemzése, a határ men   foglalkoztatási igények 
és folyamatok várható alakulása;

3. oktatásra vonatkozó igények elemzése és ajánlások kidolgozása: a jelenlegi 
oktatási és átképzési programok kiértékelése, valamint az első, illetve má-
sodik tevékenység eredményeit fi gyelembe vevő új programajánlatok ki-
dolgo zása.
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A meghatározo   témakörök alapján a program nyolc foglalkozás alábbi rend 
szerin   felállítását teszi lehetővé:

Téma/időkeret 2010. 
november

2010. 
december

 2011. 
január 

2011. 
február

2011. 
március

2011. 
április

2011. 
május

2011. 
június

Bevezető 
foglalkozás

        

Sta  sz  ka és 
foglalkoztatás (I)

        

Sta  sz  ka és 
foglalkoztatás (II)

        

Munkaerő-piaci 
folyamatok (I)

        

Munkaerő-piaci 
folyamatok (II)

        

Képzés és 
munkaerőpiac (I)

        

Képzés és 
munkaerőpiac (II)

        

Záró
foglalkozás
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ELSŐ FOGLALKOZÁS

A résztvevőknek a foglalkozások tema  kájával kapcsolatos tájékoztatása érde-
kében, a projekt előírásainak megfelelően és vállalt köteleze  ségei alapján 
kerül sor a foglalkozások tema  káját, munkatervét, a határ men   régió mun-
kaerő-piaci mobilitásának az együ  működés és közve  tés pozi  v gyakorla   
példáin keresztül történő bemutatására.

A felvázolt projek  eladat alapján a következő tartalmú bemutatóra került sor:
» A képzés résztvőinek megismerése.
» A projek  eladat leírása és a munkaterv bemutatása.
» Munkaerő-piaci mobilitás (alapvető fogalmak, más országokbeli tapasztala-

tok, EURES CBC-partnerség).
» A további foglalkozásokra történő felkészülés érdekében a résztvevők ta-

pasztalatainak és érdeklődésének bemutatása.

Bevezetőként a munkaerőpiac és az EU nemzetek közö    együ  működési 
alapkereteinek bemutatására került sor, amelyek magukba foglalják a nemze-
tek közö    stratégiákat, az Európa 2020 Stratégiát, az Európai Foglalkoztatási 
Stratégiát, valamint az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot (EURES), beleértve a 
nemze   foglalkoztatási rendszerek és az EURES határokon átnyúló együ  mű-
ködésekért felelős irodája tevékenységének összehangolását.

Alapvető fogalmak és az EU-n belüli munkaerőpiac mobilitása

A használt fogalmak egységesítése érdékében sor került a migrációval, a mig-
rációval érinte   személyek és határon átnyúló mobilitás feltételeivel kapcsola-
tos gyakorta használt fogalmak bemutatására. Megállapításra került a határon 
átnyúló foglalkoztatásban részt vevő (dolgozó) poli  kai, időbeli és különleges 
szempontok szerint meghatározo   fogalma. Meghatározásra kerültek továbbá 
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a határon átnyúló munkaerőpiacnak a határ men   NUTS III régiót és annak 
közelében található nagyobb városokat magába foglaló területei. Végezetül 
bemutatásra kerültek a határon átnyúló mobilitásra hatást gyakorló ún. „push” 
és „pull”-faktorok (taszítás és vonzás), amelyek mia   a foglalkoztato  ak az 
egyik régióból (taszítás) a másikba (vonzás) áramlanak. Egyöntetű vélemény, 
hogy a dolgozók határon túli foglalkoztatásának ösztönzéséhez kellő számú 
„push” és „pull” faktorra egyaránt szükség van.

Az EU-országokat tekintve a 2006/2007-es évben, a megelőző esztendők állan-
dó növekedése melle  , Franciaország rendelkeze   a legnagyobb számú hatá-
ron át migráló munkaerővel, 280 000-rel. Második helyen Németország állt, 
120 000-rel, őket köve  e Belgium, Olaszország, Ausztria és mások. Az új EU-
tagországok esetében a csatlakozást követően jelentősen megnő   a határon 
kiáramló munkaerő száma. A befogadó országok közül a 2006/2007-es évben, 
205 000 vendégmunkással Svájc áll az élen. Második helyen Luxemburg, majd 
Németország áll, ahol a munkaerő-beáramlás állandó csökkenést mutat. Sok 
régi tagország esetében a befogado   munkaerő számában jelentős növekedés 
fi gyelhető meg, míg az újonnan csatlakozo  ak közül Csehország emelkedik ki. 
Az ágazatok közül az építőipar, az idegenforgalom, a feldolgozóipar, a kereske-
delem és a szállítás foglalkoztatja legnagyobb számban a határon át migráló 
munkaerőt. A képze  ség szintje szerint az alacsonyan képze   munkaerő több-
nyire az új tagállamokból a régiekbe áramlik (Bulgária–Görögország, Portugá-
lia–Spanyolország, Szlovákia–Magyarország, Szlovénia–Olaszország), míg Fran-
cia  ország esetében az alacsony képze  ségű munkaerő jelentős számban áram-
lik a szomszédos országokba (Belgiumba, Spanyolországba és Olasz ország  ba). 
A magasan képze   munkaerő esetében fi gyelemre méltó a határozo   jellegű 
németországi munkaerő-kiáramlás a szomszédos országokba (Ausztria, Svájc, 
Belgium, Dánia, Lengyelország), míg a legmagasabb képze  ségűek esetében 
ugyanez történik Finnország irányából Svédországba.

A mobilitás megértéséhez legfontosabb azt  sztázni, hogy mi akadályozza leg-
inkább a mobilitás megteremtését. Az EU-országokat tekintve, ezek leggyak-
rabban a nyelvi akadályok, az információhiány, az adórendszerek, az infra-
struktúra stb. Különösen fontos kihangsúlyozni azokat az akadályokat, ame-
lyeknek meghatározó szerepük van a régi és új EU-tagállamok viszonylatában. 
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A legnagyobb akadályozó tényezőt a foglalkoztatási, vagyis az új tagállamok 
számára felállíto   szabad munkerő-áramlást szabályozó korlátozások és a vég-
ze  ségek elismerésével kapcsolatos problémák jelen  k.

A résztvevők részéről felmerült, hogy az ilyen jellegű eredmények ismerete 
elősegíthetné a horvát–magyar határon átnyúló együ  működés megértését 
is, de egyelőre nem ismertek olyan adatbázisok, kutatások, amelyek révén 
ilyen részletes ismeretekre tehetnénk szert.

Az EU-n belüli munkaerőpiac mobilitása és az EURES

Az EU-n belüli határon átnyúló együ  működés egyik lehetőségeként bemuta-
tásra kerültek az EU-tagországok EURES-rendszer keretében megvalósíto   ha-
táron átnyúló foglalkoztatási együ  működésének példái.

Ezen projekt szempontjából is fontos kérdésre tekinte  el, megkülönböztete   
fi gyelmet szenteltünk a meglévő határon átnyúló EURES-partnerségek bemuta-
tásának. Bemutatásra kerültek a közvetlen földrajzi környezetben működő part-
nerségek is: Pannónia (Ausztria–Magyarország), Euradria (Szlovénia–Olasz-
ország) és Danubius (Magyarország–Szlovákia).

A Horvátország–Magyarország közö    együ  működés fontosságára való tekin-
te  el, valamint a konkrét munkaelemek, a Pannónia-iroda munkájából ve   
példák bemutatása révén különös hangsúlyt fekte  ünk a határ men   régióban 
levő EURES-iroda (EURES CBC) működésére. Az egyes partnerségek össze-
hasonlító bemutatásában kiemeltük az egyes partnerségek határon átnyúló 
foglalkoztatás keretében nyújto   szolgáltatásait:

» Munkahelyekről ado   információk (EURES).
» Munkaerőpiacokról ado   információk.
» Prak  kus tanácsok/életmód-kalauzok a szomszédos országokban.
» Információk a munka jogi/pénzügyi aspektusairól a szomszédos országok-

ban.
» Munkaadói hálózat.
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MÁSODIK FOGLALKOZÁS

A második foglalkozás céljaként a mindkét oldal által kulcsfontosságú csopor-
tokkal és munkaerő-piaci folyamatokkal kapcsolatban rendelkezésre álló infor-
mációk összegyűjtése és azok összehasonlítása szerepelt.

Sta  sz  ka – bevezető rész

A sta  sz  ka mint tudományág a munkaerőpiaccal kapcsolatosan betekintést 
nyújt olyan kulcsfontosságú területekbe mint: foglalkoztatás-munkanélküliség, 
gazdasági tevékenység, fi zetések, éle  eltételek, illetve más, a foglalkoztatással 
szoros kapcsolatban álló információk. A piaci folyamatok követésén túl fontos 
szerepük van a makrokroökonómiai mutatók fi gyelemmel kísérésében, a poli-
 kai döntéshozatalban, a médiumokra és a nyilvánosságra történő nyomás-

gyakorlásban is.

A munkaerőpiac szempontjából a sta  sz  káknak fontos szerep jut az interven-
ciós intézkedések meghozatalában, valamint azok hatásának fi gyelemmel kísé-
résében. Az intervenciós intézkedések célja az, hogy o   hassanak, ahol a piac 
már nem képes megfelelően működni. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a 
sta  sz  kák önmagukban nem nyújthatnak pontos és teljes képet. Létezik a 
sta  sz  káknak egy „sötét oldala” is, amelynek eredményeként az adatok szán-
dékosan vagy csak véletlenül félremagyarázhatók. A résztvevőkkel együ   sor 
került a sta  sz  kai hasznossági elem, valamint a sta  sz  kai adatok és a részle-
tes sta  sz  kai kimutatások közö    különbség magyarázatára is.
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Sta  sz  kai helyzet: Horvátország–Magyarország

A nap legnagyobb része a horvát és magyar munkaügyi központok és adat-
bázisok összehasonlításával telt el.

Összehasonlításra kerültek mindazon fajta adatok, amelyeket az egyes munka-
ügyi központok munkaadói-, munkavállalói/munkanélküli-nyilvántartásaikban 
vezetnek, a nyilvántartások ada  orrásai, valamint a hiány- és telíte   szakmák-
kal kapcsolatos elemzések módszerei.

Egy kérdőív alapján, amelyet a résztvevők a második foglalkozás elő   töltö  ek 
ki, részben már a foglalkozás elő   elkészült az összehasonlítás, az adatok má-
sik része pedig a foglalkozás során került pótlásra.

A magyar kollégák által bemutato   adatok alapján megállapítást nyert, hogy 
nem léteznek lényegi különbségek a munkaadóktól és munkavállalóktól be-
gyűjtö   információk közö  . Az ada  orrások lényegében megegyeznek. Egyet-
len különbséget a „kor” kategória jelen  , amely alapján a munkanélküliek nyil-
vántartásba sorolása történik (Magyarországon a 15. életévvel, Horvát ország-
ban a 14.-kel).

Jelentősebb a különbség a hiány- és telíte   szakmák meghatározásában. 
Horvátországban ez szélesebb és szabványosíto  abb folyamat, amely magába 
foglalja a munkaadók kifejeze   igényeit, a munkaügyi központ elemzéseit, a kö-
zépiskolai és felsőfokú oktatás elemzését, a helyi stratégiákat stb., míg a magyar 
központok ilyen prognózisokat kizárólag a munkaadók kérdőívei alapján állíta-
nak össze (magyar részről negyedévente, horvát részről éves viszonylatban).

A munkaadói kérdőív mindkét országban fontos eszköz, így a következő foglal-
kozáson ennek elemzésére még több időt szentelünk.

1helyzet-2.indd   91helyzet-2.indd   9 2011.08.21.   21:52:232011.08.21.   21:52:23



10

Felkészülés a GAP-analízisre

Csoportos munka keretében a résztvevők választ adtak néhány, a sta  sz  kák 
összehangolásával kapcsolatos alapvető kérdésre. A kérdések a határ men   
területek közös sta  sz  kai célkitűzéseinek megfogalmazására és a kulcsfontos-
ságú (ma még hiányzó) adatok megfogalmazására irányultak.

» Mi a sta  sz  kák összehangolásának elsődleges szerepe?
» Együ  működés és információcsere a munkaügyi hivatalok és helyi intéz-

mények/megyék közö  .
» A foglalkoztatási igények hosszú távú, minőségi prognosz  zálásának 

alapjai.
» A tágabb gazdasági környezet sta  sz  kai mutatóinak fi gyelemmmel kí-

sérése, alakítása.

» Mely kulcsfontosságú adatok ismeretére van szükség a határon átnyúló 
kapcsolatok szempontjából? A helyi adatbázisok feltöltésére?
» A munkaadók a határon túli munkaerő foglalkoztatására vonatkozó igé-

nyei.
» Intézményi/törvénykezési há  ér.
» Munkaerőigény elemzése (hiány-, illetve telíte   szakmák).
» Az oktatási rendszer fi gyelemmel kísérése.

» Mi a sta  sz  kák összehangolásának akadálya?
» Központosíto   rendszer.
» Forráshiány (emberi és informa  kai).
» Nyelv (horvát–magyar).
» Éle  eltételek.
» Munkaügyi törvénykezés, tekinte  el, hogy Horvátország még nem tagja 

az EU-nak.
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HARMADIK FOGLALKOZÁS

Célja volt:

» A határ men   térség sta  sz  káinak összehangolásával kapcsolatos ajánlá-
sok kidolgozása.

» A harmonizációval kapcsolatos akcióterv megfogalmazása.

A megelőző foglalkozás végén a résztvevők pontokba foglalták a GAP-analízis 
kidolgozásához szükséges legfontosabb szempontokat. Ezek voltak az alapjai a 
GAP-analízisre történő felkészülésnek, amelyet a harmadik foglalkozás kereté-
ben a résztvevők megjegyzéseivel kiegészítve muta  unk be.

GAP-analízis

A résztvevők számára a GAP-elemzést olyan eszközként muta  uk be, amely 
segít a jelenlegi helyzet meghatározásában, a jövőbeni kívánt állapot felvázo-
lásában és a megvalósításhoz szükséges tevékenységsor felállításában. Bemu-
tatásra kerültek a GAP-elemzés alapvető elemei, amelyek magukba foglalják: a 
stratégiai, funkcionális, szerkeze  , technológiai, szakemberszükségle  el kap-
csolatos szintet (a funkcionális szinthez kapcsoltan), az adatokkal kapcsolatos 
szintet és az időfaktort.

A projekt szükségleteire és az foglalkozások során felvetődő ajánlásokra tekin-
te  el háromnak, a stratégiai, a funkcionális és az adatokkal kapcolatos szint-
nek kiemelt fi gyelmet szenteltünk.

A stratégiai szin  el kapcsolatos válasz a szervezet működésének céljára utal – 
összehasonlítva mindig a jelenlegi és a vágyo   jövőbeli helyzetet.
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Stratégiai GAP-analízis – a tevékenység célja

Működési GAP-analízis

Jelenlegi helyzet:

» Az egyes megyék 
szintjén szolgál-
tatások és infor-
mációk nyújtása 
munka nélkülieknek 
és munkaadóknak

Jelenlegi helyzet:

» Államilag centrali-
zált sta  sz  kai 
rendszerek

» A sta  sz  kai adat-
bázisok lokális ösz-
szehangolásának 
korlátozo   lehető-
ségei

» A sta  sz  kai forrá-
sok centrális irá-
nyultsága/megyei 
területek (a határo-
kig)

» A források (emberi, 
IT, nyelvi) helyi 
 szinten elégí  k ki 
a munkavégzés 
szükségleteit

Elérni kívánt cél:

» Határ men   régiós 
szinten szolgáltatá-
sok és információk 
nyújtása munka-
nélkülieknek és 
munkaadóknak

Elérni kívánt cél:

» A sta  sz  kai források 
begyűj  k és nyilvá-
nosságra hozzák 
a határ men   foglal-
koztatás szempont-
jából fontos adatokat

» Sta  sz  kai bázisok 
összehangolásának 
helyi/határ men   
lehetőségei

» A működés egysé-
gesíte   mintái 
( űrlapjai)

» A határ men   együ  -
működéshez biztosí-
to   források (emberi, 
IT); egységes munka-
nyelv kialakítása 
 (angol?)

Határozathozatal 
a stratégiai 
irányultság 
vonatkozásában
– megyék, HZZ 
(munkaügyi 
központ), AFSZ

» Az ada  orrások 
összehangolása 
a határ men   
 térség igényeinek 
megfelelően

» A közös munkával 
kapcsolatos 
 szerződés formai 
és tartalmi ele-
meinek meghatá-
rozása

» Források 
biztosítása 
és előkészítése

A funkcionális szint elemzésével a vágyo   jövőbeli állapot elérése módjának 
megfogalmazásához juthatunk.
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A GAP-elemzés harmadik kiemelt szintje a kívánt helyzet eléréséhez szükséges 
információk feltérképezésével kapcsolatos.

Adatszintű GAP-analízis – szükséges információk
Jelenlegi helyzet:

» A következő adatok 
egyeztetése

» Munkaadók 
 (kivéve a munka-
vállalók szerkeze-
tét)

» Munkanélküliek 
(kivéve a beme-
ne   kor, szakmai 
tervezés), kere-
se   szakmák

» A hiányszakmák és 
kerese   szakmák  
meghatározásának 
hiánya – elemzés, 
PD kérdőív

» Az adatbázisok ösz-
szekapcsoltságának 
hiánya (RH és HU), 
a határon túli 
 mun ka erőpiac 
 szempontjából 
 fontos területek 
számára

Elérni kívánt állapot:

» Közös adatbázisok, 
vagy adatok rendsze-
res  alkalmanként tör-
ténő nyilvánosságra 
hozatala

» A foglalkoztatásban 
jelentkező rend szeres 
hiány-, illetve telíte   
szakmák

» Összehangolt adat-
bázisok, legalább 
a határon átnyúló 
foglalkoztatás 
szempontjából fontos 
területeken

»

»

» Összehangolni 
az ada  orrásokat

» Sokrétűbbé tenni 
az ada  orrásokat

» Az adatok meg-
jelenítéséhez 
szükséges űrlapok 
(minták) 
egységesítése

» A hiány- és telíte   
szakmák 
meghatározása 
metodológiájának 
kidolgozása

A bemutato   adatokat a résztvevők jóváhagyólag elfogadták. Ahhoz, hogy 
pontosabb képet kapjanak a határon átnyúló munkaerőpiac működéséről, be-
muta  uk más határon átnyúló partnerségek munkáját, ami a továbbiakban 
alapul szolgálhat az irányelvek és akcióterv kidolgozásához.
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EURES-partnerségek

A résztvevők megismerhe  ék néhány EURES-partnerség munkáját, betekin-
tést nyertek, hogy ezen partnerségekben hogyan került sor a három szint 
(stratégiai, funkcionális, adatszint) összehangolására:
» Bajorország–Csehország (D–CZ)
» Pannónia (AT–HU)
» TransTirolia (IT–AT–CH)
» Euradria (IT–SLO)
 

Stratégiai szint
» A regionális munkaerőpiacon világos, a határon átnyúló együ  működésre vo-

natkozó stratégiai tájékoztatás biztosítása – megyék, városok, munkaügyi hiva-
talok és más helyi résztvevők. Az együ  tműködés formáinak meghatározása.

» Az EURES-hez történő csatlakozási folyamatnak a partnerségi kapcsolatok 
kiala kítása érdekében történő kihasználása.

Funkcionális szint
» Megyei, illetve határ men   régió szintjén a sta  sz  kai adatgyűjtés forrásai-

nak összehangolása a határ men   munkaerőpiaccal kapcsolatos elemzések 
elvégzése és tájékoztatás érdekében.

» A határ men   munkaerőpiaccal kapcsolatos adatok és információk közös 
nyilvánossá tételének tartalmi és formai összehangolása.

» Az adatgyűjtés és elemzés forrásainak meghatározása (emberi és IT), a kom-
munikáció nyelvének megjelölése (közve  tő, tolmács révén vagy angolul).

Adatok szintje
» Az ada  orrások összehangolása és kiszélesítése (más intézmények) a hatá-

ron átnyúló munkaerőpiac adataival.
» Az adatgyűjtés meglévő módszereit kiegészíteni a határon túli munkaerő és 

munkaadók adataival.
» A hiány- és telíte   szakma meghatározására közös módszerek kidolgozása.
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Következtetés – a határon átnyúló munkaerőpiac
és a sta  sz  kák összehangolása

A második és harmadik találkozó módot nyújto   a két fél meglévő sta  sz  kái-
ba történő betekintésre, valamint lehetőséget ado   az adatgyűjtés módjaiba 
és az ada  orrásokba történő bepillantásra is. A foglalkozás célja a begyűjtö   
adatok megismerésére és a gyűjtés metodológiájára irányult. A résztvevők a 
másik, a határon túli fél munkaügyi hivatalának sta  sz  káiról kaptak részlete-
sebb képet. A foglalkozás részletes képet ado   a jelenlegi és az elérni kívánt 
munkaerőpiacról is. A GAP-analízis keretében világosabban körvonalazódtak a 
jelenlegiből az elérni kívánt helyzet eléréséig még hátralevő lépések. Az 
EURES-partnerség munkájának bemutatásával a hallgatóság a jövőbeli együ  -
működés lehetőségeibe és a munkaügyi központok együ  működési irányvo-
nalának meghatározásába nyert betekintést.

Megállapíto  ák, hogy a gyűjtö   adatok közö  , valamint a metodológiában 
nincs lényeges eltérés. Kisebb különbség csak a „Munkaadói kérdőív” kapcsán 
és az adatgyűjtés módszerei különbözőségével kapcsolatban merült fel, míg a 
cél és az adatok bemutatása nagyon hasonló.
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NEGYEDIK FOGLALKOZÁS

A negyedik foglalkozás célja volt:

» A határ men   térség munkaerő-piaci folyamatainak közös defi niálása.
» A munkaerő-piaci folyamatok megfi gyelési céljának közös defi niálása.

A néhány bevezető megjegyzés után bemutatásra került a Twinning projekt: 
a HZZ (Horvát Munkaügyi Központ) felkészülése az EURES-hálózathoz való 
csatlakozásra.

2010 végén kezdődö   el a nagy fontosságú Twinning projekt a HZZ (Horvát 
Munkaügyi Központ) közpon   hivatalában.

A projekt a német állami munkaügyi hivatal és a HZZ közö    együ  működés 
keretében indult

» Komponens 1 (K1): Az EURES-hez kapcsolódó új munkafolyamatok a HZZ-
ben.

» K2: A meglévő ICT-alkalmazások hozzáigazítása, alkalmassá tétele.
» K3: A HZZ tanácsadóinak felkészítése (101 tanácsadó).
» K4: Az EURES-hálózat bemutatása.

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a projekt egyik várható eredménye a ha-
táron átnyúló partnerség pilotprojektjének megvalósításához nyújtandó támo-
gatás lesz. Tekinte  el a projekt terveze   tevékenységrendszerére, felvetődö   
a Sta  sz  kai harmonizációs terv és a Twinning projekt tevékenység rendszere 
közö    lehetséges összekötő kapcsok és érintkezési pontok számbavételének 
szükségessége.
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A jelenlegi helyzet bemutatása

A határ men   munkaerőpiac további összehasonlítása és elemzése érdekében 
bemutatásra kerültek alapvető megyei összesítésű adatok a két határ men   
régió jobb összevetése érdekében: lakosság, foglalkoztato  ság és munka-
nélküliség.

A népesség megyénkén   alakulása

A foglalkoztato  ak részaránya
a határ men   régióban
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A határ men   régió lakosságá-
nak részaránya 2011-ben
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A foglalkoztato  ak megyénkén   megoszlása
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A munkanélküliségi ráta megyénkén   alakulása
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A foglalkozás keretében a foglalkoztatás/munkanélküliség szintjét befolyásoló 
folyamatokra, az egyes ágazatokon belüli változásokra, a Magyarországon je-
lentős számban működő munkaerő-közve  tő ügynökségek foglalkoztatást be-
folyásoló hatására, a sok változást megért munkaadói oldal és ágazatok hely-
zetére kerestünk magyarázatot.
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Megkülönböztete   fi gyelmet fordíto  unk a horvát és magyar oldalon egy-
aránt meglévő ak  v foglalkoztatáspoli  kai intézkedésekre.

Horvát részről az alábbi intézkedésekről ese   szó:
» Munkatapasztalat nélküli fi atalok foglalkoztatásának támogatása (a megál-

lapíto   összeg a szakképze  ség, a munkaadó nagysága függvényében, va-
lamint az egyes csoportokra vonatkozó más támogatási formák).

» A tartósan munkanélküli személyek támogatása.
» Az 50 év fele   ek foglalkoztatása.
» A fogyatékkal élők foglalkoztatása.
» A speciális munkanélküli csoportok.
» Önfoglalkoztatási támogatások.
» A munkanélküliek oszto   munka keretében történő foglalkoztatásának 

társfi nanszírozása (új intézkedés).
» A helye  esítő munka társfi nanszírozása (a foglalkoztato   szakmai tovább-

képzésekor lép be a helye  esítő (új intézkedés)).
» Munkaviszony nélküli szakképzés.
» Képzés:

» Az ismert munkaadó számára (az újonnan foglalkoztato  akért).
» A munkaerőpiac számára (átképzések) (munkanélküliek).

» Közmunka

Magyar részről:
» START-kártyák a veszélyeztete   csoportoknak (járadékok, egészségügyi 

 járadék társfi nanszírozása).
» Átképzések társfi nanszírozása (munkanélkülieknek és felmondás elő   állók-

nak) akkreditált intézmények esetében.
» Közmunka: 4 órás (községek), 2–4 óra (az új törvény szerint) és 95%-os tá-

mogatás a járadékokra (AFSZ), a többi a község részéről; 8 órás munkaidő 
(2-8 hónap időtartamra, a járadék 70%-a tartós munkanélüliek esetében; 
magánvállalatok esetében a járadék 70%-ig – nem kombinálható a START-
kártyával.

» Cégek társfi nanszírozása foglalkoztatás/felmondás esetén:
» Csődeljárás esetén.
» Üzle   tevékenység/beruházás bővítése.
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ÖTÖDIK FOGLALKOZÁS

Az ötödik foglalkozás célja:

» Ajánlások kidolgozása a határ men   régióban zajló folyamatok harmonizá-
ciója céljából.

» A harmonizáció akciótervének kidolgozása.

Miután a bevezetőben összefoglaltuk az előző foglalkozás tartalmát, bemutat-
tuk a horvát, illetve magyar munkaerő-piaci folyamatokat. Horvát részről ez 
Međimurska, Varaždinska és Koprivničko-križevačka (Muraköz, Varasd, Kap-
ronca-Körös) megyéket, magyar részről pedig Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron 
megyéket érin  .

Horvát részről a helyzet a következő (a három megye – Varaždinska, Međi-
murska és Koprivničko-križevačka):

» 2008 óta csökken a foglalkoztato  ság, összesen kb. 140 000 foglalkoztatot-
tal (a népesség 2008-as adata kb. 417 000 fő, 2001-ben még 427 000 volt).

» Növekvő munkanélküliség 2008 óta, munkanélküliségi ráta a 2009. évben: 
ČK – 12,7%, VŽ – 11,2% és KKŽ – 14,3% (továbbra is nő).

» 2010-es évben az új munkanélküliek száma a legmagasabb; különösen az 
építő- és tex  liparban.

» Magasan képze  ek számának jelentős növekedése a HZZ nyilvántartásában.
» Tevékenységi körök, amelyekben felmentés melle   történő foglalkoztatás 

folyik.
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Magyar részről a következő helyzet felvázolására került sor (Vas, Zala, Győr-
Moson-Sopron):

» Az elmúlt két évben Győr-Moson-Sopron megyében változatlan a foglalkoz-
tato  ak száma (kb. 190 000); Vas megyében a 2009. évi esést követően ja-
vulás állt be a 2010. évben (107 000); Zala megyében állandósult a foglal-
koztato  ak létszámának csökkenése (109 000) – összes lélekszám: 406 000.

» A munkanélküliségi ráta növekedése Győr-Moson-Sopron megye esetében 
7,1% 2010-ben, Vas megyében 2010 végén csökken 9,6%-ra, akárcsak 
Zalában 11%-ra.

» A népességszám 2008-ban nagyjából 998 000, míg 2001-ben még 1 003 000 
volt.

» Különösen az élelmiszeripart érinte  e súlyosan a válság (hús- és tejipar).
» Az időszakos foglalkoztatást szervező ügynökségek jelentős szerepe (nem 

az új foglalkoztato  akkal kapcsolatban, hanem a meglévő munkaerő sok-
féle foglalkoztatása szempontjából).

A munkaerőpiac működése – fejlesztési tervek

A határon átnyúló munkaerőpiac fejlesztési lehetőségeinek meghatározásához 
fontos a helyi stratégiai dokumentumok és tervek (a horvátországi megyék fej-
lesztési stratégiájának, valamint a Nyugat-Dunántúl régió regionális fejlesztési 
tervének) ismerete, amelyek meghatározzák ezen területek fejlesztési kere-
teit.

A gazdasági jellemzők meghatározása és a határon átnyúló munkalehetőségek 
feltárása, elemzése céljából bemutatásra kerültek a határ men   régió minden 
egyes megyéjének adatai:

» Gazdasági foglalkozások.
» Foglalkoztatási struktúra.
» Bérek (mint a gazdasági fejle  ség mutatója).
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A legfontosabb gazdasági ágazatok megyénkén   lebontásban (fontossági sor-
rend szerint):

Horvátország Magyarország

Varaždinska županija (Varasd megye)
Foglalkoztatási szerkezet
(foglalkozások szerint )

» Kereskedelem
» Építőipar
» Bőr- és cipőgyártás 

Győr-Moson-Sopron

» Feldolgozóipar
» Autóipar – Gumi, műanyag 

és nemfémes anyagok gyártása
» Élelmiszer, ital, dohány

» Oktatás
» Kis- és nagykereskedelem 

Međimurska županija (Muraköz megye)
Foglalkoztatási szerkezet
(foglalkozások szerint)

» Feldolgozóipar
(legjelentősebb a fémfoldolgozó 
ágazat)

» Építőipar
» Kereskedelem

Vas

» Feldolgozóipar
» Autóipar
» Tex  lipar
» Élelmiszeripar
» Elektromos berendezések

» Egészségügyi és szociális ellátás
» Oktatás 

Koprivničko-križevačka županija 
(Kapronca-Körös megye)
(A foglalkoztatás tevékenységek szerin   
szerkezete)

» Feldolgozóipar
» Élelmiszeripar

» Nagy- és kiskereskedelem
» Építőipari tevékenység

Zala

» Feldolgozóipar
» Autóipar – Gumi, műanyag 

és nemfémes anyagok gyártása
» Gép- és felszerelésgyártás
» Élelmiszeripar

» Egészségügyi és szociális ellátás
» Oktatás 

Összességében tekintve a magyar oldalon a legfontosabbak: a feldolgozóipar, 
oktatás, kis- és nagykereskedelem, egészségügyi és szociális ellátás.

Horvát részről pedig ezek a legfontosabbak: nagy- és kiskereskedelem, feldol-
gozóipar-élelmiszeripari termékek gyártása, építőipar. Nagyszerű jövőbeli le-
hetőséget és összekötő kapcsot látunk a turizmusban, mégpedig a gyógy-
turizmusban.
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Megerősítést nyert, hogy a gazdasági tevékenységek elemzése és a munkaerő-
piaci folyamatok fi gyelemmel kísérése céljából a következő, a minél pontosabb 
elemzések érdekében nélkülözhetetlen adatokra van szükség. Ezek a követ-
kezők:
» A tevékenységek fejlesztésének gazdasági indikátorai (nyereség, befekteté-

sek…).
» Ágaza   és megyénkén   foglalkoztato  ság.
» Foglalkozások vagy korábbi munkatapasztalat ágazatok szerin   eloszlásá-

ban kimutato   munkanélküliség.
» Az újrafoglalkoztatás foglalkozásonként (nemenként) és hozzájuk kapcsoló-

dó ágazatonként.
» Kerese  /hiányszakmák.
» A gazdaságilag ak  v népesség különböző kategóriák szerin   á  ekintése.
» A bérek régiók, foglalkozások és ágazatok szerin   alakulása.
» A követés narra  v elemei – a következtetések fontosságának és a adatok 

értelmezésének a folyamatok megvílágítása érdekében történő kiemelése, 
a nagy nyilvánosság, a média és a munkaerő-piaci döntéshozók számára 
pedig a felhasználás elősegítése.

» Az elemzés során biztosítani kell a források sokszínűségét, a mintaadást, 
tekinte  el arra, hogy egyes, a határ men   munkaerőpiacok folyamatait fi -
gyelemmel kísérő kulcsfontosságú források adatbázisai még nincsenek ösz-
szekapcsolva.

Az elkövetkező időszakban lesz arra lehetőség, hogy a felsorolt adatokat be-
gyűjtsük és összehasonlítsuk.
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Összefoglaló – munkaerő-piaci folyamatok

A foglalkozás világos képet ado   a két régió jelenlegi foglalkoztatási helyzeté-
ről. A résztvevők tevékenyen, a határ men   régió hivatalainak gyakorlatával 
kapcsolatos tapasztalataik kicserélésével segíte  ék elő a munka sikerét.

» A népesség számának csökkenése minden megyére jellemző folyamat 
(Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Zala, Vas), csak Győr-
Moson-Sopron megyére jellemző a folyamatos gyarapodás. Az össznépes-
ség (horvát, illetve magyar régió) szempontjából feltűnő, hogy a horvátor-
szági (régió) populáció csak mintegy 30%-ot, míg a magyar oldali régió 
70%-ot tesz ki.

» Magyarországon nagyobb a foglalkoztato  ak aránya, különösen jelentős 
Győr-Moson-Sopron megyében.

» Horvátországban a munkanélküliség szempontjából jelentős növekedés 
volt tapasztalható a 2009–2010-es években, a válság idején. Míg magyar 
oldalon a munkanélküliség alig egy százalékkal nő   (Zalában még csökkent 
is), horvát oldalon ugyanekkor a munkanélküliség csaknem két százalékkal 
nő  .

» A válság hatását fi gyelembe véve a Horvát Munkaügyi Központ új ak  v in-
tézkedéseket hozo  , melyek a foglalkoztato  ság megtartásának társfi nan-
szírozására irányult, illetve nagymértékben a munkanélküliek megoszto   
munkahelyének és a helye  esítő munka társfi nanszírozására.

» Az egy-egy ország megyéi a gazdasági ágak vonatkozásában viszonylag ha-
sonló képet mutatnak, a gazdasági irányultság jellege különbözik a határon 
túli térség fő tevékenységformáitól. Érintkezési pontoknak csak a feldolgo-
zóipar és a kereskedelem bizonyulnak, a résztvevők viszont több lehetősé-
get látnak a vendéglátás és turizmus terén történő együ  működésben. 
Kisebb mértékű együ  működés már létezik ezen a téren, de tekinte  el a 
magyar gyógyturizmus fejle  ségére, valamint a horvát megyék ilyen irányú 
terveire, lehetőséget látunk az együ  működés kiszélesítésére.
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HATODIK FOGLALKOZÁS

Célja volt:

» A képzés és a munkaerő-piaci igények modelljének á  ekintése.
» A határ men   munkaerőpiac keretében részt vevő szereplők várható fel-

adatainak meghatározása.

Miután a bevezetőben összefoglaltuk az előző foglalkozás tartalmát, bemutat-
tuk a képzés programját már közelebbről érintő pontokat:

» A határon túli foglalkoztatás képzési rendszere az EU-ban (kelet-nyuga   kü-
lönbségek) (1. foglalkozás).

» Szakirányú végze  ség elfogadásának akadályai (új és régi tagállamok eseté-
ben) (2. foglalkozás).

» A határon túli képzési rendszerek folyamatos fi gyelemmel kísérése – az ak-
 v intézkedések meghatározása céljából (3. foglalkozás).

» Képzési rendszerek megyénkén   á  ekintése (4. foglalkozás).
» Ak  v képzési intézkedések (4. foglalkozás).
» A munka világának tendenciái a képzési poli  ka alakításában (5. foglalkozás).
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Bemutatásra került a horvátországi és a magyarországi képzési rendszer.

Horvátország Magyarország

» Iskoláskor elő    oktatás
» Ált. isk. – kötelező 8 éves (6–15 éves 

korig); az idősebbek számára 
felnő  képzés keretében
» „Normál” iskolák
» Sajátos nevelési igényű gyerekeknek
» Speciális képzést nyújtó (zenei, 

bale  , felnő  ek alapképzése – 
általános iskolai és egyéb intézményi 
keretben)

Az alapképzés á  ekintése melle   
a középiskolai képzés bemutatására is 
sor került:

» Gimnáziumok
» Szakközépiskolák és hasonló képzést 

nyújtó iskolák
» Szakmunkásképzők
» Művésze   iskolák
» Hátrányos helyzetű fi atalok

A felsőoktatási rendszer á  ekintése:
» Felsőoktatás

» Egyetemek
» Szakfőiskolák
» Főiskolák 

» Iskoláskor elő    oktatás
(3–7 éves korig)

» Ált. isk. / szakmai előkészítő képzés 
(4 év – ISCED 1, 6 év, ill. 8 év – ISCED 2)

» Középiskolai képzés (ISCED 3)
» Gimnázium (5, 6, ill. 8 év)
» Középiskola (4–5 év)
» Szakközépiskolák és szakmai képzést 

nyújtó iskolák (3–5 év)
» Későbbi szakképzés (ISCED 4) – 3 évig
» Felsőoktatás (ISCED 5A, 5B)

» Felsőfokú iskolák
» Egyetemek

Az iskoláskor elő    nevelés és általános iskolai oktatás tekintetében a határ 
men   régiókban, az összlakosságot véve alapul, nincs lényeges eltérés. Lénye-
gesebb eltérés tapasztalható viszont a középiskolai képzésben (szakiskolák, 
gimnáziumok, középiskolák), magyar részről kétszer annyi oktatási intézmény 
található a lakosság számarányát tekintve, mint horvát oldalon.
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A lakosság végze  ség szerin   megoszlása

57,0%

KKŽ

34,5% 45,0% 45,0%45,0% 44,0%

8,5% 6,5%

Varaždinska Međimurska

42,8%
43,0%

13,8%

GY–M–S

OŠ

OŠ

SSS

SSS

VŠS/VSS

VŠS/VSS

49,0%49,0%
39,2%

11,5%

Vas

39,2% 50,0%

10,4%

Zala

A rendszer további elemzésére történő felkészülés érdekében szóba került a 
munkaerőpiacok és oktatási rendszerek összekapcsolását célzó néhány lehet-
séges tevékenységi forma:

» Gazdasági folyamatok elemzése, valamint a kurrikulum módosítása, fejlesz-
tése.

» Ösztöndíjrendszer.
» Beiratkozási kvóta megállapítása.
» Átképzések.

Horvát határ men   régió

Magyar határ men   régió
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HETEDIK FOGLALKOZÁS

A hetedik foglakozás célja volt:
» A képzés és a munlaerő-piaci igények modelljének á  ekintése (2.).
» A CBC keretében működő munkaerőpiac várható feladatainak meghatáro-

zása.

Egy rövid, a Munkaügyi Hivatal aktuális helyzetéről, valamint annak a munka-
erőpiac és az oktatási rendszer, továbbá a népszerű szakmáknak a legtöbb ta-
nulót képző szakmákkal történő összekapcsolásában betöltendő szerepéről 
kialakult vitát követően számba ve  ük azokat a munkaerőpiac és az oktatási 
rendszer összekapcsolását célzó tevékenységi formákat, amelyek megvalósítá-
sa már folyamatban van.

Horvátország
» Ak  v intézkedések (Nemze   terv a foglalkoztatás ösztönzésére)

» A foglalkoztato  ak oktatásának társfi nanszírozása, ismert munkaadó 
esetén:
» 50+ éves foglalkoztato   állásának megtartása érdekében
» Munkahelyteremtés szakemberhiányos szakmában
» Munkahelyteremtés új technológia bevezetése, magasabb minőségi 

szabvány megvalósítása vagy termelési programváltás érdekében
» A foglalkoztatási igények kielégítése érdekében a munkanélküliek képzé-

sének fi nanszírozása
» Szakmai képzés munkaviszony létesítése nélkül

» Meghatározo   szakmák támogatására ösztöndíjrendszer kialakítása
» Iskoláztatási hitel
» Beiratkozási kvóták

Kiemelendő fontosabb elemek: beiratkozási kvóták, felnő  képzés, projektek 
keretében (jelenlegi IPA program).
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Magyar részről a következő tevékenységi formák lebonyolítása zajlik:
» Ak  v intézkedések (Nemze   terv a foglalkoztatás ösztönzésére)

» Ismert munkaadó esetén – munkahelyek veszélyeztetésekor – a képzés 
társfi nanszírozása / Munkahelymegtartó (preven  v) képzés támogatása

» Álláskeresők, végze   fi atalok, szülési szabadságon levők, rokkantnyugdí-
jasok, közmunkások képzésének támogatása, illetve társfi nanszírozása

» Új Pálya Program
» Ösztöndíjak, beiratkozási kvóták, projektek

A jobb rálátás érdekében betekintést adtunk néhány EU-tagország programjá-
ba és tevékenységi rendszerébe.

Példák néhány EU-tagország projektmodelljeire és intézkedéseire:
» Németország: WeGebAU program
» Szakmai gyakorlat ösztönzése
» A felnő  oktatás szakmai kurrikulumainak és programjainak fejlesztése

Meghatároztuk azokat a mutatókat, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerő-
piac és az oktatás igényeinek összehangolása szempontjából:
» A népesség alakulása, demográfi ai változások
» A népesség szerkezete (kor, iskolai végze  ség, nemze  ségi összetétel)
» Oktatási intézmények és programok á  ekintése (középfokú, felsőfokú, fel-

nő   képzés)
» A régió gazdasági helyzete (GDP), nemzetközi gazdasági együ  működés/

kereskedelem, beruházások
» Bérek
» A határ men   munkaerő mobilitása
» Jogi-adminisztra  v kérdések – vízum, munkaengedély
» Végze  ség elismerése
» Kulturális és nyelvi akadályok
» Partnerségalakítás szerveze   szempontjai a határ men   munkaerőpiacon  
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» A munkaerő-piaci folyamatok á  ekintése magában foglalja:
» Szabad munkahelyek (foglalkozások és betöltésük)
» Foglalkoztatási tendenciák (foglalkozások, foglalkoztatás időtartama – 

szezonális, kor, tapasztalat)
» Munkanélküliséggel kapcsolatos folyamatok (foglalkozás, várakozási idő, 

kor, tapasztalat)
» Az ipar aránya a foglalkoztatásban és az ipari növekedés/csökkenés ten-

denciái
» A növekedésben lévő ipari ágak és munkaerőigény részletes elemzése

Összefoglalva – a képzés és a munkaerőpiac

A képzés és a munkaerőpiac kapcsolatát feldolgozó két foglalkozás keretében 
bemuta  uk a két ország iskolarendszerét, a hozzáférhető adatokból a hallga-
tósággal együ   megfogalmaztuk az ezen a téren felmerülő kihívásokat. Horvát 
részről ilyen a képzési kínálat szűkössége, a képzési rendszer rugalmasságának 
a hiánya, ami összevetve a magyarral, igencsak szembetűnő. Különösen feltű-
nő ez a rugalmatlanság a szakképzésben. Magyar részről magától értetődik a 
csökkenő gyereklétszám mia    iskolabezárás vidéken, másrészt viszont magas 
a felsőfokú végze  ségűek száma. Magyarországon a felsőoktatás tekintetében 
különösen megnő   az ilyen jellegű programok végzésének tendenciája, még 
válság idején is, míg Horvátországban a válság nega  van hato   a képzés rend-
szerére és a képzési programokban való részvétel vállalására.
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NYOLCADIK FOGLALKOZÁS

Célja volt:
» Az eddigi munka á  ekintése.
» A határon átnyúló projektekkel kapcsolatos ötletek és tennivalók összehan-

golása.

A bevezetőben az eddigi foglalkozások tartalmáról, a Hivatal elő   álló kihívások-
ról, a turizmussal és foglalkoztatással kapcsolatos aktuális projektekről volt szó.

Elsőként a Magyarország–Ausztria határ men   régiójáról készült tanulmány 
bemutatására került sor. Az ok ke  ős jellegű: egyrészt ugyanazon, a partner-
ségben szereplő magyar régióról van szó, másrészt pedig sikeres határ men   
együ  működés ez, amely példaként szolgálhat a színvonalas partneri kapcso-
latok kiépítéséhez.

A tanulmány bemutatása után a projekt elején készíte   GAP-elemzéshez tér-
tünk vissza, amely a határ men   együ  működés céljainak összességét hivato   
egybefoglalni.

A GAP-elemzés irányelvei összhangban állnak az EURES-sel, kiemelve a hatá-
ron átnyúló partnerség szempontjából kulcsfontosságú elemeket (legyen szó 
formális vagy nem formális kapcsolatról):

» Folytonos tevékenységek.
» Naprakész adatok.
» A szükséges partnerek és hozzájárulás jó megítélése.
» A partnerek együ  működésének világos meghatározása (felelősség, műkö-

dés, pénzügy, menedzsment…).
» Külsőleg: a határ men   piac fi gyelemmel kísérése, a tevékenységek hozzá-

igazítása.
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A sikeres partnerségről szóló tanulmány és az EURES kulcsfontosságú elemei-
nek á  ekintése fontos kiindulási alap saját lehetőségeink és érdekeink jövő-
beli alakulását illetően.

A foglalkoztato  ak, munkanélküliek, népesség, képze   szakemberek adatai-
nak felülvizsgálata után bemuta  uk a bérek és a kerese   szakmák viszonyának 
alakulását a határ men   régióban:

Horvátország Magyarország

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA/Varasd megye
 2009.: 486 EUR (0,9%-kal kisebb, mint 2008),
 2010.: 484 EUR

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA/Muraköz megye
 2010.: 482 EUR
 2009.: 485 EUR

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA/Kapronca-Körös megye
 2010.: 580 EUR

GYŐR–MOSON–SOPRON
 2008.: 438 EUR
 2007.: 397 EUR

VAS
 2008.: 492 EUR
 2007.: 372 EUR

ZALA
 2008.: 389 EUR
 2007.: 357 EUR

Horvátország Magyarország

kőműves
ács
felszolgáló
szakács
kőműves
kórházi nővér
eladó
varró
szabó
lakatos
gépkocsivezető
általános orvos

szerelők
fémfeldolgozó munkások
csomagolók
gyártósori munkások
szabó
kereskedő
tehergépkocsi-vezető
villanyszerelő

Kerese   szakmák á  ekintése:

A dőlt betűs szakmák a Hivatal nyilvántartása szerint a legkerese  ebbek.
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A következő területeken lehetséges az együ  működés:
Kapcsola   alap:
» Feldolgozóipar
» Kereskedelem (kis- és nagykereskedelem)
» Mezőgazdaság
» Vendéglátás és turizmus

Lehetőségek:
» Építőipar (RH)
» Oktatás (HU)
» Egészségügyi és szociális ellátás (HU)

Különösen jó lehetőség kínálkozik az együ  működésre és munkaerő-kölcsön-
zésre a vendéglátásban és turizmusban.

A következő lényegesnek tarto   téma a határ men   térségben lehetőségként 
felmerülő mobilitás, valamint az azt nehezítő, illetve könnyítő körülmények 
elemzése volt.

Mo  vátorok Nehezítő körülmények

 Bérek
 A munkahely, szakmai előmenetel
 Pénzügyi kedvezmény
 Munkakörülmények Munkakö
 Nyelvtanulásnulás
 Jobb szociális feltételek „a másik eltételek „a 

oldalon”
»» Megélhetési költségekM ek
» unkatörvényMun
» iális jogok (nyugdíj Szociá

észségügy)és egé

 Földrajzi akadályok 
(közlekedés, szállítás)

 Információ és átláthatóság hiánya
 Bér- és adószint, szociális rendszer
 Jogi-adminisztra  v problémák
 Végze  ség elismerése
 Kultúra és nyelv...

A jelenlévők egyetérte  ek abban, hogy a mobilitás legnagyobb akadálya a 
nyelv. Horvát oldalon jobbak a kerese   lehetőségek, de nyelvismeret nélkül 
nem várható el mobilitás. Zalaegerszegig még elképzelhető a napi ingázás, de 
Győrig már kevésbé, mert több mint száz kilométeres távolságról van szó.
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A foglalkozás befejező részében a résztvevők előkészíte  ék a további lépé-
sek megtételéhez szükséges SWOT megalapozását.

Erősség Gyengeség

 A horvát és magyar Hivatal országos 
szintű egyezménye

 A középiskolák meglévő szakmai 
gyakorla   együ  működése

 IPA CBC projektek
 Az adminisztra  v struktúra 

hasonlósága
 Természe   szépségek és a turisz  kai 

kínálat kompa  bilitása

 A munkaerőpiac és a gazdaság 
szerkezetének nagy hasonlósága

 Nyelv
 A munkaügyi központok viszonylagos 

inkompa  bilitása (sta  sz  kák és 
egyéb)

 Munkajogi törvénykezés – idegenekkel 
szemben korlátozó

 Nincs hatósági együ  működés, 
pl. rendőrség és egyéb

 Nagy munkanélküliség
(mindkét oldalon)

Lehetőség Fenyegető körülmény

 VSS – ismertek a magyarországi 
továbbképzési lehetőség (CEU)

 EU-csatlakozás
 Munkaerő-kölcsönzési együ  működés
 A gazdaság jövőbeli szé  agolása
 Intenzívebb gazdasági együ  működés
 Nagyobb régióba tömörülés = nagyobb 

piac
 Oktatási kurrikulumok EU-s 

egységesítése
 Romafoglalkoztatás

 Közlekedési, szállítási kapcsolat
 A határon túli kapcsolat tudatának 

hiánya
 Bürokrácia lassúsága
 Szociális és nyugdíjrendszer – 

nem tudjuk, hogy összehangoltak-e
 A gazdasági válság hatása
 HR–HU-együ  működés általános 

hiánya
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A SWOT után az ún. akciós kere  erv a (jövő évre vonatkozó) együ  működés-
sel kapcsolatos ötletek összeállítására került sor:

35

Feladatok Leírás

1 Megegyezés a HR–HU határon 
átnyúló munkaerő-piaci együ  -
működés projektgazdájának
személyéről

Az együ  működés első lépéseinek 
megtétele, az állandó kapcsola  artáshoz 
szükséges szűkebb partnerhálózat
kialakítása

2 Találkozó/study visit
megszervezése 

A következő összejövetel célja
az együ  működés célzo   területeinek
és a soron következő lépéseknek 
a meghatározása 

3 A Hivatal tanácsadóinak nyelvi
képzése

Nyelvtanulás az éppen induló projekt
keretében

4 A Hivatal tanácsadóinak szakmai 
együ  működése

A tanácsadók felkészítése a másik ország 
szakmai vonatkozású tudnivalóiról
(a munkaügyi szabályozások elemzésének 
előfeltétele) 

5 A helyi résztvevők közö   
kapcsola   artás és együ  működés 
biztosítása 

Helyi szintű intézmények, hivatalok, 
kamarák, egyesületek, iskolák és mások
bekapcsolása, célok bemutatása

6 EU-alapokból fi nanszírozo   közös
projektek elemzése és előkészítése

IPA CBC-alap keretében

7 Munkaügyi szabályozás RH HU 
rendszerének elemzésere

A munkaügyi szabályozás elemzése

8 A kulturális együ  működés és ális együ  m
csere ösztönzéseése

Kulturális és folklór csereprogramok, 
általános iskolák közö    csereprogramok 

99 Gazdasági együ  műköűködés
sztönzése öszt

Munkaadók vására – gazdasági
kapcsolatok

10 mai képzés Szakm A szakképzés, szakmai gyakorlat és A
gyakor noki programok rendszerének, gy

. az ennek keretében történő diákcsere-ill. 
ogram lehetőségének elemzése pro

1111 A haráron átnyúlóyúló gazdasági
együ  működűködés népszerűsítése 

 A jó munkaadói együ  működés 
példáinak népszerűsítése

 A határon átnyúló együ  működésről 
tanulmány, tapasztalatok, igények
összeállítása
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Záró összefoglalás

A Horvátország (Varaždinska županija, Međimurska županija, Koprivničko 
križevačka županija) és Magyarország (Győr, Zala, Vas) közö    határon átnyúló 
együ  működés folytatására projektek megvalósítása keretében, valamint ta-
pasztalat- és információcsere formájában kerül sor.

A formális együ  működés EURES-iroda keretében történő megvalósítására 
még nincs szükség, mivel a következő időszak megvalósítandó célja a munka-
ügyi, elsősorban a Hivatalokkal kapcsolatos munka kölcsönös megismerése 
lesz. Amennyiben szükség mutatkozik rá, következő lépésben sor kerülhet a 
hivatalok közö    formális együ  működés intenzívebbé tételére is.

Amiként az a javasolt cselekvési terv alapján látszik, a következő időszakra vo-
natkozó együ  működés felöleli:

» A munkaügyi központok együ  működését.
» A gazdasági együ  működés ösztönzését.
» A kulturális együ  működés ösztönzését.
» Az oktatási intézmények együ  működésének ösztönzését.
» A törvényi szabályozás összehasonlítását (munkaügyi, szociális).
» A résztvevők helyi és regionális szintű hálózatának bekapcsolását az infor-

máció- és gyakorlatcserébe.

Az IPA program, valamint a magyar–horvát határon átnyúló program kereté-
ben lehetőség van ezen tevékenységek fi nanszírozására.

A legnagyobb akadály, általában a határ men   mobilitással kapcsolatban, a 
nyelv. A soron következő projekt, a „Speak the same”, éppen ennek megoldá-
sát célozta meg, igaz, csak hosszabb távon. A projekt a határ men   munkaerő-
piac releváns résztvevőit fogja össze, akik a nyelvtanulásba is be fognak kap-
csolódni.

A határ men   együ  működés tudatának emelése hosszú távú cél, épp csak 
most kezdődö   el. Hosszú évek, a helyi szereplők tevékeny közreműködése 
szükséges ahhoz, hogy a mobilitás ebben a térségben napi gyakorla  á váljon.
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PROGRAM RADIONICA

Opis sadržaja i svrhe cjelokupnog angažmana

Svrha provođenja niza radionica u sklopu projekta „Mobile Region“ je unapre-
đenje situacije na tržištu rada unutar prekogranične regije, razvoj ljudskih re-
sursa dionika za uspostavljanje suradnje na tržištu rada te analiziranje kapaci-
teta za buduće zajedničke ak  vnos  . Vanjski stručnjaci koji su bili angažirani u 
sklopu projekta su imali zadatak defi nira  , pripremi   i proves   niz radionica 
koje bi obuhva  le sljedeća tematska područja:

1. usklađivanje sta  s  ka tržišta rada u prekograničnom području: prikupljanje 
dostupnih informacija – usporedba i usklađivanje podataka; iden  fi ciranje 
problema vezano uz mobilnost radnika prekograničnog područja, a koje je 
potrebno riješi  

2. zajednička studija trendova i potreba tržišta rada: analiza trendova tržišta 
rada i prognoza budućih potreba na prekograničnom tržištu rada

3. analiza potreba za obrazovanjem i priprema preporuka: analiza trenutnih 
programa obrazovanja i prekvalifi kacije i priprema preporuka za nove pro-
grame s obzirom na rezultate prve i druge ak  vnos  
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Temeljem defi niranih tematskih cjelina defi niran je program od 8 radionica 
prema sljedećem rasporedu:

Tema/vremenski 
okvir

Studeni 
2010.

Prosinac 
2010.

Siječanj 
2011.

Veljača 
2011.

Ožujak 
2011.

Travanj 
2011.

Svibanj 
2011.

Lipanj 
2011.

Uvodna radionica         

Sta  s  ka i tržište 
rada (I)

        

Sta  s  ka i tržište 
rada (II)

        

Trendovi na 
tržištu rada (I)

        

Trendovi na 
tržištu rada (II)

        

Obrazovanje 
i tržište rada (I)

        

Obrazovanje 
i tržište rada (II)

        

Zaključna 
radionica
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PRVA RADIONICA

Sukladno projektnom zahtjevu i opisu ukupnog angažmana pripremljena je 
prezentacija s ciljem uvodnog upoznavanja polaznika s temom radionica, pla-
nom rada, uvodnim temama vezanim za mobilnost radnika u prekograničnom 
području, primjerima dobre prakse suradnje i posredovanja pri zapošljavanju 
u pograničnom području.

Temeljem navedenog projektnog zadatka izrađena je prezentacija sa sljedećim 
sadržajem:
» Upoznavanje polaznika edukacije
» Opis projektnog zadatka i prikaz plana rada
» Mobilnost na tržištu rada (osnovni pojmovi, iskustva drugih zemalja, EURES 

CBC partnerstva)
» Predstavljanje iskustva i interesa polaznika u svrhu pripreme za daljnje radi-

onice

Uvodno je predstavljen osnovni okvir za tržište rada i transnacionalnu surad-
nju u Europskoj uniji koji se odnosi na transnacionalne strategije, Europsku 
strategiju 2020, Europska strategija zapošljavanja te europski sustav zapošlja-
vanja EURES i unutar njega koordinaciju nacionalnih sustava zapošljavanja i 
EURES ureda za prekograničnu suradnju.

Osnovni pojmovi i mobilnost radne snage u EU

S ciljem postavljanja zajedničkog razumijevanja pojmova koji se učestalo kori-
ste prezen  rani su pojmovi koji se odnose na područje migracije, osobe koje 
migriraju te uvjete prekogranične mobilnos  . Defi niran je pojam prekogranič-
nog radnika kroz poli  čke, vremenske i kriterije posebnih slučajeva. Nadalje, 
defi nirana su i područja prekograničnih tržišta rada koja se sastoje od NUTS III 
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regija uz granicu te uključujući veće gradove u blizini pograničnog područja. 
Naposljetku su predstavljeni tzv. „push“ i „pull“ faktori (odbijanja i privlačno-
s  ) koji utječu na prekograničnu mobilnost, tj. oni koji guraju iz jedne regije i 
privlače u drugu regiju zaposlenike. Smatra se da je potreban određeni broj 
„push“ faktora kao i „pull“ faktora da bi se radnika potaknulo na zapošljavanje 
preko granice.

Gledajući na zemlje EU, Francuska ima najveći odljev radne snage preko grani-
ce, njih oko 280.000 u 2006./2007. godini, s  me da tomu prethodi stalan rast 
broja prekograničnih radnika iz godine u godinu. Na drugom mjestu je u 
2006./2007. bila Njemačka s oko 120.000 prekograničnih radnika u odljevu, te 
dalje Belgija, Italija, Austrije itd. Među novijim članicama EU vidljiv je značajan 
porast broja prekograničnih radnika u odljevu nakon pristupanja EU. Među ze-
mljama koje su najviše primile prekograničnih radnika, prva je Švicarska, koja je 
u 2006./2007. primila oko 205.000 radnika. Na drugom mjestu je Luksemburg 
te Njemačka, u kojoj broj prekograničnih radnika u priljevu konstantno opada. 
U nizu starih članica je zamjetan porast broja primljenih prekograničnih radni-
ka, dok među novijim članicama tu se is  če Češka. Među sektorima, prekogra-
nični rad je najzastupljeniji u građevinarstvu, u hotelijerstvu i ugos  teljstvu, 
prerađivačkoj industriji, trgovini i transportu. Prema razini kvali fi kacija, nisko-
kvalifi cirana radna snaga ide radi   većinom iz novih članica u stare (Bugarska–
Grčka, Portugal–Španjolska, Slovačka–Mađarska, Slovenija–Italija), dok je za 
Francusku specifi čno da njihova niskokvalifi cirana radna snaga u značajnom 
broju odlazi radi   u susjedne zemlje (u Belgiju, Španjolsku i Italiju). Kod visoko-
kvalifi cirane radne snage, zamjetan je dominantan odljev radne snage iz 
Njemačke u susjedne zemlje (Austriju, Švicarsku, Belgiju, Dansku, Poljsku), dok 
je odljev najviše kvalifi cirane radne snage prisutan iz Finske u Švedsku.

Za razumijevanje mobilnos   bitno je razumje   koje su najčešće prepreke za 
ostvarivanje mobilnos  . Gledajući EU zemlje, to su prvenstveno jezične barije-
re, nedostatak informacija, porezni sustavi, infrastruktura itd. Posebice je bit-
no istaknu   prepreke koje su dominante u odnosu novih i starih članica EU. Tu 
su najveća prepreka postavljena ograničenja na tržištu rada, tj. slobode kreta-
nja radnika koja su postavljena za određene nove članice, kao i priznavanje 
kvalifi kacija.
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Primijećeno je od strane polaznika da bi ovakvi rezulta   bili korisni i za bolje 
razumijevanje prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, no trenutno nisu 
poznate baze podataka, ni   istraživanja, koja bi mogla da   ovako detaljne po-
datke.

Mobilnost na tržištu rada EU i EURES

Predstavljeni su primjeri prekogranične suradnje na području tržišta rada iz-
među zemalja EU kroz EURES sustav, kao jedne od mogućnos   ostvarivanja 
prekogranične suradnje unutar EU.

S obzirom na važnost teme u kontekstu ovog projekta, posebna pozornost je 
usmjerena na predstavljanje postojećih EURES prekograničnih partnerstava. 
Pri tome su predstavljena partnerstva koja se nalaze u neposrednoj zemljopi-
snoj blizini: Pannonia (Austrija – Mađarska), Euradria (Slovenija – Italija) i 
Danubius (Mađarska – Slovačka).

Naglasak je stavljen na rad EURES ureda u prekograničnom području (EURES 
CBC) kako bi proširili uvid u važnost suradnje u području Hrvatska – Mađarska 
te radi prikaza konkretnih elemenata rada za koju je svrhu iskorišten primjer 
rada ureda Pannonia. U prikazu usporedba pojedinih partnerstava, istaknute 
su usluge koje pojedina partnerstva pružaju na prekograničnom tržištu rada:

» Informacije o radnim mjes  ma (EURES)
» Informacije o tržiš  ma rada
» Prak  čni savje  /vodiči za život u susjednim zemljama
» Informacije o pravno/fi nancijskim aspek  ma rada u susjednim zemljama
» Mreže poslodavaca
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DRUGA RADIONICA

Cilj druge radionice bio je prikupi   informacije koje postoje o ključnim skupi-
nama i kretanjima na tržištu rada s obje strane te usporedi   metode prikuplja-
nja podatka.

Sta  s  ka – uvodno

Sta  s  ka kao disciplina, koja u kontekstu tržišta rada daje uvid u ključna po-
dručja kao što je: (ne)zaposlenost, gospodarska ak  vnos  , plaće, uvje   života 
i druge informacije koje imaju utjecaja na tržište rada. Osim praćenja situacije 
na tržištu, imaju važnu ulogu u praćenju makroekonomskih pokazatelja, dono-
šenju poli  čkih odluka, utjecaju na medije i javnost.

Važnost sta  s  ka za tržište rada je i zbog postavljanja intervencijskih mjera, a 
onda također i praćenja njihova uspjeha. Intervencijske mjere imaju za cilj 
utjeca   upravo ondje gdje tržište samo po sebi ne može regulira   na adekva-
tan način. No, važno je naglasi   kako sta  s  ke same po sebi ne moraju nužno 
da   točnu i kompletnu situaciju. Postoje poznate „tamne strane sta  s  ke“ 
koje mogu rezul  ra    me da se podaci namjerno ili nenamjerno krivo prezen-
 raju.

Također, zajedno s polaznicima komen  ran je element korisnos   sta  s  ka i 
razlika koje se pojavljuju između prikaza sta  s  čkih podataka i detaljnijih sta-
 s  čkih analiza.
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Sta  s  ka Hrvatska – Mađarska

Najveći dio dana je bio posvećen usporedbi baza podataka i zavoda za zapo-
šljavanja s hrvatske i mađarske strane.

Uspoređene su vrste podataka koje pojedini zavodi za zapošljavanje prikuplja-
ju u svojim bazama poslodavaca, posloprimaca/nezaposlenih, izvori podataka 
 h baza te način analize sufi citarnih i defi citarnih zanimanja.

Dio usporedbe je bio pripremljen i prije same radionice na temelju upitnika 
koji su polaznici ispunili prije druge radionice, a dio podataka je direktno nado-
punjen  jekom same radionice.

Uz prezen  ranje podataka kolega iz Mađarske, utvrđeno je da ne postoje veli-
ke razlike u informacijama koje se prikupljaju od poslodavaca i posloprimaca. 
Izvori podataka se prilično podudaraju. Jedina je razlika u kategorijama „dobi“ 
po kojima se nezaposleni svrstavaju u bazu (u Mađarskoj ulaze u bazu s 15 go-
dina, a u RH s 14 godina).

Značajnija razlika postoji u defi niranju sufi citarnih i defi citarnih zanimanja. S 
Hrvatske strane je to širi i standardizirani proces koji uključuje izražene potre-
be poslodavaca, analize HZZ-a, analize srednjoškolskog i akademskog obrazo-
vanja, lokalne strategije i sl., dok s druge strane Mađarski centri rade takve 
prognoze isključivo na temelju ankete poslodavaca (koja se u Mađarskoj pro-
vodi kvartalno, dok u Hrvatskoj jednom godišnje).

Anketa poslodavaca je alat koji je vrlo značajan i hrvatskoj i mađarskoj strani te 
će ona bi   daljnji predmet analize na sljedećoj radionici.
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Priprema za GAP analizu

Polaznici su kroz rad u grupi odgovorili na nekoliko osnovnih pitanja kako bi se 
pripremili za daljnji rad na temu harmonizacije sta  s  ka. Pitanja su se odnosila 
na pokušaj kreiranja zajedničkih ciljeva sta  s  ke u prekograničnom području te 
utvrđivanja podataka koji su u tom smislu ključni (i koji već sada nedostaju).

» Koja bi bila primarna funkcija harmoniziranih sta  s  ka?
» Suradnja i razmjena informacija među Zavodima i lokalnim ins  tucija-

ma/županijama
» Kreiranje osnove za dugoročno kvalitetno predviđanje potreba na tržištu 

rada
» Praćenje i kreiranje sta  s  ka u kontekstu šireg gospodarskog područja.

» Koji su ključni podaci koje treba pra    na prekograničnoj osnovi? Za nado-
da   u lokalne baze?
» Potrebe poslodavaca za zapošljavanjem radnika iz prekograničnog po-

dručja
» Ins  tucionalni/zakonodavni okvir
» Analiza potreba za radnicima (sufi citarna i defi citarna zanimanja)
» Praćenje obrazovnog sustava.

» Koje su prepreke za uspostavljanje harmoniziranih sta  s  ka?
» Centraliziran sustav
» Manjak resursa (ljudskih i informa  čkih)
» Jezik (hrvatski–mađarski)
» Uvje   života
» Radno zakonodavstvo s obzirom da Hrvatska još nije članica EU
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TREĆA RADIONICA

Cilj treće radionice je bio:

» Izradi   preporuke za harmonizaciju sta  s  ka (analiza) u prekograničnom 
području

» Defi nira   akcijski plan provedbe harmonizacije

Krajem prethodne radionice polaznici su defi nirali neke od točaka koje treba 
ima   na umu za izradu GAP analize. One su poslužile kao osnova za pripremu 
GAP analize koja je predstavljana  jekom treće radionice i dodatno nadopu-
njena komentarima polaznika.

GAP analiza

Polaznicima je predstavljena GAP analiza kao alat koji pomaže u defi niranju 
trenutnog stanja te željenog budućeg stanja te ak  vnos   koje je potrebno po-
duze   kako bi se pos  glo buduće stanje. Predstavljeni su osnovni elemen   
GAP analize koji obuhvaćaju: stratešku razinu; funkcionalnu razinu; struktural-
nu razinu; tehnološku razinu; kadrovsku razinu (uključeno u funkcionalnu); 
razinu podataka; vremensku dimenziju.

S obzirom na potrebe projekta i preporuke koje nastaju kao rezultat radionica 
odlučili smo posebnu pažnju posve  t tri razine: strateškoj razini, funkcionalnoj 
razini te razini podataka.

Odgovor na stratešku razinu govori koja je svrha djelovanja organizacije – uvi-
jek uspoređujući trenutno stanje i buduće željeno stanje.
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Analiza funkcionalne razine odgovara na pitanje kroz koji način djelovanja mo-
žemo pos  ći željeno stanje.

Strateška GAP analiza – svrha djelovanja

Funkcionalna GAP analiza – način djelovanja

Trenutno stanje:

» Pružanje usluga 
i informacija 
za nezaposlenje 
i poslodavcima 
na razini pojedinih 
županija

Trenutno stanje:

» Nacionalno 
centralizirani 
sta  s  čki sustavi

» Ograničena lokalna 
prilagodljivost 
sta  s  čkih baza

» Sta  s  čki izvori 
usmjereni na 
nacionalna/
županijska produčja 
(do granice)

» Resursi (Ijudski, IT, 
jezični) 
zadovoljavaju 
potrebe rada 
na lokalnoj razini

Željeno stanje:

» Pružanje usluga 
i informacija 
za nezaposlenje 
i poslodavcima 
na razini 
prekograničnog 
područja RH–HU

Željeno stanje:

» Sta  s  čki izvori 
prikupljaju 
i objavljuju podatke 
relevantne za 
prekogranično 
područje

» Mogućnost lokalne/
prekogranične 
prilagodljivos   
sta  s  čkih baza

» Ujednačeni obrasci 
djelovanja (sta  s  ka)

» Resursi dodijeljeni 
za prekograničnu 
suradnju (Ijudski, IT); 
uspostavljen zajed-
nički radni jezik 
(ENG?)

» Strateške
odluke
o usmjerenju

» Županije,
HZZ i AFSZ

» Mogućnost 
prilagođavanja 
izvora podataka 
potrebama 
prekogr. produčja

» Sporazum oko 
forme i sadržaja 
zajedničkog 
djelovanja

» Osiguravanje 
i priprema
resursa
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Treći element GAP analize koji je posebno uzet u obzir jest razina podataka, 
odnosno koje su informacije potrebne da bi pos  gli željeno stanje.

GAP analiza na razini podataka – potrebne informacije

Trenutno stanje:

» Sljedeći podaci 
usklađeni:
» Poslodavci (osim 

o strukturi 
zaposlenika)

» Nezaposleni 
(osim dobi 
ulaska, prof. 
plan)

» Neusklađeno 
defi niranje 
sufi citarnih 
i defi citarnih 
zanimanja – 
analiza, anketa PD

» Nepovezane baze 
podataka (RH i HU) 
– za produčja 
relevantna 
za prekogr. tržište 
rada

Željeno stanje:

» Zajedničke baze, 
ili barem zajedničko 
redovito objavljivanje 
podataka 
prekograničnog 
tržišta rada

» Redovito sufi citarnih 
i defi citarnih 
zanimanja 
u prekograničnom 
području

» Usklađene baze 
podataka, barem 
u područjima 
relevantnim 
za prekogranično 
tržište rada

»

»

»

» Uskladi   
izvore podataka

» Proširi   izvore 
podataka

» Defi nira   
unifi cirane 
obrasce 
za objavu
podataka

» Defi nira   
metodologiju 
određivanja suf 
i def. zanimanja

Podaci koji su prezen  rani su bili prihvaćeni s odobravanjem od strane pola-
znika. Kako bi dobili širi uvid u funkcioniranje prekograničnog tržišta rada, 
predstavili smo i rad drugih prekograničnih partnerstva koji mogu bi   korisna 
podloga za daljnju razradu smjernica i akcijskog plana.
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EURES partnerstva

Polaznicima je predstavljen rad nekoliko EURES partnerstava kako bi se prika-
zalo na kojih način su u  m partnerstvima ove tri razine (strateška, funkcional-
na i razina podataka) usklađene:
» Bavarska–Češka (D–CZ)
» Pannonia (AT–HU)
» TransTirolia (IT–AT–CH)
» Euradria (IT–SLO)

Sukladno GAP analizi i predstavljenom radu EURES partnerstva pripremljen je 
nacrt preporuka.

Strateška razina
» Osigura   jasnu stratešku orijentaciju ka prekograničnoj suradnju na regio-

nalnom tržištu rada – županije, gradovi, zavodi i drugi lokalni dionici. 
Defi nira   formalni oblik suradnje.

» Koris    proces uključenja u EURES kao temelj za podršku uspostave par-
tnerstva.

Funkcionalna razina
» Prilagodi   izvore prikupljanja sta  s  čkih podataka na razini županija ili pre-

kogranične regije u svrhu analize i informiranja o prekograničnom tržištu 
rada

» Usuglasi   sadržaj i oblik zajedničkog objavljivanja podataka i informacija 
o prekograničnom tržištu

» Defi nira   resurse za prikupljanje i analiziranje podataka (ljudski i IT), kao 
i jezik komunikacije (putem posrednika, prevoditelja ili engleski)

Razina podataka
» Uskladi   i proširi   izvore podataka (druge ins  tucije) za podatke o preko-

graničnom tržištu rada
» Uključi   u postojeće metode prikupljanja podataka podatke o prekogranič-

nim radnicima i poslodavcima
» Defi nira   zajedničku metodologiju određivanja sufi citarnih i defi citarnih za-

nimanja
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Zaključak – prekogranično tržište rada i harmonizacija sta  s  ka

Drugi i treći susret omogućili su uvid u postojeće sta  s  ke s obje strane te dali 
uvid u način prikupljanja podataka kao i izvore podataka. Cilj radionice se od-
nosio na upoznavanje s podacima koji se prikupljaju i s metodologijom priku-
pljanja podataka. Polaznici s obje strane su dobili detaljniji uvid u sta  s  ke 
Zavoda s druge strane granice. Također, radionica je pružila detaljniji pregled 
trenutnog i poželjnog stanja tržišta rada. Kroz GAP analizu prikazani su jasnije 
koraci od trenutnog do poželjnog stanja. Kroz prikaz rada Eures partnerstava 
dodatno je pružen uvid u mogućnos   suradnje u budućnos   kao i smjer rada 
suradnje Zavoda.

Zaključeno je da ne postoje velike razlike u podacima koji se prikupljaju, kao 
ni   velike razlike u metodologiji. Uočena veća je razlika jedino što se  če 
„Ankete poslodavaca“, odnosno metodologija prikupljanja podataka je različi-
ta, a sam cilj i prikaz podataka vrlo sličan.
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ČETVRTA RADIONICA

Cilj četvrte radionice je bio:

» Zajednički defi nira   trendove tržišta rada u prekograničnom području
» Defi nira   cilj zajedničkog praćenja trendova tržišta rada

Nakon uvodnih napomena, predstavljen je Twinning projekt: Priprema HZZ-a 
za pristup EURES mreži

Krajem 2010. godine započeo je važan Twinning projekt pri Hrvatskom Zavodu 
za zapošljavanje (središnjem zavodu).

Projekt se provodi između njemačkog državnog zavoda za zapošljavanje i 
HZZ-a

» Komponenta 1 (K1): Novi poslovni procesi pri HZZ vezani za EURES
» K2: Prilagodba postojećih ICT aplikacija
» K3: Obuka savjetnika HZZ-a (101 savjetnik)
» K4: Promocija EURES mreže

Izuzetno je važno naglasi   kako je jedan od planiranih rezultata projekta pruži-
  podršku u uspostavi pilot projekta prekograničnog partnerstva. S obzirom na 

planirane ak  vnos   ovog projekta, predloženo je da se razmotre moguće po-
veznice i dodirne točke Plana harmonizacije sta  s  ka i ak  vnos   Twinning 
projekta.
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Prikaz trenutnog stanja

Za potrebe daljnjih usporedbi i analize prekograničnog tržišta rada, predstav-
ljeni su osnovni podaci na razini pojedinih županija kako bi se bolje usporedile 
obje prekogranične regije: stanovništvo, zaposlenost i nezaposlenost.

Stanovništvo po županijama

Udio zaposlenih u prekograničnoj
regiji
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Broj zaposlenih po županijama
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Kroz radionicu komen  rali smo također određene trendove koji se odnose na 
stope zaposlenos  /nezaposlenos  , na trendove po pojedinim sektorima, na 
rad agencija za posredovanje pri zapošljavanju koje su doživjele znatan porast 
u Mađarskoj kao i o poslodavcima te granama koje prolaze razne faze razvoja.
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Dodatnu pozornost posve  li smo ak  vnim mjerama za zapošljavanja koje po-
stoje s hrvatske i mađarske strane.

S hrvatske strane su navedene sljedeće mjere:

» Potpora za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva (fi ksni iznosi ovisni o 
stručnoj spremi i veličini poslodavca, kao i za ostale mjere potpora po sku-
pinama)

» Potpora za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih
» Zapošljavanje osoba iznad 50 godina staros  
» Zapošljavanje osoba s invaliditetom
» Posebne skupine nezaposlenih
» Potpore za samozapošljavanje
» Sufi nanciranje nezaposlenih na dijeljenom radnom mjestu (nova mjera)
» Sufi nanciranje zamjenskog radnika (pri stručnom usavršavanju zaposlenika 

dolazi zamjenski radnik (nova mjera)
» Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
» Obrazovanje:

» Za poznatog poslodavca (za novozaposlene)
» Za tržište rada (prekvalifi kacije) (nezaposleni)

» Javni radovi

S mađarske strane:

» START kar  ce za rizične skupine (sufi nanciranje doprinosa, zdravstvenog)
» Sufi nanciranje prekvalifi kacije (za nezaposlene i zaposlenim osobama koji-

ma prije   otkaz) u akredi  ranim obrazovnim ustanovama
» Javni radovi: 4-satno (općine), od 2-4 sata (prema novom zakonu) i 95% 

potpore za doprinose (AFSZ), a ostatak općina; 8-satno radno vrijeme (2 do 
8 mjeseci trajanja), 70% sufi nanciranje doprinosa, samo za dugotrajno ne-
zaposlene; ukoliko izvode privatne fi rme sufi nanciranje doprinosa do 70% 
-Ne mogu se kombinira   sa START kar  cama

» Sufi nanciranje tvrtki pri zapošljavanju/otpuštanju:
» u stečaju
» Kod proširenje poslovanja/inves  cija
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PETA RADIONICA

Cilj pete radionice je bio:

» Izradi   preporuke za harmonizaciju praćenja trendova u prekograničnom 
području (2.)

» defi nira   akcijski plan provedbe harmonizacije

Nakon što je uvodno rezimiran sadržaj prethodne radionice, predstavljeni su 
trendovi na tržištu rada s hrvatske i mađarske strane. S Hrvatske strane to 
uključuje županije: Međimurska, Varaždinska i Koprivničko Križevačka, dok s 
mađarske strane to uključuje područje Zala, Vas i Győr-Moson-Sopron.

S hrvatske strane, prikazana je sljedeća situacija (za tri županije – Varaždinska, 
Međimurska i Koprivničko-križevačka):

» Od 2008. pad zaposlenos  , ukupno oko 140.000 zaposlenih (populacija oko 
417.000 stanovnika, 2008., u 2001. bilo 427.000)

» Od 2008. rast stope nezaposlenos  , u 2009.-oj: ČK – 12,7%, VŽ – 11,2% i 
KKŽ – 14,3% (i dalje raste)

» U 2010. godini najveći broj novoprijavljenih; posebice građevinska i teks  l-
na industrija

» Značajan porast visokoobrazovanih u evidenciji HZZ-a
» Djelatnos   koje otpuštaju istovremeno one koje zapošljavaju
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S mađarske strane prikazana je sljedeća situacija (Vas, Zala, Győr-Moson-
Sopron):
» U zadnje dvije godine stabilan broj zaposlenih u Győr-Moson-Sopron župa-

niji (oko 190.000); u županiji Vas nakon pada u 2009. oporavak u 2010. 
(107.000); u županiji Zala stalni pad zaposlenih (109.000) – ukupno 
406.000

» Rast stope nezaposlenos   u GMS (7,1%, 2010.), u Vas pad krajem 2010. na 
9,6%, kao i u Zala na 11%

» populacija oko 998.000 stanovnika, 2008., u 2001. bilo 1.003.000
» Prehrambena industrija posebice pogođena krizom (meso, mljekarstvo)
» Značajna uloga agencija za privremeno zapošljavanje (ne zbog novog zapo-

šljavanja, već zbog nogo načina zapošljavanja postojećih radnika).

Kontekst djelovanja tržišta rada – razvojni planovi

Za defi niranje mogućnos   razvoja prekograničnog tržišta rada važno je ista-
knu   lokalne strateške dokumente i planove (Razvojne strategije u županijama 
u Hrvatskoj i Regionalni razvojni plan za regiju Zapadno podunavlje u 
Mađarskoj) jer one defi niraju okvir budućeg razvoja  h županija.

Za svaku županiju u prekograničnoj regiji su prikazani podaci kako bi se mogle 
defi nira   osnovne karakteris  ke gospodarstva i tržišta rada za daljnju analizu 
potencijala za prekograničnim radom:
» Djelatnos   u gospodarskoj ak  vnos  
» Struktura zaposlenih
» Plaće (kao element prikaza gospodarskog standarda).
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Slijedi pregled najvažnijih gospodarskih grana po županiji (prema redoslijedu 
važnos  ):

Hrvatska Mađarska

Varaždinska županija
Struktura zaposlenih (po djelatnos  ma)

» Trgovina
» Građevinarstvo
» Koža i obuća

Győr-Moson-Sopron

» Prerađivačka industrija 
» Automobilska industrija Guma, 

plas  ka i ne-metalni proizvodi 
» Prehrana, piće i duhan 

» Obrazovanje 
» Trgovina na malo i veliko 

Međimurska županija
Struktura zaposlenih (po djelatnos  ma)

» Prerađivačka industrija 
(metaloprerađivačka grana 
najznačajnija) 

» Građevinarstvo 
» Trgovina 

Vas

» Prerađivačka industrija 
» Automobilska industrija 
» Teks  lna industrija 
» Prehrambena industrija 
» Električni uređaji 

» Zdravstvo i socijalna skrb 
» Obrazovanje 

Koprivničko – križevačka županija
(udio djelatnos   u gospodarskoj 
ak  vnos  )

» Prerađivačka 
– Prehrambena 

» Trgovina na veliko i malo 
» Građevinska djelatnost

Zala

» Prerađivačka djelatnost 
» Guma, plas  ka i nemetalni proizvodi
» Strojarstvo i oprema
» Prehrambena 

» Zdravstvo i socijalna skrb
» Obrazovanje 

Ukupno gledajući, za mađarsku stranu je važna: prerađivačka industrija, obra-
zovanje, trgovina na veliko i malo, zdravstvo i socijalna skrb.

S hrvatske strane su se pokazale bitnim granama: trgovina na veliko i malo, 
pre rađivačka industrija – proizvodnja prehrambenih proizvoda, građevinar-
stvo.

Kao velika poveznica i prilika za budućnost je prepoznata djelatnost turizma, 
posebno topličkog turizma.
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Prilikom analize gospodarske ak  vnos   kao i želje za praćenjem trendova na 
tržištu, utvrđeno je kako je potrebno prikupi   sljedeće podatke, bez kojih kva-
litetna analiza nije moguća. Ti elemen   se odnose na sljedeće:

» Gospodarski indikatori razvoja djelatnos   (dobit, inves  cije…)
» Zaposlenost po sektorima i regijama
» Nezaposlenost po zanimanjima ili prethodnom radnom iskustvu i sektorima 

iz kojih dolaze
» Novozapošljavanje po zanimanjima (rodovima) i sektorima u koje idu
» Tražena radna mjesta / defi citarna zanimanja
» Pregled ekonomski ak  vne populacije – po raznim kategorijama
» Pregled kretanja plaća prema regijama, zanimanjima i sektorima
» Nara  vni elemen   praćenja – važnost is  canja zaključaka i interpretacija 

podataka kako bi se mogli jasno istaknu   trendovi i ostvari   korisnost  h 
informacija za široku populaciju, medije, i donositelje odluka na tržištu rada

» Raznovrsnost izvora pri analizi je nužno, kao i uzorkovanje, s obzirom na 
nepovezanost baza podataka pojedinih izvora koji su ključni za praćenje 
trendova na prekograničnom tržištu rada.

U narednom razdoblju bi   će prilike za prikupi   i usporedi   navedene podatke.

Zaključno – trendovi na tržištu rada

Radionica je pružila jasniji uvid u aktualno stanje na tržištu rada u obje regije. 
Polaznici su ak  vno sudjelovali  jekom cijele radionice te razmjenjivali isku-
stva i prakse Zavoda iz prekograničnog područja.

» Trendovi smanjenja stanovništva su prisutni u svim županijama 
(Međimurska, Varaždinska, Koprivničko Križevačka, Zala, Vas), osim u regiji 
Győr gdje se bilježi redovito povećanje. Uspoređujući ukupno stanovništvo 
s hrvatske i mađarske strane, uočavamo da je ukupno hrvatsko stanovniš-
tvo čini svega 30ak % ukupnog stanovništva ove prekogranične regije (a 
mađarsko 70%).

» U Mađarskoj je znatno veća zaposlenost, a posebno je izražena u regiji 
Győr.
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» U RH se uočilo znatnije povećanje nezaposlenos   u razdoblju 2009. – 2010. 
godine, odnosno u vrijeme krize. Dok se s mađarske strane rast nezaposle-
nos   kretao u razmjerima manjim od jednog postotka (a u regiji Zala se 
nezaposlenost znatno i smanjila), s Hrvatske strane je nezaposlenost rasla 
oko 2% u vremenskom periodu 2009. – 2010.

» S obzirom na utjecaj krize, Hrvatski zavod za zapošljavanje je uveo nove 
ak  vne mjere koje su se u velikoj mjeri usredotočile sufi nanciranje održava-
nja zaposlenos  , odnosno sufi nanciranje nezaposlenih na dijeljenom rad-
nom mjestu te sufi nanciranje zamjenskog radnika.

» Glavne gospodarske grane su rela  vno slične među županijama unutar ze-
mlje, a fokus gospodarstva se razlikuje s obzirom na glavne djelatnos   u 
prekograničnom području. Dodirne točke su u nekoj mjeri prerađivačka in-
dustrija i trgovina, ali polaznici su ipak uvidjeli najviše mogućnos   za surad-
nju u području ugos  teljstva i turizma. Takva suradnja već postoji u manjoj 
mjeri, a s obzirom na razvijen toplički turizam u Mađarskoj i planove za 
budućnost hrvatskih županija koji idu u sličnom smjeru, uočena je moguć-
nost za suradnju.
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ŠESTA RADIONICA

Cilj radionice je bio:

» Pregled modela povezivanja obrazovanja i potreba tržišta rada
» Defi nira   moguće ak  vnos   dionika u sklopu prekograničnog tržišta rada

Nakon što je uvodno rezimiran sadržaj prethodne radionice, predstavljene su 
točke u kojima je bilo do  caja već s programima obrazovanja:

» Obrazovna struktura prekograničnih radnika u EU (razlika zapad i istok) 
(1. radionica)

» Prihvaćanje kvalifi kacija kao prepreka (između novih i starih EU zemalja) 
(2. radionica)

» Kon  nuirano praćenje stanja u obrazovnim sustavima u prekograničnoj re-
giji – za defi niranje ak  vnih mjera (3. radionica)

» Osnovni pregled obrazovnih struktura po županijama (4. radionica)
» Ak  vne mjere u području obrazovanja (4. radionica)
» Uloga trendova rada u kreiranju obrazovne poli  ke (5. radionica).
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Predstavljen je okvir za obrazovanje u Hrvatskoj i Mađarskoj.

Hrvatska Mađarska

» Predškolsko obrazovanje
» Osnovna škola – obavezna 8-godišnja 

škola (od 6. do 15. godine); za starije 
kroz obrazovanje odraslih
» Redovne škole
» Škole za djecu s teškoćama
» Posebno obrazovanje (glazbene, 

baletne i osnovno obrazovanje 
odraslih – unutar osnovnih škola i 
drugih ustanova)

Uz pregled osnovnog obrazovanja, 
prikazan je i sustav srednjoškolskog 
obrazovanja koji uključuje:

» Gimnazije
» Tehničke i srodne škole
» Industrijske i obrtničke škole
» Umjetničke škole
» Za mladež s teškoćama

Pregled visokoškolskog sustava koji 
uključuje:
» Visoko obrazovanje

» Sveučilišta
» Veleučilišta
» Visoke škole

» Predškolsko obrazovanje (3-7 g.)
» Osnovna škola / pred-strukovno 

obrazovanje (4-god – ISCED 1, 6-god ili 
8-god – ISCED 2)

» Srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 3)
» Gimnazija (5, 6 ili 8 godina)
» Srednja škola (4-5 godina)
» Strukovna škola i naukovanje (3-5 

godina)
» Poslije strukovno obrazovanje (ISCED 

4) – do 3 godine
» Visoko obrazovanje (ISCED 5A i 5B)

» Učilišta
» Sveučilišta.

Usporedba ustanova predškolskog odgoja kao i osnovnoškolskog obrazovanja 
u prekograničnom području, s obzirom na ukupan broj stanovnika, ne pokazu-
je značajne razlike. Značajnije razlike postoje u usporedbi srednjoškolskog 
obrazovanja (strukovne škole, gimnazije, srednje škole) odnosno s mađarske 
strane postoji dvostruko veći broj obrazovnih ustanova po stanovniku, u odno-
su na hrvatsko prekogranično područje.
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Kao priprema za daljnju analizu sustava predstavljene su neke moguće ak  v-
nos   usmjeren povezivanju sustava tržišta rada i obrazovnog sustava, koje 
uključuju sljedeće:

» Analiza gospodarskih trendova i modifi kacija i razvoj kurikuluma
» S  pendiranje
» Defi niranje upisnih kvota
» Prekvalifi kacije.

Struktura stanovništva prema obrazovanju

57,0%

KKŽ

34,5% 45,0% 45,0%45,0% 44,0%

8,5% 6,5%

Varaždinska Međimurska

42,8%
43,0%

13,8%

GY–M–S

OŠ

OŠ

SSS

SSS

VŠS/VSS

VŠS/VSS

49,0%49,0%
39,2%

11,5%

Vas

39,2% 50,0%

10,4%

Zala

Hrvatsko prekogranično područje

Mađarsko prekogranično područje
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SEDMA RADIONICA

Cilj sedme radionice je bio:

» Pregled modela povezivanja obrazovanja i potreba tržišta rada (2.)
» Defi nira   moguće ak  vnos   u sklopu CBC tržišta rada

Nakon kratke rasprave o aktualnoj ulozi Zavoda na tržištu rada i mogućoj ulozi 
u povezivanju tržišta rada i obrazovnog sustava, te povezivanje traženih zani-
manja s zanimanjima za koje učenici najviše obrazuju, utvrđen je niz ak  vnos   
koje se već provode radi povećanja usklađenos   tržišta rada i obrazovnog su-
stava:

Hrvatska

» Ak  vne mjere (Nacionalni plan za po  canje zapošljavanja)
» Sufi nanciranje obrazovanja za zaposlene, tj. za poznatog poslodavca:

» Zaposleni 50+ godina za zadržavanje zaposlenja
» Novozaposlene na poslovima za koje nema kvalifi cirane radne snage
» Zaposlene osobe u uvje  ma uvođenja novih tehnologija, viših standarda i 

promjene proizvodnog programa
» Financiranje obrazovanja nezaposlenih prema potrebama tržišta rada
» Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

» S  pendije za usmjeravanje u određena zanimanja
» Kredi   za školovanje
» Upisne kvote

S  m da su naglašeni kao važniji elemen  : upisne kvote; obrazovanje odraslih; 
kroz projekte (trenutno IPA program)
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S mađarske strane se provode sljedeće ak  vnos  :
» Ak  vne mjere (Nacionalni plan za po  canje zapošljavanja)

» Sufi nanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca ukoliko bi bilo ugro-
ženo radno mjesto / Munkahelymegtartó (preven  v) képzés támogatása 

» Financiranje ili sufi nanciranje troškova vezanih za obuku za tražitelje po-
sla, mladi nakon obrazovanja,  jekom porodiljnog dopusta, primatelj 
invalidnine, radnici u javnim radovima,

» Program Novi put / Új Pálya Program
» S  pendije, upisne kvote, projek  

Kako bi dobili širu sliku, dan je uvid u nekoliko programa i ak  vnos   koje se 
rade u nekim zemljama Europske unije.

Primjeri model i projekata i mjera iz zemalja EU:

» Njemačka: WeGebAU program
» Po  canje naukovanja
» Unapređenje strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Utvrđen je niz pokazatelja koji su ključni za usklađivanje potreba sustava obra-
zovanja i sustava tržišta rada:

» Trendovi rasta stanovništva, promjene u demografi ji
» Struktura stanovništva (dob, obrazovna struktura, nacionalnos  )
» Pregled obrazovnih ustanova (srednje, visoko, obrazovanje odraslih) i pro-

grama
» Gospodarska slika regija (GDP), međusobna gospodarska suradnja/razmje-

na, inves  cije
» Plaće
» Mobilnost prekograničnih radnika
» Pravno-administra  vna pitanja – vize, radne dozvole
» Priznavanje kvalifi kacija
» Kulturne i jezične prepreke
» Organizacijski aspek   uspostave partnerstva na prekograničnom tržištu 

rada 
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» Pregled trendova na tržištu rada uključuje:
» Slobodna radna mjesta (zanimanja i popunjavanje)
» Trendovi u zapošljavanju (zanimanja, trajanje zaposlenja – sezonsko, 

dob, iskustvo)
» Trendovi u nezaposlenos   (zanimanja, dužina čekanja, dob, iskustvo)
» Udio industrija u zaposlenos   i trendovi rasta/pada po industrijama
» Detaljnije analize industrija u rastu i zanimanja koja su im potrebna

Zaključno – obrazovanje i tržište rada

Tijekom dvije radionice na temu povezivanja obrazovanja i tržišta rada pred-
stavljeni su obrazovni sustavi u obje zemlje, te su iz dostupnih podataka, ali i 
sudionika radionice, defi nirani izazovi koji se javljaju u ovom području. S hrvat-
ske strane to je ograničenost obrazovne ponude, nedostatak fl eksibilnos   
obrazovnog sustava, što je bilo očito i samim uspoređivanjem s mađarskim 
obrazovnim sustavom. Ta (ne)fl eksibilnost je posebice naglašena u strukov-
nom obrazovanju. S mađarske strane evidentna je pojava zatvaranja škola u 
ruralnim područjima zbog značajnog smanjenja broja djece, dok je s druge 
strane značajan broj visokoobrazovanih. Posebice kod visokog obrazovanja u 
Mađarskoj je porastao trend pohađanja takvih programa, pa i  jekom krize, 
dok je u Hrvatskoj kriza nega  vno utjecala na sustav obrazovanja i sudjelova-
nja u programima obrazovanja.

1helyzet-2.indd   641helyzet-2.indd   64 2011.08.21.   21:52:292011.08.21.   21:52:29



65

OSMA RADIONICA

Cilj završne, osme radionice je bio:

» Pregled dosadašnjeg rada
» Usuglašavanje daljnjih koraka i ideja za projekte prekogranične suradnje

Uvodno se raspravljalo o dosadašnjem sadržaju radionica, izazovima u radu 
Zavoda kao i aktualnim projek  ma vezanim za turizam i zapošljavanje.

Prvo je predstavljen sadržaj studije o prekograničnom području Mađarske i 
Austrije. Razlog je dvojak; s jedne strane radi se o istoj Mađarskoj regiji koja 
sudjeluje u tom partnerstvu, a koja je i ovdje partner, s druge strane radi se o 
primjeru uspješne prekogranične suradnje koji obuhvaća kvalitetan prikaz ko-
raka stvaranja formalnog prekograničnog partnerstva.

Nakon studije osvrnuli smo se na GAP analizu koja je napravljena početkom pro-
jekta, s kojom su povezani ukupni ciljevi suradnje u prekograničnom tržištu 
rada.

Smjernice GAP analize su usklađene s koracima koje prekogranični ured 
EURES-a, te su izdvojeni elemen   koji su ključni za uspjeh prekograničnog par-
tnerstva (bilo da se radi o formalnom partnerstvu ili ne):

» Kon  nuirane ak  vnos  
» Ažurni podaci
» Kvalitetna analiza potrebnih partnera i doprinosa
» Jasno defi nirana suradnja partnera (odgovornos  , opera  vno, fi nancijski, 

management…)
» Eksterno: praćenje prekograničnog tržišta i prilagođavanje ak  vnos  
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Uvid u studiju uspješnog partnerstva kao i ključnih elemenata EURES-a, važan 
je polazna točka za procjenu vlas  tog potencijala i interesa za budućnost.

Nakon revidiranja podataka o zaposlenima, nezaposlenima, stanovništvu, 
obrazovanom kadru i sl., prikazali smo i odnos plaća i traženih zanimanja u 
prekograničnom području:

Hrvatska Mađarska

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 2009.: 486 EUR (0,9%-kal kisebb, mint 2008),
 2010.: 484 EUR

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 2010.: 482 EUR
 2009.: 485 EUR

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA
 2010.: 580 EUR

GYŐR–MOSON–SOPRON
 2008.: 438 EUR
 2007.: 397 EUR

VAS
 2008.: 492 EUR
 2007.: 372 EUR

ZALA
 2008.: 389 EUR
 2007.: 357 EUR

Hrvatska Mađarska

zidar
tesar
konobar
kuhar
zidar
med. sestra
prodavač
šivač
krojač
bravari
vozači
doktori medicine

mehaničari
radnici obrade metala
pakireri
radnici na proizvodnim linijama
krojač
trgovac
vozači teretnih vozila
električari

Pregled traženih zanimanja:

Podcrtana zanimanja su ona koja se najčešće pojavljuju u evidenciji Zavoda 
kao tražena zanimanja.
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Potencijalna suradnja je moguća u sljedećim područjima:

Poveznice:

» Prerađivačka industrija
» Trgovina (na veliko i malo)
» Poljoprivreda
» Ugos  teljstvo i turizam!

Prilike:

» Građevina (RH)
» Obrazovanje (HU)
» Zdravstvo i socijalna skrb (HU)

Posebnu mogućnost suradnje i razmjene radnika se vidi u djelatnos   ugos  -
teljstva i turizma.

Sljedeća tema koja se pokazala bitnom, jest bila analiza mogućnos   za mobil-
nost na prekograničnoj razini te prikaz olakotnih i otegotnih okolnos   u tom 
smislu.

Mo  vatori Otegotne okolnos  

Plaća
Posao kao takav, profesionalni razvoj
Financijske benefi cijeFinancijsk
Uvje   radada
Učenje jezika
Bolji socijalni uvje   “s druge strane”“s druge stra
» Troškovi životaTr
» dno zakonodavstvoRadn
» alna prava (mirovinSocija a i

stvo)zdravs

Geografske barijere (promet i prijevoz)
Manjak informacija i transparentnos  
Razina plaća, poreza, socijalnog 
sustava
Pravno administra  vni problemi
Priznavanje kvalifi kacija
Kultura i jezik…

Prisutni su se usuglasili da je najveća prepreka za mobilnost jezik. Bolja prima-
nja su prisutna na Hrvatskoj strani, ali bez poznavanja jezika teško da je mogu-
će očekiva   mobilnost. Moguća su dnevna putovanja na posao do Zala-
egerszega, ali do Gyora teško, jer se radi o udaljenos  ma većim od 100 kilo-
metara.
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U zadnjem dijelu radionice, polaznici su pripremili osnove SWOT analize 
kako bi jasnije utvrdili mogućnost za daljnje korake.

Jakos  Slabos  

 Sporazum Zavoda na razini Hrvatska 
– Mađarska

 Postojeća suradnja srednjih škola 
u području stručne prakse

 IPA CBC projek  
 Sličnost administra  vnih struktura
 Prirodne ljepote i kompa  bilnost 

turis  čke ponude

 Velika sličnost struktura tržišta rada i 
gospodarstva

 Jezik
 Rela  vna nekompa  bilnost sustava 

Zavoda za zapošljavanje (sta  s  ke i sl.)
 Radno zakonodavstvo – restrik  vno 

prema strancima
 Ne postoji već suradnja javnih organa, 

npr. policija i sl.
 Velika nezaposlenost (s obje strane)

Prilike Prijetnje

 VSS – već je prepoznata opcija odlaska 
u Mađarsku na usavršavanje (CEU)

 Ulazak u EU
 Suradnja u razmjeni radnika
 Diferencijacija gospodarstva 

u budućnos  
 Intenzivnija gospodarska suradnja
 Udruživanje u veću regiju = veće tržište
 Usklađivanje obrazovnih kurikuluma 

s EU
 Rad s Romima

 Prometna povezanost, odnosno 
transport

 Nepostojanje svijes   
o prekograničnom povezivanju

 Birokracija spora
 Socijalni i mirovinski sustav

– ne znamo da li su usklađeni
 Utjecaj gospodarske krize
 Manjak HR - HU suradnje i inače.
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Ak  vnos  Opis

1 Dogovori   nositelja procesa 
prekogranične suradnje HR-HU u 
području tržišta rada

Pokrenu   prve korake suradnje, stvori  
užu mrežu partnera i kontakata koji će
kon  nuirano komunicira  

2 Dogovori   sastanak/study visit Cilj sljedećeg sastanak jest odredi   ciljana 
područja suradnje i koji su sljedeći koraci

3 Jezična edukacija savjetnika
Zavoda 

Učenje jezika, proves   će se kroz projekt 
koji upravo počinje

4 Stručna suradnja savjetnika Zavoda Edukacija savjetnika o stručnom dijelu
radnicima druge zemlje (preduvjet analiza 
sustava radno pravnih odnosa)

5 Kontak  ra   i osigura   suradnju
lokalnih dionika

Uključi   i druge ins  tucije na lokalnoj
razini, zavode, komore, udruge, škole
i sl. predstavi   ciljeve 

6 Analiza i priprema zajedničkih
projekata na EU fondove 

Kroz IPA CBC fond

7 Analiza radno pravnih odnosa RH
HU

Analiza zakonodavstva

8 Po  canje kulturne suradnje 
i razmjene

Kulturna razmjena, razmjena folklora, 
razmjena osnovnih škola

9 Po  canje gospodarske suradnjePo  canje go Sajam poslodavaca – gospodarska
kontak  

10 Stručno osposobljavljavanje Analiza sustava stručnog osposobljavanja,
stručne prakse i naukovanja te analiza 
mogućnos   razmjene učenika u tom
dijelu obrazovanja odnosno rada.

11 ocija prekograničnPromo ne 
odarske suradnjegospo

Promocija primjera dore prakse 
suradnje poslodavaca
Izrada studije, iskustva i potrebe 
u prekograničnoj suradnji

Nakon SWOT, defi niran je okvirni akcijski plan tj. ideje za suradnju (za narednih 
godinu dana), koji uključuje sljedeće korake:
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Cjelokupni zaključak

Prekogranična suradnja u području Hrvatske (Varaždinska županija, Međi-
murska županija, Koprivničko križevačka županija) i Mađarske (Gyor, Zala, Vas) 
nastavi   će se kroz suradnju na projek  ma te razmjenu iskustava i podataka.

Ideja o stvaranju formalne suradnje, kroz Eures ured, još nije potrebna s obzi-
rom da je cilj u sljedećem razdoblju nastavi   upoznava   se o međusobnim 
procesima rada, prvenstveno Zavoda. Sljedeći korak, ukoliko se ukaže poželj-
nim, može bi   formaliziranje i intenziviranje suradnje kroz formalni ured.

Kao što se vidi iz predloženog plana ak  vnos  , suradnja će u narednom razdo-
blju obuhvaća  :

» suradnja Zavoda za zapošljavanje
» po  canje gospodarske suradnje
» po  canje suradnje u području kulture
» po  canje suradnje obrazovnih ustanova
» analiza zakonodavstva (radno i socijalno zakonodavstvo)
» uključivanje šire mreže dionika na lokalnoj i regionalnoj razini radi razmjene 

informacija i dobrih praksi.

Kroz IPA program, kao i kroz specifi čni prekogranični program Mađarska hrvat-
ska, postoji mogućnost za fi nanciranje ovih ak  vnos  .

Najveća barijera, općenito u mobilnos   u ovom konkretnom prekograničnom 
području, jest jezik. Sljedeći projekt „Speak the same“ će krenu   upravo rješa-
va   ovaj element, iako je to dugoročniji cilj. Ovaj će projekt obuhva    relevan-
tne dionike tržišta rada prekograničnog područja koji će uči   jezik.

Podizanje svijes   o prekograničnoj suradnji je dugoročan proces, koji je tek 
započeo. Duži niz godina, ak  vnost lokalnih dionika te rezulta   gospodarske 
suradnje će pomoći da mogućnost dnevne mobilnost u ovom području zaživi.
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