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I Bevezetés
A fejezetben először áttekintjük az első fázis eredményeit, majd a második fázisban kitűzött
célokat és a kutatás módszertanát.

I.1 Az első fázis eredményeinek áttekintése
A magyar-szerb határrégió 174 km hosszú, Magyarország déli részén helyezkedik el, és magában
foglalja Csongrád és Bács-Kiskun megye járásait, szerb oldalról pedig a Vajdaság határhoz közeli,
és nagy arányban magyarok lakta kerületeit. Bár Magyarország sűrűbben lakott terület Szerbiánál,
a határ menti régiók mégis a szerb oldalon számlálnak több lakost. A népesség mindkét oldalon
elöregedő, a szerb oldal mutatói kicsivel kedvezőbbek, de mindkét esetben növekvő tendenciáról
beszélhetünk. Magyar oldalon a Bácsalmási járás, szerb oldalon pedig a Nyugat-bácskai kerület
mutatói alakulnak kifejezetten kedvezőtlenül. Jobb helyzetben vannak Csongrád megye járásai és
a Dél-bácskai kerület.

1. térkép: A szerb-magyar határ menti régió (Forrás: GADM, Google Maps; saját szerkesztés)
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GDP-jét tekintve Szerbia alacsonyabb értékeket produkált az elmúlt években, mint Magyarország,
ám az EU28 szintjétől mindkét ország elmarad.
A gazdaságban a magyar oldalon 2016-ra a legkeresettebb ágak a feldolgozóipar, kereskedelem és
gépjárműjavítás. Az építőipar 2016-ra veszített keresettségéből. A dél-alföldi régióban 2016-ra
megnőtt az adminisztrációs és közigazgatási ág munkaerőigénye. 2015-ben a legtöbb bejegyzett
cég mind Csongrád, mind Bács-Kiskun megyében a mezőgazdasági ágazatban végezte
tevékenységét (ez valószínűleg a mezőgazdaságban gyakori egy fős- illetve mikrovállalkozások
létének köszönhető).
A térség gazdaságában potenciális fejlődést lehetne elérni a K+F szektorban, hiszen mind
Szegeden, mind Novi Sad-ban működik egyetem, hasonló kutatási témákkal, de kevés
együttműködéssel. Szintén mindkét oldalon fejlett business support center-ek találhatók, amelyek
között azonban hiányzik az együttműködés. A határon átívelő és a kutatást elvégző, illetve felhasználó szervezetek között létrehozandó kapcsolatok segíthetnek a tudásigényes ágazatokban
rejlő potenciál kihasználásában.
A régió magyar oldalának munkaerőpiaca mind a foglalkoztatási, mind a munkanélküliségi ráták
tekintetében az országos és a dél-alföldi szinteknek megfelelően alakult 2010 és 2016 között. A
szerb területek foglalkoztatási mutatói jóval kedvezőtlenebb képet mutatnak a magyarokénál, a
Nyugat-bácskai kerület kifejezetten rossz, a Dél-bácskai jobbnak mondható helyzetével. A
munkanélküliségi ráták szempontjából Észak-Bácska és Észak-Bánság teljesített jobban a szerb
területen, a Nyugat-bácskai terület kiugróan magas értékei mellett.
Magyar oldalon az álláskeresők nemi összetétele kiegyenlítettnek mondható, szerb oldalon a
férfiak enyhe túlsúlya figyelhető meg. A kor szerinti összetétel megfigyelésekor láthatjuk, hogy
az európai államokra jellemző elöregedési tendencia ezekben az adatokban is megjelenik: a
magyar oldalon 2010 és 2016 között nőtt az 50 éven felüli álláskeresők aránya. A legfeljebb 25
éves korosztály aránya azonban stagnál a megfigyelt időszakban, a szerb oldalon pedig csökken
az álláskeresők között az első alkalommal munkát keresők aránya.
Iskolai végzettség szerinti összetételben vizsgálva a határrégió járásai nagyon eltérő képet
mutatnak, jobb helyzetben a városiasabb, Szegedi és Bajai járások, rosszabb helyzetben a
Jánoshalmai, Bácsalmási és Kiskunmajsai járások vannak. Szerb oldalon a szakképzetlen
álláskeresők aránya lassú növekedést mutat, a kerületek között nagy az adatok szórása.
Legkedvezőtlenebb helyzetben az Észak-Bánság van, 2016-ra itt elérte az 50%-ot a szakképzetlen
álláskeresők aránya.
A régióban a 2001-2013-as pályázati ciklusban működött INTERREG program1, és a 2014-2020as ciklusra újra meghirdetésre került. A program prioritásai közé tartoznak a vízgazdálkodás, a
határon átmenő forgalom feltételeinek fejlesztése, az idegenforgalom fejlesztése és a KKV-k
versenyképességének növelése. A program megvalósítására összesen 76 616 474 euró áll
rendelkezésre.

1

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program.
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Kérdőíves adatfelvételt végeztünk a szerb és magyar munkaadók, illetve a magyar munkavállalók
körében. Alapvetően elmondható, hogy a szerb munkaadók jóval nyitottabbak a külföldi
munkavállaló foglalkoztatására és az EURES szolgáltatások igénybevételére is. Magyar oldalon
nagyobb az elzárkózás, ám több a már meglévő külföldi munkavállaló. A legtöbb megkérdezett
cég mindkét oldalon mikrovállalkozás, és a feldolgozóiparban, illetve a kereskedelem és
gépjárműjavítás területén végzik tevékenységüket. A magyar munkaadók részéről a nyelvi
probléma és az adminisztráció igen erős akadályt jelentenek.
A határrégió területén élő magyar munkavállalók nagy része nem vagy inkább nem váltana
munkahelyet az elkövetkező 5 évben, a többség nem dolgozott külföldön és nem vállalná a külföldi
munkát most sem. A kívánatosnak tartott nettó havi fizetés külföldi munkavállalás esetén
átlagosan 2500 euró.
A múltbéli vagy a potenciális külföldi munkavállalásban anyagi okok játszanak szerepet,
akadályozó tényezőiként pedig a lelki okok és a kor jelennek meg. A külföldön elérhető
munkalehetőségeket alapvetően nem látják sokkal jobbnak az itthoninál a válaszadók,
nyelvtudásukban nem biztosak, és ha munkahelyi nyelvhasználatról van szó, nehezebben tudják
megítélni, hogy elboldogulnának-e vele. Egy tipikus magyar válaszadó a határrégióból nem vezető
szellemi tevékenységet végző alkalmazott egy kisvállalkozásban.
Az előző tanulmányból jól kirajzolódik, hogy a munkavállalók a határ magyar oldalán elégedettek
helyzetükkel, nem kívánnak külföldön dolgozni, ha pedig valaki mégis, akkor inkább NyugatEurópa felé indul. A magyar munkaadók nem túl nyitottak más országok állampolgárainak
foglalkoztatására, ezen a területen az EURES-ről és a külföldiek foglalkoztatásáról szóló pozitív
kampány formálhatná a szemléletet. Szerbia EU-csatlakozásának részeként a szerb munkaerőpiac
EU-ba történő integrálása is cél, az INTERREG program valamilyen szinten ezt hivatott
előkészíteni.
A határrégió magyar oldalának munkaerőpiaca jobb helyzetben van, mint a szerb. Mindkét ország
fenyegető problémája a gyors elöregedés, amit a szorosabb együttműködés talán enyhíthetne.
Mivel a két terület gazdasága hasonló, így nem beszélhetünk olyan munkaerő-áramlásról, ahol az
egyik országban valamilyen szakmában kialakult hiányt a másik országban ebben a szakmában
túlkínálat jelenthet. A térség városias jellegű, nagy potenciált rejt magában a Szegedi
Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem (Novi Sad) egymással és a környező cégekkel történő
együttműködése. Egyes leszakadó területek felzárkóztatására (ilyen szerb oldalon a Nyugatbácskai kerület, magyar oldalon a Jánoshalmai, Bácsalmási és Kiskunmajsai járások) érdemes
lenne nagyobb hangsúlyt fektetni már az oktatás szintjén is.
A külföldi munkavállalást leginkább anyagi tényezők motiválják, és lelki tényezők gátolják.
Magyar oldalról az anyagi motiváció nem feltétlen van meg, így inkább a szerb munkavállalók
magyarországi foglalkoztatására van nagyobb esély. A Vajdaságban jelentősebb arányú a magyar
lakosság, így a nyelvi problémák is elkerülhetők, emellett a társulási megállapodás értelmében a
legálisan EU-tagállamban foglalkoztatott szerb munkavállaló házastársa és gyermekei is
hozzáférnek a munkaviszony ideje alatt az adott tagország munkaerőpiacához, ez pedig
fellendítheti a területen a munkaerő-áramlást. Az INTERREG program jelenlegi ciklusában pedig
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prioritásként szerepel a határátkelés megkönnyítése a két ország között, ez pedig további segítő
tényező lehet.

I.2 A második fázis céljai és módszertana
A kutatás második fázisának két legfontosabb törekvése:
 javaslattétel a határrégió munkaerőpiaci folyamatainak monitorozásához használandó
indikátorrendszer létrehozására és
 lehetséges együttműködési stratégiákra.
Ezen kívül jelen tanulmány célja a kutatás első fázisában lehatárolt területi egységek
jellegzetességeinek bemutatása és összevetése más uniós határ menti régiókkal is.
Ezen célok eléréséhez többféle módszert is felhasznál a kutatás. Az első nagyon fontos módszert
az első körös tanulmányokban gyűjtött adatok áttekintése, újrarendszerezése jelenti, kiegészítve a
határrégió országairól szóló jelentések és előrejelzések tanulságaival. Ebből következően a
második módszer az úgynevezett desk research, melynek során az országokról és azokon belül a
vizsgált területekről elérhető nyilvános adatok, jelentések, információk összegyűjtése és
másodelemzése folyik. A kutatás harmadik lába kvantitatív, néhány kvalitatív elemmel
kiegészítve. Ennek keretében kérdőíves adatfelvétel alkalmazására került sor, ezt megelőzően a
tanulmánysorozat folyamán munkaerő-közvetítő cégekkel is készültek ilyen interjúk (azonban az
alacsony elemszám miatt ezt inkább kvalitatív adatoknak célszerű tekinteni).
A kutatást három célcsoport bevonásával végeztük:
1. álláskeresők és munkaképes korú népesség,
2. munkaadók, és
3. a munkaerőpiacon érdekelt állami és civil szervezetek.
1. Álláskeresők a határ mindkét oldalán: az elfogadott foglalkoztatáspolitikai definíció szerinti
regisztrált álláskeresők helyett a jelen kutatásban álláskeresőnek tekintjük a regisztrált
álláskeresőkön kívül azokat a munkavállalókat is, akik a felmérés pillanatában foglalkoztatottak
voltak, ám az elkövetkezendő öt évben terveztek munkahelyet váltani, ezen kívül számos
kérdést azok körében is vizsgáltunk, akiknek jelenleg nem áll szándékában a munkahelyváltás.
2. Vállalkozások a határ mindkét oldalán: azokat a vállalkozásokat tekintjük kutatásunk
alanyának, amelyeknek a vizsgált régióban található a székhelye és legalább 5 főt
foglalkoztatnak. A székhely szerinti korlátozást az a praktikus szempont indokolja, hogy
telephely szerinti céglistát nem lehet elérni, e nélkül pedig a mintavétel lényegében nem oldható
meg. A méret szerinti korlátot az indokolja, hogy a kisebb cégek számára a munkaerővel
kapcsolatban feltett kérdések irrelevánsak, így jellemzően hasonló tartalmú kérdőívekre kisebb
arányban válaszolnak.
3. A foglalkoztatási szolgálatok, illetve (potenciális) partnereik a határ mindkét oldalán.
A kvantitatív adatfelvételre mindhárom – előzőekben említtet – célcsoport körében sor került.
Egyrészt mintavételen alapuló rövid zárt kérdéseket tartalmazó kérdőíves kutatás a határrégió
mindkét oldalán az álláskeresők és a munkaképes korú népesség körében (határszakaszonként
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legalább 500 fős minta vételét tűztük ki célként). A mintavételhez a 18-64 éves népességre
reprezentatív véletlen mintát alakítunk ki. Egyes kérdéseket csak azoktól kérdeztük, akik
álláskeresők. A gyűjtött adatok köre a következő: mobilitási hajlandóság a határon túlra, elvárt
anyagi és nem anyagi feltételek. A lebonyolításra telefonos adatfelvétel segítségével került sor.
A munkaadók körében - a régióban működő cégektől megvásárolt, a regisztrált és ténylegesen
működő cégekből véletlen kiválasztással létrehozott listán - rövid online kérdőíves vizsgálatot
végeztünk, célul kitűzve 100 cég bevonását. Ebben a körben a gyűjtött adatok a következők voltak:
alkalmazott külföldi (külföldön: magyar) állampolgárságú vagy lakhelyű munkavállalók száma a
cégben, további külföldi (külföldön: magyar) állampolgárságú munkavállalók alkalmazásának
igénye, lehetősége a cégeknél, az alkalmazás területe, körülményei, munkaerő-szükséglet, a
külföldi munkavállalók munkavállalásával kapcsolatos vélt, illetve tapasztalt problémák.
A munkaerőpiac további szereplői, jelen tanulmányban a munkaerő-közvetítő cégek körében
online kérdőíves adatfelvételt végeztünk, melynek főbb témái a következők voltak: saját
szervezetük leírása, a határrégióban rajtuk keresztül lebonyolított nemzetközi munkavállalási
tevékenységek áttekintése. A határon átívelő foglalkoztatás akadályozó tényezői, javaslatok a
problémák enyhítésére és az együttműködésben való részvételre való nyitottság felmérése.
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II Vezetői összefoglaló
Kutatásunk célja feltáró, elemző és összehasonlító elemzés végzése; továbbá összefoglaló,
javaslattevő, iránymutatást adó tanulmány készítése Magyarország és Szerbia közös határ menti
térségeinek munkaerőpiaci helyzetéről és munkaerőpiaci mobilitásáról, illetve annak támogatását
segítő lehetőségekről. Jelen tanulmány egy két tanulmányból álló sorozat második, előrejelzéseket
áttekintő és indikátor-rendszerre, illetve az együttműködésre javaslatot tevő része.
A kutatásban desk research és survey adatfelvétel segítségével vizsgáltuk egyrészt a határrégió
területének gazdasági és munkaerőpiaci jellemzőit, másrészt a munkaerőpiaci szereplők attitűdjeit
és terveit. A három célcsoport, amit vizsgáltunk, a határrégió mindkét oldalán az álláskeresők, a
munkaadók és magyar oldalon a munkaerő-közvetítő cégek voltak.
Az elmúlt nyolc évben a foglalkoztatási ráta a határrégió magyar megyéiben elérte az Európai
Unió átlagát. A szerb kerületek mutatója kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetre utal, ám 2015
óta kifejezetten felgyorsuló ütemben növekszik a ráta értéke. A munkanélküliségi ráta alakulása is
a magyar oldal jobb munkaerőpiaci helyzetére utal. A vizsgált időszakban Bács-Kiskun megye
mutatója végig az európai uniós átlag alatt volt, Csongrád megyéé pedig akörül mozgott, 2014 óta
megfigyelhető lefelé távolodással. A szerb oldal mutatói az időszakban végig az EU átlag fölött,
annak változásait követve mozogtak, a legrosszabb helyzetben a Nyugat-bácskai kerület volt.
Mindkét országban gazdasági növekedés figyelhető meg, és mindkét országban ugyanazok a
tényezők állítják kihívás elé a munkaerőpiaci szereplőket. Ezek a tényezők a munkaerőhiány, a
brain drain2, az elöregedés. Bár Magyarországon a bérszínvonal növekedése valószínűleg nem fog
leállni, még ezzel sem sikerül az Ausztriában elérhető szintet elérni. A Szerbiát legerősebben
befolyásoló tényező az EU csatlakozási folyamatának alakulása. A folyamat gyorsasága nagyban
függ attól, hogy Szerbia milyen ütemben képes implementálni a szükséges reformokat és rendezni
Koszovóhoz fűződő viszonyát.
A határrégió felosztási lehetőségeit tekintve a foglalkoztatási ráták, a városias területek és a közútinfrastruktúra együttes vizsgálatával kirajzolódik egy mintázat. Novi Sadot, Szegedet és Baját jól
kiépített infrastruktúra köti össze. Az A1 autópálya mentén Szerbiában a foglalkoztatási ráták
magasabbak, mint a többi kerületben. Sajnos Magyarországon a nem megfelelő részletezettségű
területi bontás miatt csak azt látjuk, hogy mind Csongrád, mind Bács-Kiskun megyék
foglalkoztatási rátája magasnak számít a térségben. Járási szintű részletességű foglalkoztatási
adatok vizsgálatával kideríthető lenne, hogy beigazolódik-e a felosztás elmélete.
A határrégió szerb és magyar oldalának munkavállalói egyetértenek abban, hogy aki külföldi
munkavállalást tervez, nyugatabbra indul. A külföldi munkavállalás fő motivációi továbbra is
anyagi jellegűek, fő akadályai pedig lelki okok. A munkaadói oldalon a gazdasági növekedés
érezteti hatását, a cégek többsége mindkét részen tervez bővítést, bár nem nyitottak a külföldi
munkavállalók alkalmazására, és csak alig ismerik az EURES hálózatot. A foglalkoztatott
külföldiek száma mindkét oldalon elhanyagolhatóan kicsi.

2

Szakképzett munkaerő kivándorlása.

7

A határrégió területén kialakítandó együttműködés létrejöttekor négy területre lenne
érdemes fókuszálni:
 K+F: együttműködés a Szegedi Tudományegyetem, a Novi Sad-i egyetem és a határrégió
business support centerei között;
 Nonprofit: az INTERREG-IPA program keretében a már most együtt dolgozó nonprofit
szervezetek között kialakult kapcsolatok és jó gyakorlatok beépítése az együttműködésbe;
 Munkaerő-közvetítés: a szerb cégek szívesen alkalmaznak toborzásra munkaerőközvetítő cégeket, és ezeknek a cégeknek - mivel mind a kereseti, mind a kínálati oldallal
kapcsolatban állnak - jó rálátásuk nyílik a határrégió munkaerőpiacára, szemléletformáló
hatással bírhatnak;
 Adminisztráció: az adminisztratív terhek csökkentése és az egyszerűbb, gyorsabb
ügyintézés valószínűleg nyitottabbá tenné a munkaadókat külföldi állampolgár
foglalkoztatására.
A határrégiók vizsgálatakor kiemelt fontosságú a vizsgált mutatók területi bontásának
részletessége. A legtöbb mutató magyar részről legalább NUTS2 szinten biztosan elérhető, de ez
a bontás nem megfelelően részletes a határszakaszok vizsgálatához. A magyar adatok a KSH
honlapján NUTS3, megyei szintű részletezettségben általában elérhetőek, ám még ennél is
finomabb, járási szintű adatokra van szükség ahhoz, hogy a határrégió vidékének
munkaerőpiacáról megfelelő képet kaphassunk. A KSH sok esetben közzétesz ilyen
részletezettségű releváns adatokat. Szerb oldalon a régió lehatárolásához kerületeket használtunk.
Sok adat elérhető ilyen részletezettséggel a szerb statisztikai hivatal honlapján. Mivel Szerbiában
is felveszik a Labour Force Survey-t (és negyedévente jelentetnek meg publikációkat a
munkaerőpiac állapotával kapcsolatban, ami angol nyelven is elérhető), az indikátorok közül az
általánosak viszonylag könnyen hozzáférhetők. Ezen kívül Szerbia folyamatban lévő európai
uniós csatlakozása miatt a statisztikai hivatala által gyűjtött adatok is egyre inkább igazodnak az
EUROSTAT standardekhez, és a 2018 decemberében tartott legutóbbi csatlakozási tárgyaláson az
egyik napirendi pont a statisztika volt. Szerbia tehát az ESA 2010 módszertannak megfelelően fog
adatot szolgáltatni az EUROSTAT-nak, így a regionális gazdasági adatok az elkövetkezendő
néhány évben feltehetően hozzáférhetővé válnak.
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Indikátor
KILM1

Mit takar
munkaerőpiaci részvételi arány

Területi bontás
NUTS3

Munkaerőpiaci
részvétel

KILM2

foglalkoztatási arány

NUTS3

Foglalkoztatás
formája

KILM3
KILM4
KILM5

NUTS2
NUTS2
NUTS2

KILM7
KILM8

foglalkoztatási státusz
ágazati foglalkoztatás
foglalkozási kategória
részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a
foglalkoztatottakhoz képest
heti munkaórák száma
informális gazdaságban végzett munka aránya

KILM9

munkanélküliségi arány

KILM10

pályakezdő munkanélküliségi arány

KILM11

hosszú távon munkanélküliek aránya

KILM12

alulfoglalkoztatottsági arány

KILM13

inaktivitási arány

KILM6
Munka minősége

Munkanélküliség
inaktivitás

és

Foglalkoztatást
befolyásoló tényezők

KILM14
KILM15
KILM16
SPEC1

Határrégióra
specifikus indikátorok

SPEC2

munkaerő és munkanélküliek legmagasabb
iskolai végzettségének megoszlása
munkabérek termelékenysége
munkaerő termelékenysége
a határrégióban foglalkoztatott külföldiek
aránya
szomszédos országból származó
foglalkoztatottak aránya a határrégióban
foglalkoztatott külföldiek között

Felmerülő probléma
részletesebb területi
bontás országonként
eltérő mértékben
lehetséges
nincs elég részletes
területi bontás

Relevancia
használandó

használata országonkénti
mérlegelést igényel

NUTS2
NUTS2
NUTS2
NUTS3 vagy
finomabb
NUTS3 vagy
finomabb
NUTS3 vagy
finomabb
NUTS3 vagy
finomabb
NUTS3 vagy
finomabb
NUTS2 csak
népszámláláskor
ország
NUTS3
Magyarországon
NUTS3
Magyarországon
NUTS3

másodlagos

nemzetközi
viszonylatban nem
elérhető; közelítéssel
helyettesíthető

használandó

problematikus elérés

használata országonkénti
mérlegelést igényel

külföldi foglalkoztatott
aluldefiniáltsága, adatok
elérhetősége más
országokban

használandó
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III Executive Summary
The aim of this study is to deliver an exploratory, analytical and comparative overview of the
Hungarian-Serbian border area. Furthermore we aim to produce a summary and proposals to help
the understanding of the area's labour market and mobiliy. The present study is the second part of
a two-studies serie, which sums up predictions regarding the economical and labour-related future
of the area and propose a set of indicators and a possible way of cooperation between organizations
of the two sides of the border.
In this study we used desk research to find out more about the economic and labour market
characteristics of the border regions and survey data to explore the attitudes and plans of labour
market actors. The three target groups identified were job seekers and employers on both sides of
the border, and recruitment companies from the Hungarian side of the border.
Over the past eight years the employment rate in the Hungarian counties of the border area have
reached the EU average. The same measurements of the Serbian districts indicates worse
employment situation, but since 2015 the rate is increasing at a particularly fast pace. The
unemployment rates suggest the same, Hungary's labour market is in better shape. During the
period in question Bács-Kiskun county's unemployment rate was below the EU average, Csongrád
county's was moving near it, and since 2014 both of them have been rapidly decreasing. The
Serbian rates have been moving above and with the EU average, with Nyugat-Bácska district's
rates having been the highest.
Both countries are experiencing economic growth and face the same labour market challenges.
These challenges include labour shortages, brain drain and aging. Although wage growth in
Hungary will most likely continue, wages won't reach Austrian levels.
The most influential factor affecting Serbia is the EU accession process. The speed of it largely
depends on the pace at wich Serbia is able to implement necessary reforms and settle its relations
with Kosovo.
A pattern emerges dividing the border region, and it can be observed by examining employment
rates, urban areas and road infrastructure together. Novi Sad, Szeged and Baja are connected by
well-established infrastructure. Along the A1 motorway in Serbia employment rates are higher
than in other districts. Unfortunately the same in Hungary cannot be studied as the lack of
sufficiently detailed data prevents one from doing so.
The job seekers of the Serbian-Hungarian border area agree that those who plan on working abroad
will go further West. The main motivations for working abrod are still monetary and the main
obstacles are still emotional ones. As both countries experience economic growth, the majority of
the companies on both sides of tha borders plan on expanding. Most of the companies are not open
to the idea of employing foreign workers and they are barely familiar with the EURES network.
The number of foreigners employed on either side of the border is insignificantly small.
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It would be beneficial to focus on four areas when developing a cooperation programme in
the border area:
 R&D: collaboration between University of Szeged, the University of Novi Sad and the
business support centres of the border area;
 Nonprofit: integration of good practices and connections between nonprofit organizations
that are working together under the INTERREG-IPA programme;
 Recruitment agencies: Serbian companies like to recruit new employees via recruitment
agencies. These agencies, as they work with both the supply and demand side of the labour
market, can offer valuable insights and also possibly change the attitude of employers
towards foreign citizens;
 Administrative: reducing administrative burden could possibly make employers more open
to employing foreign citizens.
When examining border regions, sufficient territorial breakdown of the used indicators is of crucial
importance. Most indicators are readily available for the Hungarian side of the border, at least at
NUTS2 level. Hungarian data is also usually available at NUTS3 (county) level detail on KSH's
website, but one would need even more detailed, disctrict level data to get a good picture of the
labour market in the border region. In many cases, KSH publishes relevantly detailed data. On the
serbian side, we used districts, okrugs to define the border region. Most of the data is available in
such detail at the website of the Serbian Statistical Office, mainly in PDF form, and they usually
are available in English. Since Serbia participates in the Labour Force Survey and publishes
quarterly reports from the data obtained, general indicators are relatively easy to access. In
addition, due to the accesion of Serbia to the European Union, the data collected by its statistical
office is increasingly aligned with EUROSTAT standards. At the last accession conference held
December 2018 statistics as one of the items on the agenda. As part of the accession process,
Serbia will provide EUROSTAT with data corresponding to the ESA 2010 methodology, so at
least regional accounts data expected to be available in the next few years.
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indicator
KILM1
labour
participation

market
KILM2
KILM3
KILM4
KILM5

form of employment

KILM6
KILM7
labour quality

KILM8
KILM9
KILM10

unemployment
inactivity

and

KILM11
KILM12
KILM13
KILM14

factors of employment
KILM15
KILM16

available area
potential problems
breakdown
labour market participation
NUTS3
more
detailed
breakdown
availability differs by
employment rate
NUTS3
country
employment status
NUTS2
employment sector
NUTS2
available
area
breakdown
not
employment category
NUTS2
detailed
enough
ratio of part time employees to all
NUTS2
employed
number of weekly working hours
NUTS2
ratio of labour in informal
NUTS2
economy
NUTS3
or
unemployment rate
smaller
NUTS3
or
career starter unemployment rate
smaller
not available for other
NUTS3
or
ratio of long term unemployment
countries; can be
smaller
estimated
NUTS3
or
underemployment rate
smaller
NUTS3
or
inactivity rate
smaller
distribution of level of highest NUTS2, only
education among the employed for
census
problematic
and unemployed
periods
availability
productivity of wages
countries
productivity of labour force
NUTS3
content

SPEC1

ratio of foreigners employed in the NUTS3
border area
Hungary

SPEC2

ratio
of
employees
from
neighbouring countries to all NUTS3
foreigners employed int he border Hungary
area

indicators specific to the
border area

relevance

should be used

usage should be based on country
specific assessment

secondary

should be used

usage should be based on country
specific assessment

for underdefined concept
of
„foreigners
employed”;
should be used
problematic
for availability for other
countries
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IV A vizsgált szomszédos ország munkaerőpiacának
bemutatása a határ menti munkaerőpiacok szemszögéből
A fejezet célja a vizsgált szomszédos ország munkaerőpiaci helyzetének bemutatása nemzetközi
összehasonlításban és a vizsgált szomszédos országra ható tényezők összegyűjtése, ezek
következményeinek áttekintése a vizsgált határrégió munkaerőpiacára.
A fejezet először áttekinti az elmúlt nyolc évben a térség foglalkoztatási és munkanélküliségi
rátáinak alakulását országos, Magyarországon megyei és járási, Szerbiában pedig kerületi szintű
bontásban. Ezután rövid összefoglalás következik külön alfejezetekben a határrégió országaira
ható tényezőkről (és előrejelzésekről), valamint azok határrégióra való potenciális hatásáról.
Az előző tanulmányok során összegyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgált országok
munkaerőpiacain megfigyelhető egyfajta koncentráltság, a munkalehetőségek és a jobb
infrastruktúra az országok közepén összpontosul. A határvidék régiói perifériálisnak tekinthetők
olyan szempontból, hogy itt magasabb az idősebbek, alacsonyabb végzettségűek aránya, és
kevesebb is az elérhető munkahely. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a betöltetlen álláshelyek
megszerzéséhez nem megfelelő a potenciális munkavállalók végzettsége, képesítése. A tendenciák
alól kivételt képezhetnek a fejlett, városias területek és a vizsgált határrégió mindkét oldalán
található ilyen: magyar oldalon elsősorban a Szegedi és Bajai járások, szerb oldalon pedig a Délbácskai kerület (itt található ugyanis Novi Sad, a Vajdaság központja).

IV.1 A térség foglalkoztatási és munkanélküliségi rátáinak alakulása
az elmúlt nyolc évben
Csongrád megye

75%

Magyarország

70%

Dél-Alföld

65%

Bács-Kiskun megye

FOGLALKOZTATÁSI RÁTA

60%

Dél-Bácska
Észak-Szerbia

55%

Észak-Bácska

50%

Szerbia

45%

Vajdaság

40%

Észak-Bánság

35%

Közép-Bánság

30%

Nyugat-Bácska
EU összes

25%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. diagram: A foglalkoztatottság alakulása 2010 és 2017 között a határrégióban.
(Forrás: EUROSTAT, KSH; SORS; saját szerkesztés)
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A magyar és a szerb területek foglalkoztatási rátái jól elkülönülnek, és a magyar adatok 2013-tól,
a szerb adatok pedig 2015-től egyértelmű javuló tendenciát mutatnak. A magyar adatok 2017-re
majdnem behozták a vizsgált időszak elején megfigyelhető 15%-os lemaradásukat az uniós
átlaghoz képest.
A magyar foglalkoztatási adatok a vizsgált periódusban igen jól követik az országos értékeket.
Csongrád megye mutatói igen érdekesen alakulnak: 54%-os kiindulási szintről 2012-ig csökkenés
figyelhető meg, majd 2014-re a mutató értéke 56%-ról 62%-ra ugrik, amit további javulás követ.
Bács-Kiskun megye mutatói stabilabbak, a vizsgált időszakban az országosnál lassabb, de stabil
növekedést mutatnak.
A szerb területek között nagyobb különbségek figyelhetők meg, 2014-ig csökkenő, majd azt
követően ismét növekedésnek induló foglalkoztatással. Az Észak-szerbiai országrész
foglalkoztatási mutatói kedvezőbbek, mint az országos átlag, és 2014-ig a Dél-bácskai kerület még
ennél is kedvezőbb értékekkel rendelkezik. 2014 után bár ebben a kerületben is elindult a
foglalkoztatás növekedése, üteme lassabb, mint az észak-szerbiai országrészé (ez valószínűleg
annak is köszönhető, hogy ebbe az országrészbe tartozik még Belgrád és vonzáskörzete is). 2010től 2014-ig érdekes jelenséget fedezhetünk fel a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő kerületekben:
az Észak-bánsági és a Közép-bánsági területek mutatói a 30% körüli foglalkoztatottsági értékekről
indulva lassú növekedést mutatnak, miközben az időszakban az országos szint 35% körül stagnál,
a vajdasági szint pedig 35%-ról indulva lassú csökkenést mutat. A legkedvezőtlenebb helyzetben
egyértelműen a Nyugat-bácskai terület volt az időszakban végig, a 29%-os kiinduló szintről némi
csökkenést mutatott, és még a foglalkoztatottság növekedésének 2014-es megindulása után, 2016ra sem sikerült elérnie még a Vajdaság 2010-es kiinduló szintjét sem.
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2. diagram: A munkanélküliség alakulása 2010 és 2017 között a határrégióban.
(Forrás: EUROSTAT, KSH, SORS; saját szerkesztés)
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A munkanélküliségi adatok nem különülnek el olyan élesen, mint a foglalkoztatási ráták. A térség
munkanélkülisége általánosságban az EU átlag fölött helyezkedik el, a magyarországi megyék
mutatói az utóbbi néhány évben rohamos, az EU átlag tempójánál gyorsabb csökkenést mutatnak.
A szerb adatoknál megfigyelhető, hogy a különböző kerületekben a változás nem egyenlő mértékű,
de összességében lassabb csökkenést mutatnak az adatok a magyar megyékéinél.
A vizsgált periódus során a legmagasabb munkanélküliséget 2013-ban érték el a határrégió magyar
oldalának adatai, Csongrád megyében ekkor 12%-on állt a munkanélküliségi ráta. Az országos
érték az időszakban végig csökkenő tendenciát mutatott, a dél-alföldi régió értékei pedig végig
kissé kedvezőtlenebbül alakultak az országosaknál.
Szerbia esetében itt is elég nagy különbségeket találhatunk a határrégió kerületei között. Az északszerb szintnél magasabb munkanélküliségi ráták figyelhetők meg a vizsgált időszakban, a
legkedvezőbb helyzetben Észak-Bácska és Észak-Bánság volt. Nyugat-Bácska munkanélküliségi
rátája 18%-on tetőzött 2013-ban, és az azóta elinduló csökkenés csupán a 2010-es kiinduló szintre
vitte le az értékeket 2016-ra. A szerb területeken nem figyelhetők meg olyan nagy különbségek az
egyes évek között, mint a magyar adatokban. Az időszak végére a magyar mutatók 7% alá, a szerb
mutatók (Nyugat-Bácska kivételével) 10% és 15% közé kerültek, és csökkenő tendenciát
mutatnak.

IV.2 Magyarországra ható tényezők
Az Európai Bizottság 2018 őszi gazdasági előrejelzése alapján a magyar gazdaság növekedése a
2018-as erős év után egy természetes lassulásba fog. Miután 2018-ban az államadósság 2,4%-ban
csúcsosodott ki, 2019-re az előrejelzés szerint ez az érték 2% alá fog esni. A befektetések
növekedésének lassulása okán a GDP növekedése a 2018-as 4,3%-os értékről 2019-ben 3,4%-ra,
2020-ra pedig 2,6%-ra mérséklődik. Ezt a lassulást az építőipar kapacitásának elérése okozza. A
2020 januárjában várható, az ingatlanbefektetésekre vonatkozó kedvező ÁFA kulcs megszűnése
miatt 2019-ben még egy befektetési csúcsra lehet számítani. A kisvállalkozásoknak kedvező
feltételekkel nyújtott hitelezés miatt a vállalkozások is jól járhatnak. Bár a foglalkoztatottság
növekedése lassul, a szűk munkaerőpiac miatt továbbra is a reálbérek növekedésére lehet
számítani (ami a fogyasztás növekedését és az inflációt is gyorsítja). A bérnövekedés vonzó lehet
a szomszédos országok munkavállalói számára is, de nem valószínű, hogy a vizsgált határrégió
területén manifesztálódik (a nagyobb városok azonban elképzelhető, hogy kivételt jelentenek). A
foglalkoztatottság növekedésének lassulása nem meglepő annak fényében, hogy a
munkanélküliségi ráta történelmi mélyponton van. A munkaerőigények részben a meglévő
erőforrások mobilizálásával kielégíthetők – ilyen például az állami szférában dolgozók
magánszférában való elhelyezkedése.3
A népesség elöregedése az egész EU-ban problémaként jelentkezik, az Európa 2020 célok a 2064 éves lakosság körében a foglalkoztatási ráta legalább 75%-ra emelését tűzték ki célul. A ráta
3

European Comission. (2018). European Economic Forecast – Autumn 2018. [PDF fájl]
Letöltve: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_hu_en.pdf
(Utolsó hozzáférés: 2019. január 27.)
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azért fontos indikátor, mert az EU-ban végbemenő demográfiai változások, főként a népesség
idősödése következtében az EU szociális modelljének fenntarthatósága ezen múlik. Ahogy több
más tagállam, úgy Magyarország számára is az egyik intézkedés a cél elérésének érdekében a
nyugdíjkorhatár fokozatos emelése. Ettől rövid- és középtávon a vizsgált határrégió szempontjából
az várható, hogy legalábbis stagnál a hosszú ideje munkát keresők aránya, hiszen ők nem lépnek
át a nyugdíjas ellátásba, és idősebb koruk, illetve a határrégióban megfigyelhető jellemző
alacsonyabb végzettség miatt az sem valószínű, hogy ők munkát találnának a megemelt
nyugdíjkorhatár eléréséig. Emellett pedig ismert tendencia, hogy minél hosszabb időt tölt el valaki
munka nélkül, annál nehezebben tér vissza a munkaerőpiacra. Az országos statisztikában a
nyugdíjkorhatár emelésével a korosztályos aktivitási ráta emelkedése várható (illetve már 2017ben is megjelent).
Összességében a határrégió magyarországi oldalának népesedéséről elmondható, hogy illeszkedik
abba a megfigyelt jelenségbe, miszerint ezek a területek ritkábban lakottak a magrégióknál.
Azonban mivel a régióban nagyobb városok is elhelyezkednek, és összességében fejlettnek
mondható, így a népességszám nem csökken rohamosabban az országos vagy a régiós átlagnál. A
járások között egyenlőtlenül oszlik el a változás: Szeged, Baja, Kiskunhalas és vonzáskörzetük
miatt az őket tartalmazó járások jobb helyzetben vannak. A határrégió járásaiban az országosnál
nagyobb mértékű az elöregedés, kifejezetten magas a Bácsalmási, Bajai és Kisteleki járásban. A
régióban az elöregedés szempontjából kedvezőbb helyzetben a Kiskunhalasi, Kiskunmajsai,
Jánoshalmi, Mórahalmi és Szegedi járások vannak, bár az országosnál itt is magasabb értékeket
mutat az index.4
Az idősebb korosztály munkaerőpiacra való visszavezetését célzó intézkedésként jelent meg az
elmúlt évben a nyugdíjas szövetkezetek létrehozása. Bár ezek az intézmények már létrejöttek, és
valószínű, hogy jelentős hatással lehetnek a korosztály foglalkoztatására, nem világos, hogy
milyen formában fognak pontosan működni, és hogy a tevékenységükből származó bevételek
hogyan fognak megoszlani a részt vevő három szereplő – a munkát vállaló nyugdíjasok, a
munkaadók és az állam – között. Alapvetően a több szektorban megfigyelhető munkaerőhiányra
kívánnak választ adni ezek a szervezetek, ám a határrégió szempontjából nem egyértelmű, hogy
hogyan fog ez megvalósulni. Egyrészt elképzelhető, hogy az olyan szektorokban, mint például az
oktatás, átmeneti enyhülést hozhat a nyugdíjasok reintegrációja a munkaerőpiacra, azonban nem
biztos, hogy a nagyobb fizikai megterheléssel járó munkák elvégzéséhez a nyugdíjasok
egészségügyi állapota és teherbírása megfelelő. Az előző tanulmány potenciális partnerszervezetei
között készített felmérés alapján pedig úgy tűnik, hogy sok hiányfoglalkozás ilyen megterheléssel
járna (például mezőgazdasági, gépkezelői, ipari, építőipari foglalkozások).5
A legfrissebb Eurofound jelentés szerint a betöltetlen álláshelyek száma és aránya rekord magas
értékeket ért el 2018 második negyedévében. Nem egyértelmű, hogy hogyan hat a munkaerőhiány
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok. Szerbia és
Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2018.
5
Eurofound: Living and Working in Hungary, 2017. https://www.eurofound.europa.eu/country/hungary#highlightsworking-life-in-2017 (Utolsó elérés: 2019. január 27.)
4
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a makrogazdasági mutatókra, azonban már így is megfigyelhető a befektetések késlekedése vagy
elmaradása, külföldre költöztetése ennek következtében. A 2019-es költségvetési terv szerint
bizonyos adókedvezmények segítenék az álláskeresők reintegrálását a munka világába, és a
cégeknek költséghatékonyabb lesz nyugdíjasokat foglalkoztatni, mert a szociális adót nem kell
majd utánuk fizetni. Az 55 éven felüliek és a 25 éven aluliak után járó adókedvezmény
megszüntetését tervezik emellett, ami kedvezőtlenül fogja érinteni az aktívan dolgozó, de a
nyugdíjkorhatárt még el nem érő réteget. A cafeteria rendszer átalakítása, az adókedvezmények
megvonása valószínűleg csökkenti majd a munkavállalók rendelkezésére álló jövedelmet. 6
IV.3 Szerbiára ható tényezők
Tanulmányunk szempontjából az első és legfontosabb hatás, ami Szerbiát éri, az Európai Unióhoz
való csatlakozás folyamata. Szerbia 2012 óta tagjelölti státuszban van. A csatlakozási tárgyalások
2014-ben kezdődtek, azóta a 35 napirendi pontból 12-t megnyitottak, és 2-t már le is zártak. A
tárgyalások gyorsasága nagyban függ Szerbiától, attól, hogy milyen ütemben tudják a
csatlakozáshoz szükséges reformokat implementálni és a Koszovóval való viszonyukat rendezni,
de egy 2018-ban említett lehetséges csatlakozási dátum 2025.
Szerbia részt vesz a gazdaságot érintő párbeszédben az EU tagállamokkal és az Európai
Bizottsággal, és felkészül a gazdasági programjának koordinációjára. Ennek keretében elfogadta
a negyedik gazdasági reformprogramot.
A szerb állampolgárok 2009 óta útlevél nélkül beléphetnek a schengeni övezet országaiba. A
megállapodás értelmében az EU-nak bizonyos körülmények fennállása esetén lehetősége van
átmenetileg felfüggeszteni ezt az egyezséget, de erre ez idáig nem volt szükség.
Az IPA II7 program keretében a csatlakozást segítendő Szerbia 1,5 milliárd euro támogatásra
jogosult 2014 és 2020 között. Emellett az IPA regionális fejlesztési programjának keretében
további 25 millió euro értékű összeget szánhat az ország vidékfejlesztésre. A 2015-2016-os
menekültválság miatt az Európai Bizottság 77,6 millió euro további támogatást allokált az
országnak, ezt az összeget már folyósítja az országnak. Ezen kívül Szerbia részt vesz más EU
programokban is, ilyen például a Horizon 2020, COSME, Customs and Fiscalis 2020, Erasmus+
és Creative Europe, Europe for Citizens és a határrégió munkaerőpiacának szempontjából
kiemelkedő fontossággal bíró Employment and Social Innovation.8
A 2013-as Szerbiával kötött „Stabilizációs és Társulási Megállapodás” 49., 50. és 51. cikke
foglalkozik a szerb állampolgárságú munkavállalók Európai Unión belüli munkavállalásáról.
Ennek értelmében a törvényesen foglalkoztatott szerb munkavállalót a munkavállalás
Nyírő Zsanna: Hungary: Latest working life developments Q2 2018. Eurofound, 2018
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2018/hungary-latest-working-life-developments-q2-2018
(Utolsó elérés: 2019. január 27.)
7
Instrument for Pre-accession Assistance: Előcsatlakozási Támogatási Eszköz
8
European Comission: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Serbia 2018 Report. [PDF fájl]
Letöltve: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf
(Utolsó hozzáférés: 2019. január 27.)
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tagországának állampolgáraival megegyezően kell kezelni. A megállapodás kimondja, hogy az
egyes tagállamok Szerbiával kötött kétoldalú megállapodásainak értelmében a szerb
munkavállalóknak biztosított lehetőségeket meg kell tartani, illetve ki kell bővíteni, az ilyen
megállapodásokkal még nem rendelkező tagországoknak pedig meg kell vizsgálnia a
szerződéskötés lehetőségét. A megállapodás értelmében a szerb munkavállalók EU-n belüli
munkaviszonya beleszámít a nyugdíj- és járulékszámításba, és a legálisan uniós tagállamban
dolgozó szerb állampolgár adott tagországban legálisan tartózkodó házastársa és gyermekei a
polgár foglalkoztatásának ideje alatt hozzáférhetnek az érintett ország munkaerőpiacához.
Speciális szempontként Magyarország és Szerbia munkaerőpiaci viszonyához megjegyzendő a
2011 óta hatályban lévő egyszerűsített honosítási eljárás, melynek keretében letelepedési
kötelezettség, magyarországi lakóhely és állampolgársági vizsga nélkül szerezhető magyar
állampolgárság. A szükséges és elégséges feltételek között a saját vagy felmenő magyar
állampolgársága vagy feltételezett magyar származása, magyar nyelvtudás, magyar jog szerinti
büntetlen előélet szükséges, és az, hogy a kérelmező nemzetbiztonságot nem sértő személy legyen.
A határrégió szerb oldalán a Vajdaságban található magyar kisebbség a határ ezen oldalán történő
munkavállalását (és letelepedését) ezek a körülmények jelentősen megkönnyítik, és a többségi
munkakeresők számára is vonzó lehet.
A szerb határrégió népsűrűsége az országos átlagnál magasabb, változása az országoséhoz
hasonlóan alakul (az észak-szerbiai szinttől elmarad, mert a Vajdaság megyéin kívül ide tartozik
Belgrád és térsége is, ami a térség átlagát emeli). A megyék közül kivételt képez a Dél-bácskai, itt
a két megfigyelt időszak között népességnövekedés volt megfigyelhető, nagyobb területű és
sűrűbben lakott megyéről van szó. Ez a magyar oldalhoz hasonlóan valószínűleg Novi Sad
jelenléte miatt alakul így. Másik kivétel az Észak-bácskai megye, melynek területe kisebb, de
sűrűn lakott (szintén egy nagyobb város, Szabadka jelenléte miatt lehetséges ez). Ebben a
megyében azonban az országos szintűvel nagyjából egyező mértékű népességcsökkenés figyelhető
meg. A Nyugat-bácskai terület népesedési folyamatai a legkedvezőtlenebbek a határrégió megyéi
közül, és mind az országos, mind a vajdasági trendeknél hátrányosabban alakulnak. A Vajdaság
az elöregedés szempontjából kicsit kedvezőbb helyzetben van, mint Szerbia összesen, de a határ
menti megyék között nagy különbségek figyelhetők meg. A Dél-bácskai területen a ráta végig
alacsonyabb maradt a vajdasági szintnél, a többi megye azonban magasabb rátákkal rendelkezett.
Kiugróan magas az elöregedés mértéke a Nyugat-bácskai térségben és Észak-Bánság megyében is
tartósan az országos szint fölötti értékek voltak megfigyelhetőek az időszakban.9

9

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete: Határ menti munkaerőpiaci kutatások és tanulmányok. Szerbia és
Magyarország közös határ menti térsége. Budapest, 2018.
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V A vizsgált határrégió munkaerőpiacának összehasonlítása a
kutatás többi határrégiójával
A következő fejezet áttekinti a szerb-magyar határrégió területét az osztrák-magyar, a románmagyar, a horvát-szlovén-magyar és a szlovák-magyar határrégióhoz képest. A mostani
tanulmányban vizsgált határrégióval közvetlenül szomszédos a román-magyar és a horvátszlovén-magyar határterület, így ezekre több figyelmet fordít az összehasonlítás.

V.1 Román-magyar határrégió
Bár Románia tagja az Európai Uniónak, egészen idáig nem volt tagja a schengeni övezetnek. 2018
decemberében azonban az Európai Parlament elsöprő többsége megszavazta Románia és Bulgária
felvételét az övezetbe. Az idei év első felében az Európai Tanácsnak jóvá kell hagynia a döntést
ahhoz, hogy a csatlakozás ténylegesen megtörténhessen.
A román-magyar határrégió a magyar határ hosszú keleti szakasza mentén helyezkedik el, ez a
határ a második leghosszabb magyarországi határszakasz, 448 km, a teljes magyar határszakasz
20 százaléka. Ehhez képest a szerb határrégió csupán 174,4 km hosszú, Magyarország dél-keleti
részén található. Bár a szerb határrégió definiálásakor nem csak a határhoz való közelség, hanem
a határon túl élő magyarok jelenléte is számított, a román határrégió így is sokkal nagyobb területet
ölel fel.
A román határrégió ebben a vonásában hasonlít a szerb határrégióra: a határon túl élő jelentős
magyar kisebbség meglétében. A romániai határ menti megyékben, egyedül Timis megyét
leszámítva, az országos átlagnál jóval nagyobb a magyarok aránya, mint az országban másutt.
Statu Mare és Bihor megyében a lakosság tetemes hányadát a magukat magyarnak vallók teszik
ki. Statu Mare megyében ez majdnem a lakosság egyharmadát - 32,7%-ot -, Bihorban pedig közel
a lakosság negyedét - 24%-ot – jelenti. Szerb oldalon a Vajdaság területén igen nagy számú
magyar kisebbség él: a 2011-es szerbiai népszámlálás adatai alapján a vajdasági lakosság 13%-át
teszi ki a magyar etnikumú kisebbség, illetve a magyar határ közelében magyar többségű
települések is találhatóak. Ebből arra lehet következtetni, hogy erős szálak lehetnek, vagy
alakíthatók ki hazánk irányába munkaerőpiaci területen is, hiszen a határon túliak egy részének a
magyarországi munkavállalását nyelvi tényezők nem akadályoznák. Ez nem csak a mindennapi
munkavégzés, de a hivatali ügyintézés szempontjából is fontos tényező.
A három ország közül egyértelműen Szerbia gazdasági helyzete a legkedvezőtlenebb, de az elmúlt
években javulás figyelhető meg. A korábban sok mutató szerint gazdaságilag hátrányosabb
helyzetű Románia felzárkózott Magyarországhoz és az uniós átlaghoz. Magyarország azonban
nem fejlődött ilyen mértékben, így az elmúlt időszakban a két ország közötti különbség csökkent,
sok esetben Románia meg is előzte hazánkat, aminek következtében országos szinten a
munkaerőpiaci húzóhatás és az együttműködések más dinamika mentén fejthetik ki a hatásukat,
mint a 2007-et megelőző időszakban. Ehhez képest a szerb oldalhoz képest a határrégió magyar
járásai kedvezőbb helyzetben vannak, és nagy előnyük, hogy több nagyváros, mint például Szeged
és Baja, itt találhatók.
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A romániai munkaerő beáramlását nagymértékben akadályozó tényező lehet a határátkelés
nehézkessége. Ennek okai a rossz minőségű úthálózat és a lassú határátkelés. Ez utóbbi helyzet
megváltozik, amikor Románia belépését megszavazzák a schengeni övezetbe, azonban az utak
minősége infrastrukturális probléma, ami célzott állami és/vagy európai uniós fejlesztési
programok, illetve nemzetközi együttműködés nélkül nem változik. A szerb oldal ehhez képest
jobb helyzetben van: a szerb állampolgároknak nem kell vízum ahhoz, hogy az EU területére
lépjenek, a viszonylag rövid határszakaszon sok határátkelő található, és a 2014-2020-as
INTERREG-IPA pályázat céljai között szerepel a közlekedési infrastruktúra fejlesztése is.
Mindkét határrégióban a határ túloldalán élőkre vonzó hatást gyakorolhat a gyorsított honosítási
eljárás lehetősége, de a szerb régió szempontjából ez nagyobb húzóerőt jelenthet, hiszen a magyar
állampolgárrá válás egyúttal azt is jelenti, hogy EU tagország polgárává válik az illető.
Az öregségi index tekintetében a román-magyar határrégió mindkét oldala kétfelé válik. Mind a
két vizsgált időszakban (2007 és 2017) a két déli megye (Csongrád és Békés megyék) az országos
átlaghoz képest is rosszabb helyzetben volt, míg a két északi (Hajdú-Bihar és Szabolcs-SzatmárBereg megyék) lényegesen jobb státuszú volt. Magyarországhoz hasonlóan a határ menti régió
román területei két részre szakadnak az elöregedés szempontjából, egy előnyösebb és egy
hátrányosabb helyzetű részre. Statu Mare és Bihor megye az országos átlaghoz képest jobb
helyzetben van mind a két vizsgált időpontban, Arad és Timis pedig rosszabb helyzetben. A szerb
határrégióban is problémát okoz az elöregedés, egészen kiugró értékekkel is találkozhatunk a
magyar oldalon. Bács-Kiskun megye és határ menti járásainak öregségi rátája együtt mozog az
országos és dél-alföldi szintekkel, többségében a kettő érték között mozognak. Ez alól kivételt
képez a Bácsalmási és a Bajai járás, ahol az öregségi ráta kiinduló magasabb szintje csak további
emelkedést mutatott a vizsgált időszakban. A legextrémebb, Bácsalmási járásban a 2016-os évre
a ráta értéke elérte és meghaladta a 170%-ot (az országos 140%-os értékhez képest), ami azt jelenti,
hogy egy 18 éven alulira majdnem két 60 éven felüli lakos jut. (Az öregségi ráta számítása a szerb
adatokhoz igazított ebben az esetben.) Csongrád megye öregségi rátája a vizsgált időszakban
szinte teljesen a dél-alföldi szinteknek megfelelően alakult. Határ menti járásai közül azonban a
régiós szint alatt, de az országos fölött alakult a Mórahalmi járás öregségi rátája, és a régiós
szintnél végig valamivel magasabb értékeket mutat a Kisteleki járás. Az az általánosan
megfigyelhető jelenség tehát, miszerint a periférián elhelyezkedő területek elöregedési mutatói
kedvezőtlenebbek, mindkét területre igaz.
Mind a román, mind a szerb határszakaszon megfigyelhető a munkaadó cégek részéről megjelenő
elutasító attitűd a külföldi munkavállalók foglalkoztatásával szemben. Nagyon ritka a külföldi
állampolgárt foglalkoztató cég mindhárom országban. Az EURES hálózatot csak kevés
megkérdezett munkaadó ismeri, és még kevesebben vennék igénybe az általa nyújtott
szolgáltatásokat.
Mindennek fényében a hasonlóságok ellenére – főként a gazdasági különbségek miatt – a két
határszakaszon eltérő stratégia követésére lehet szükség. Bár Románia a survey tanulsága szerint
sem a szerb, sem a magyar munkavállalók számára nem célország, a javuló gazdasági
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teljesítménye miatt megtartóereje nagyobb lehet. Bár Szerbia gazdasági mutatói is javuló
tendenciát mutatnak, a magyar oldal kedvezőbb helyzete kellő vonzóerővel bírhat.10

V.2 Horvát-szlovén-magyar határrégió
A horvát-szlovén és a szerb határrégiók igen eltérő helyzetben vannak. A négy ország közül
Szlovénia gazdasági helyzete a legjobb, ettől függetlenül itt is igen erősen érvényesül Ausztria
szívóereje, főként a magasabb bérszínvonal vonzó a munkavállalók számára. Bár magyar oldalon
a növekvő munkaerőhiány következtében még további bérszínvonal emelkedésre lehet számítani,
nem valószínű, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy az osztrák bérekkel felvegye a versenyt.
A horvát-szlovén határrégiót észak-déli tengely mentén lehet felosztani. Az északi részbe tartozik
a szlovén oldal határterülete, és magyar oldalról Zala és Vas megye járásai. A déli részen Somogy
és Baranya megye járásai, illetve a horvát oldal megyéi találhatóak. Az északi részen a földrajzi
közelség miatt erősebb Ausztria szívóereje, a délebbi részen a nem megfelelő közlekedési
infrastruktúra és horvát részről a többszörös határátlépés szükségessége olyan tényezők, amik
csökkentik ezt a szívóhatást. Tovább haladva dél, dél-kelet felé eljutunk a szerb határrégióhoz,
ahol nem csak a többszörös határátlépés, de az Európai Unió határa is csökkenthetné Ausztria
szívóerejét. Ehelyett azonban az elmúlt 5 évben külföldön munkát vállalók válaszai alapján inkább
egy olyan effektus figyelhető meg, miszerint aki Szerbiából EU tagországba indul munkát vállalni,
nem áll meg Magyarországon, hanem nyugatabbra, főként Németországba és Ausztriába
igyekszik.
A két határszakasz hasonlít abban, hogy mindkét területen van némi tapasztalat az együttműködés
terén, így egy együttműködésen alapuló projektnek lenne mire építkeznie. Szerb oldalon az
egyetemek és a business support centerek közötti szorosabb együttműködés segíthetné a régió
fejlődését. Mind a horvát, mind a szlovén oldalon jelenleg is zajlik EU projekt keretében
Magyarországgal való együttműködés, így az ott dolgozók számára sem lenne teljesen ismeretlen
helyzet egy újabb ilyen program. Ezen kívül a határ mentén az infrastruktúra Szlovénia felől
megfelelőnek mondható, és mind Horvátország, mind Szerbia stratégiai célkitűzései között
szerepel az úthálózat fejlesztése (Horvátország esetében ez ügyben külön hangsúlyt fektet a
program a szomszédos országokkal történő együttműködésre).
Az EURES hálózat ismertsége mindkét határterületen igen alacsony, de a horvát-szlovén részen
nyitottabbnak mutatkoztak a válaszadó szervezetek az általa nyújtott szolgáltatások
igénybevételére.
Bár a horvát oldal munkavállalói nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra, és ezért akár még
azt is vállalnák, hogy kiköltözzenek a célországba, a horvát-magyar határszakasz magyar cégeinek
méretbeli és ágazati összetételükből kifolyólag nem kifejezetten van szüksége a külföldi
munkaerőre. A határrégió magyar oldalán jelenleg alig foglalkoztatnak külföldi munkaerőt, és a
jövőbeli ezirányú bővítésektől is elzárkóznak. Ez a kutatás mostani, szerb-magyar határrégióban
történő hullámából is kirajzolódott. További problémát jelenthet a horvát munkavállalók számára
10
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a nyelvtudásuk: nagy arányban beszélnek angolul és németül, akár munkahelyi körülmények
között is elboldogulnak tudásukkal, ám lehetséges, hogy a magyar oldal potenciális munkaadói
részéről jelentkezik a nyelvi akadály. A horvát munkavállalók vélekedése szerint is megfigyelhető,
hogy aki külföldön kíván munkát vállalni, nyugatabbra indul.11

V.3 Osztrák-magyar határrégió
Az osztrák-magyar határrégió két oldalán eltérő fejlettségű két terület húzódik, gazdasági
adottságokban hasonló mezőgazdasági és ipari régió, a fejlettebb osztrák oldalon magasabb a
szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya. A két oldal gazdasági szerkezete, fejlettsége,
foglalkoztatási és munkaerőpiaci szerkezete sok tekintetben eltérő. A magyar oldalon a
foglalkoztatottak aránya lényegesen alacsonyabb, mint az osztrák határrégióban, de a határrégió
foglalkoztatottsági rátája az országos értéket számottevően meghaladja, ami konzisztens a régió
kedvező gazdasági helyzetével. Az osztrák oldalon a határrégióhoz tartozó területeken a
foglalkoztatottsági arány az országos átlag közelében alakul, az osztrák munkaerőpiac jellemzően
magas foglakoztatási rátájával konzisztens módon. A válság körüli években a foglalkoztatottak
száma a határrégió mindkét oldalán megtorpant, ugyanakkor a 2010-es évek elejére ismét
növekedésnek indult, nemcsak a határrégió osztrák, hanem a magyar oldalán is. Ehhez képest a
szerb határszakasz igen kedvezőtlen helyzetben van, mind a magyar, mind a szerb oldal mutatói
elmaradnak az országos értékektől. Míg Ausztria alapvetően húzóerővel bír, addig a szerb-magyar
határrégió az elvándorlás területe.
A külföldi munkavállalók jelenlétét figyelembe véve, az osztrák-magyar határrégió magyar
oldalára sokkal kevésbé jellemző a külföldi munkavállalók jelenléte, mint az osztrák oldalon. A
külföldi munkavállalók között is elsősorban románokat találunk, az osztrákok aránya
elhanyagolhatóan kicsi, ugyanakkor inkább a magasabb iskolai végzettség jellemző rájuk. A szerbmagyar határrégió egyik oldalán sem beszélhetünk jelentős számú külföldi munkavállalóról.
Mindkét ország területén csak elvétve fordulnak elő ilyen alkalmazottak, és inkább a nagyobb
cégek foglalkoztatják őket.
Bár Magyarországon az előrejelzések szerint a bérszínvonal további emelkedése várható, és
Szerbia gazdasági mutatói is javulnak (illetve az EU csatlakozásához kapcsolódóan
támogatásokban is részesül az ország), nem valószínű, hogy ez a jelenség képes lesz elérni
Ausztria szívóerejének leállítását.12
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V.4 Szlovák-magyar határrégió
A szlovák-magyar határrégióban egyértelműen a szlovák területek vannak kedvezőbb gazdasági
helyzetben. Egy erős nyugat-keleti elkülönülés figyelhető meg, a nyugati határrészen (az
Ausztriához közelin) a határ két oldalán élők életminősége nagyjából azonosnak mondható, a
keleti részen viszont nagy különbségek mutatkoznak. A keleti szakaszon a regisztrált álláskeresők
aránya magasabb, az infrastruktúra rossz állapotú, így sok kisebb település csak nagyon nehezen
megközelíthető. Bár szlovák oldalról jelentkezik munkaerőigény és jelentős gazdasági növekedés,
a nyugati részen a vonzó osztrák munkaerőpiac jelenléte miatt a határrégióban a határon átnyúló
munkavállalás nem jellemző, annak mértéke nem haladhatja meg a néhány száz főt irányonként.
Bár a szlovák munkavállalók nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra, ez jó eséllyel nem
Magyarországon fog bekövetkezni. A magyar munkaadók nem szívesen foglalkoztatnak ebben a
határrégióban sem külföldi állampolgárt, ráadásul a szlovák munkavállalók bérigénye jóval
meghaladja a magyarországi bérszínvonalat, így Ausztria munkaerő-elvszívó hatása ebben a
régióban is erősen érvényesül.
A szlovák határszakasz tehát nem sokban hasonlít a szerb határrégióhoz (kivéve a magyar
munkaadók külföldi állampolgárok foglalkoztatásával szembeni attitűdjeit). Míg Szerbia
szempontjából Magyarország a gazdaságilag fejlettebb, addig a szlovák határszakaszon pont a
fordítottja érvényesül ennek. 13

V.5 Ukrán-magyar határrégió
Az ukrán-magyar terület munkaerőpiacát befolyásoló egyes kiemelt gazdasági tényezők és azok
változása szempontjából jelentős eltérést látunk a határrégió két oldala között. A jövedelmek
változása jelentősen eltérő képet mutat: az ukrán oldalon a jövedelmek reálértéke hektikusan
változott 2011 és 2016 között, az időszak végére megközelítve a kiinduló időpont reálértékét.
Ezzel szemben a határrégió magyar oldalán a jövedelmek reálértéke folyamatosan növekedett (a
növekedés azonban elsősorban a szakmunkásokra korlátozódott és az elvonások csökkenésének
volt köszönhető). Összességében a gazdasági háttér az ukrán oldalon mind
kiszámíthatatlanságával, mind jelentős elmaradottságával hozzájárulhat az elvándorláshoz (akár a
határ mentén is). Ezzel szemben a magyar oldalon a növekvő egy főre eső GDP-vel megalapozott
folyamatos reálbér növekedés növelheti a térség munkaerő-megtartó képességét (legalább is a
reálkereset növekedéssel érintett szakmunkás csoport esetén).
A szerb-magyar határrégióban a gazdasági válság által kissé megtorpant, de folyamatos gazdasági
növekedés figyelhető meg, bár Magyarország helyzete ebben az esetben is kedvezőbb. A régió
munkaerőpiaci szempontból nem tekinthető kiszámíthatatlannak, így szerb részről az elvándorlás
fő motivációja az anyagi okokon kívül Magyarország EU tagsága lehet, és a nyelvi akadályok
hiánya, illetve a letelepedés könnyűsége.
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A munkaerőpiac helyzete az ukrán-magyar határrégió két oldalán sok hasonlóságot mutat:
viszonylag alacsony aktivitás mellett magas munkanélküliség jellemzi. Ugyanakkor a magyar
oldalon a változások dinamikája pozitív: az aktivitási arány növekszik, a munkanélküliség
csökken, ezzel szemben az ukrán oldalon a munkaerőpiaci mutatók stagnáló állapotot mutatnak,
kismértékű romlással. A szerb-magyar határrégió mindkét oldalán ez a pozitív dinamika figyelhető
meg, ugyanakkor Szerbia foglalkoztatási rátái jelentősen alacsonyabbak, munkanélküliségi rátái
pedig magasabbak, mint a magyar mutatók.
Mindkét határrégióról elmondható, hogy a határrégión belüli, határokon átívelő munkavállalás
nem igazán jellemző. A külföldön munkát vállalók inkább Ausztriát és Németországot választják.
A magyar munkaadó szervezetek attitűdjei megegyeznek a két határrégióban, inkább nem
alkalmaznának külföldi munkavállalót, ha mégis, akkor EU/EGT tagállam állampolgárát
preferálnák a kiválasztásnál.
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VI A vizsgált határszakasz mukaerőpiacának
felosztási lehetősége az adatok tükrében

földrajzi

A szerb-magyar határrégióban a foglalkoztatási ráták, a városias területek és a közút-infrastruktúra
együttes vizsgálatával kirajzolódik egy mintázat.

2. térkép: A szerb-magyar határ menti régió felosztása (Forrás: GADM, Google Maps,
foglalkoztatási ráták: KSH, SORS; saját szerkesztés)

Novi Sadot, Szegedet és Baját jól kiépített infrastruktúra köti össze. A pirossal jelölt útvonal
Szerbiában az A1-es autópálya, Magyarországon pedig az 55-ös főút. Az A1 autópálya mentén
Szerbiában a foglalkoztatási ráták magasabbak, mint a többi kerületben. Sajnos Magyarországon
a nem megfelelő részletezettségű területi bontás miatt csak azt látjuk, hogy mind Csongrád, mind
Bács-Kiskun megyék foglalkoztatási rátája magasnak számít a térségben. Járási szintű
részletességű foglalkoztatási adatok vizsgálatával kideríthető lenne, hogy beigazolódik-e a
felosztás elmélete.
25

VII Javaslat a kialakított munkaerőpiaci
felhasználására az adott határszakaszon

indikátorrendszer

A fejezet a vizsgált határrégióra vonatkozó reális, folyamatos nyomon követést biztosító
indikátorrendszerre vonatkozó javaslatot tesz, az indikátorrendszer szempontjainak áttekintésével
és a potenciálisan elérhető adatok tükrében.

VII.1 A munkaerőpiaci indikátorrendszer elméleti kerete
A Határ menti Munkaerőpiaci Indikátorrendszer (HMI) kialakítása előtt fontosnak tartjuk
leszögezni az indikátorrendszer céljait.
Az indikátorrendszerek célja általában Bukodi Erzsébet nyomán négy pontban határozható
meg:
1. leírás (jelenségek és tendenciák megfigyelése);
2. előrejelzés,
3. célkijelölés (lehetséges alternatívák felvázolása) és
4. hatásmérés (egyes döntések, beavatkozások társadalmi hatásainak értékelése)14.
Az általunk javasolt indikátorrendszer elsődleges célja a fentiek figyelembevételével
 a határ menti munkaerőpiaci folyamatok (I) és
 az azt befolyásoló tényezők (II) lehető legnagyobb földrajzi felbontású bemutatása.
Az indikátorrendszer másodlagos céljai:
 rövid távú és középtávú prognózis kialakítása a munkaerőpiacon (III),
 a munkaerőpiaci szereplőkkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek azonosítása (IV).
Az EUROSTAT harmonizált indikátorok kialakítását támogató kézikönyve (EUROSTAT, 2014)15
az indikátorok kiválasztásával kapcsolatban a következő minőségi követelményeket
fogalmazza meg (hivatkozva az Európai Statisztikai Rendszerre):
 relevancia és hasznosság a felhasználók számára
o az indikátorok biztosítsanak reprezentatív képet az adott jelenségről,
o az indikátorok reagáljanak az időbeli változásokra és policy indikátorok esetén a
beavatkozásokra,
o az indikátorok tegyék lehetővé az időbeli és országok közötti összehasonlítást,
o az indikátorok legyenek érthetőek a döntéshozók és a teljes közösség számára;
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terminologies - 2014 edition, EUROSTAT Manuals and Guidelines, 2014.
14

26







módszertani megalapozottság
o az indikátoroknak robusztusnak és statisztikai szempontból ellenőrzöttnek kell
lenniük,
o az indikátoroknak a lehető legnagyobb mértékben a létező elfogadott definíciókon,
osztályozásokon, standardokon, ajánlásokon és jó gyakorlatokon kell alapulniuk,
o az indikátorok módszertani hátterét megfelelően kell dokumentálni és elérhetővé
kell tenni;
mérhetőség
o az indikátoroknak költséghatékonyan és praktikusan mérhetőnek kell lenniük,
o az indikátorokat rendszeresen frissíteni kell,
o az indikátoroknak értelmes trendelemzést kell lehetővé tenniük;
kritériumok indikátorrendszerekre
o az indikátorok legyenek konzisztensek és egymást kiegészítők,
o az indikátorok száma legyen a lehető legkisebb elégséges szám.

Az itt megfogalmazott elvek mindegyikét alkalmazzuk a jelen dokumentumban leírt indikátorok
esetén, azonban egyes elveket a határ menti régió indikátorrendszere szempontjából kevésbé
tartunk fontosnak, míg mások döntő jelentőségűek lehetnek. Fontos nézőpontnak tartjuk a jelen
elemzés tekintetében az összehasonlíthatóságot, az adat elérhetőségét, a költséghatékony és
praktikus mérhetőséget, illetve a trendek követhetőségét. Törekszünk ugyanakkor a minimális
számú, de minden területet kellőképpen leíró indikátor meghatározására. Különösen fontos
szempont a határrégiók vizsgálata szempontjából a területi bontás. Az európai uniós standardként
alkalmazott NUTS régiók nem adnak minden esetben elegendően részletes képet a határrégiók
vizsgálatához, az azonban leszögezhető, hogy Magyarország és a környező országok estén
minimum NUTS 3 (Magyarországon megyei) bontású adatok szükségesek ahhoz, hogy legalább
közelítőleg a határrégióról lehessen képet adni, azonban ez a bontás is igen eltérő országonként.
A NUTS 3 bontású adatok csoportosítva elérhetők az EUROSTAT honlapján16, ezen a honlapon
az adatok egy része egyúttal térképes vizualizáció formájában is megtekinthető17.
A javasolt határ menti munkaerőpiaci indikátorrendszer alapját a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal
(ILO) munkaerőpiaci kulcsindikátor rendszere adja (Key Indicators of the Labour Market) 18. Az
ILO rendszere 17 kulcsindikátorból áll, amelyek egy részét nem tudjuk, vagy nem tartjuk
célszerűnek integrálni a határ menti munkaerőpiaci indikátorrendszerbe. Ezzel szemben vannak
olyan területek (elsősorban a munkaerőpiacot befolyásoló tényezők), amelyeket az ILO
indikátorrendszere nem fed le (itt elsősorban a célszerűség és elérhetőség szempontjai alapján
teszünk javaslatot).

16

Rural development, NUTS 3 level data http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data
pl.: Eurostat regional yearbook, 2017 http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
18
KEY INDICATORS OF THE LABOUR MARKET, 9th edition, 2015.
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
17
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Az alfejezet további részében áttekintjük az ILO kulcsindikátorait, értékelve azokat a stratégiai
szempontok szerint, majd javaslatot teszünk a megtartandó indikátorokra és leírjuk azokat a
területeket, amelyeket az indikátorok nem fednek le.
Az ILO kulcsindikátorai közül az első csoport a munkaerőpiaci részvételre vonatkozik. Két
indikátor tartozik ide: a KILM1 a munkaerőpiaci részvételi arány, ami a hazai szóhasználatban az
aktivitási aránynak felel meg a munkaképes korú lakosság esetén; a másik indikátor a KILM2 a
munkaképes korú lakosság foglalkoztatási aránya. Mindkét mutató megfelel a kiválasztási
elveknek és a rögzített céloknak, elérhetőségük NUTS3 szinten általában nem okoz problémát
(többnyire a Labour Force Survey alapján elérhető az EUROSTAT-nál). Az ennél részletesebb
területi bontás már országonként eltérő mértékben lehetséges.
A következő csoport a foglakoztatás formáját írja le: a KILM 3 a foglalkoztatási státuszt
(munkavállaló / önfoglalkoztató – ezen belül további alcsoportok) írja le, a KILM 4 az ágazati
foglalkoztatást (ISIC kódokkal), a KILM 5 a foglalkozási kategória (occupation) szerinti
foglalkoztatást (employment) írja le, végül a KILM 6 a részmunkaidőben (definíció szerint nem
teljes munkaidőben) foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva. Ezek az
indikátorok segítenek a munkaerőpiac mélyebb megértésében és szükség esetén a célzott
beavatkozásban, így használatuk is kívánatos volna, azonban ezen indikátorok legfeljebb NUTS 2
szinten érhetők el az EUROSTAT-nál, így országonkénti mérlegelést igényel az alkalmazásuk a
határrégiók vizsgálatában.
A következő indikátorcsoport a munka minőségét mutatja be: a KILM 7 a heti munkaórák
számát, a KILM 8 az informális gazdaságban végzett munka arányát adja meg. Ez a két indikátor
megítélésünk szerint elsősorban nemzeti szinten fontos, a határrégiók vizsgálatában másodlagos
szerepű (NUTS3 szinten sem érhető el).
A következő fontos csoport a munkanélküliség és inaktivitás méréséhez kapcsolódó csoport: a
KILM 9 a munkanélküliségi arány, a KILM 10 pályakezdő (fiatal) munkanélküliségi arány, a
KILM 11 a hosszú távon (több, mint egy évig) munkanélküliek aránya (eltérő vetítési alapokkal),
a KILM 12 az alulfoglalkoztatottsági arány (azoknak az aránya, akik hosszabb munkaidőt
vállalnának), a KILM 13 inaktivitási arány. Ezek a mutatók kulcsfontosságúak a közvetlen állami
ellátás szempontjából, általában nemzeti szinten rendelkezésre is állnak részletes területi
bontásban (Magyarországon járási szinten), azonban nemzetközi viszonylatban gyakran nem
elérhetők, így kevésbé lehet számolni velük indikátorként. Ugyanakkor a rendelkezésre álló
foglalkoztatási ráta alapján számolható nem foglalkoztatotti arány jó közelítés lehet a stratégiai
elemzéshez (ennek korcsoportos bontása pedig a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének
vizsgálatához) ezek az adatok NUTS 3 szinten rendelkezésre állnak.
Az ILO kulcsindikátorainak utolsó csoportja a foglalkoztatást befolyásoló tényezőket
tartalmazza: a KILM 14 a munkaerő, illetve a munkanélküliek legmagasabb iskolai
végzettségének megoszlása, a KILM 15 a munkabérek, a KILM 16 a munkaerő termelékenysége
(egy főre, illetve egy munkaórára eső GDP). A foglalkoztatást befolyásoló említett indikátorok
elérése is részben problematikus. Az iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok általában csak a
népszámlálási évekre érhetők NUTS 2 részletezettséggel, a munkabér adatok általában csak ország
szinten állnak rendelkezésre, míg a termelékenységi adatok (egy főre eső GDP) NUTS 3
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részletezettséggel érhetők el. Véleményünk szerint a kategóriában felsorolt indikátorok stratégiai
szempontból fontosak, a problematikus elérés miatt azonban országonként kell döntést hozni az
egyes indikátorok szerepeltetéséről a határrégió munkaerőpiaci indikátorai között, elsősorban az
elérhetőség alapján. Ugyanakkor az indikátorok e csoportját véleményünk szerint érdemes
kiegészíteni néhány további, a munkaerőpiacot befolyásoló indikátorral. Elsősorban a munkaerőkínálat és -kereslet alakulását befolyásoló indikátorokat tartanánk fontosnak bevonni. A mutatók
közül a munkaerő-kínálat jövőbeni alakulására lehet következtetni a fiatalkori függőségi rátából,
így ezt dinamikus vizsgálatokhoz is lehet használni. A keresleti oldal alakulására lehet
következtetni a cégdemográfiai adatokból, ez utóbbi statisztikák a foglalkoztatotti létszámmal
kombinálva is elérhetők (például a korábban idézett három évvel az alapítás után működő cégeknél
dolgozók száma, ami a foglalkoztatottak arányában jó közelítő mutatója lehet a munkaerőpiac
rugalmasságának). Végül a harmadik javasolt indikátor a munkaerő nem munka típusú terhelését
jellemezheti: a teljes korfüggőségi ráta, amely a nem aktív korúak arányát mutatja meg az aktív
korúakhoz viszonyítva – ezt a mutatót általában makró szinten az állami újraelosztás és elsősorban
nyugdíjrendszer kérdésének vizsgálatánál szokták figyelembe venni, ugyanakkor a foglalkoztatás
szempontjából ez a ráta megmutatja azt is, hogy milyen arányban vannak azok a fiatalok és idősek,
akik az aktív korúak gondoskodására szorulnak.
A vizsgált általános mutatók után további, a határrégióra specifikus mutatókra teszünk javaslatot:
a határrégióban foglalkoztatott külföldiek, ezen belül szomszédos országból származók aránya és
alapvető mutatók (elsősorban iskolai végzettség és kor) szerinti megoszlása. Ez az adat
Magyarországon belső forrásból elérhető NUTS 3 bontásban, a szomszédos országokban az
elérhetőségét vizsgálni kell – azonban meg kell jegyezni, hogy problémát okozhat, hogy ilyen
esetben kit tekintünk külföldi foglalkoztatottnak. A rendelkezésre álló statisztikák általában
állampolgársági alapon készülnek, ez azonban a határon túli magyarok esetén problémát okozhat,
illetve abban az esetben is, ha a tartós külföldi foglalkoztatás következtében – egyéb
követelmények teljesítése mellett – a külföldi foglalkoztatott állampolgárságot szerez a
foglalkoztató országban.

VII.2 Szerb adatok elérhetősége – kulcsindikátorok
A legáltalánosabb mutatócsoportok, a munkaerőpiaci részvételre és a foglalkoztatás formájára
vonatkozó indikátorok (illetve a kialakításukhoz szükséges adatok) nagy része viszonylag könnyen
elérhető Szerbiára nézve (mindig az előző évre vonatkozó adat a legfrissebb).
A munka minőségére vonatkozó indikátorok – a heti munkaórák száma és az informális
gazdaságban végzett munka aránya – nehezebben elérhetőek, de a két indikátor használatát az
indikátorrendszerben másodlagos fontosságúnak tekinthetjük. Az informális gazdaságban végzett
munka aránya egyébként is nehezen gyűjthető, inkább csak becsülhető adat.
A munkanélküliségre és inaktivitásra vonatkozó indikátorok nagy része az említett kiadványban
elérhető (vagy a benne található adatokból kiszámítható), illetve a SORS honlapján is
megkereshető, kerületi szintű bontásban.
A foglalkoztatást befolyásoló tényezők és a határrégióra specifikus indikátorok a legnehezebben
megtalálhatók, főleg megfelelő területi részletezettséggel nehéz ilyen adatokat szerezni. A
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határrégióra specifikus indikátorok monitorozásában a szabályos időközönként megismételt rövid
kérdőíves felmérések segíthetnek, a foglalkoztatást befolyásoló tényezők között pedig lehet olyan,
ami ugyan nem érhető el a SORS honlapjáról közvetlenül, de kapcsolatfelvétel útján talán
szerezhető adat (ilyen például a munkaerő termelékenysége a megfelelő területi bontásban).
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VIII A vizsgált
szempontból

határszakasz

perspektívái

munkaerőpiaci

A fejezet célja a vizsgált határrégió várható és lehetséges fejlődési irányainak áttekintése
munkaerőpiaci szempontból az összegyűjtött adatok, vélemények és fejlesztési tervek alapján. A
fejezet külön kitér az Európai Unióhoz való viszony várható alakulására.

VIII.1 A vizsgált határszakasz perspektívái – áttekintés
Az adatfelvétel eredményei nagyrészt megerősítik az előző tanulmányokban levont konklúziókat.
Munkavállalói oldalról a külföldi munkavállalás fő motivációja továbbra is az elérhető magasabb
bér, azonban megjelennek más, nem anyagi motiváló tényezők is, főként szerb oldalon. A külföldi
munkavállalás fő akadályozó tényezői nagyrészt lelkiek, magyar oldalon megfigyelhető az is,
hogy családok, barátok biztatására történt korábban külföldi munkavállalás, így ez kis mértékben
gyengítheti ezeket a lelki tényezőket. A munkavállalók számára fontos még a rugalmasság és a
munkahelyi légkör is, azonban ebből a szempontból nem tartják a külföldön elérhető álláshelyeket
kiemelkedően jobbnak az otthoniaknál. Általános vélekedés, hogy a külföldi munkavállalás
célországa inkább nyugatabbra található; Ausztriát, Németországot, de egyéb országokat is
említettek. A szerb munkavállalók nyelvtudása meg is van ehhez, azonban a magyar
munkavállalók nagy része nem gondolja úgy, hogy munkahelyi környezetben elboldogulna
idegennyelv-ismeretével. Ezen kívül általánosságban elmondható az is, hogy a munkavállalók
fenntartásokkal kezelik a külföldi potenciális munkaadókat, jelentős arányban tartották
jellemzőnek mindkét mintában a külföldi munkavállaló kihasználását.
A munkaadói mintából látszik, hogy a mindkét országban megfigyelhető gazdasági növekedés a
határrégió mindkét oldalán található cégeket érinti. A munkaadói minta fele, vagy több mint fele
vett fel új alkalmazottat az elmúlt egy évben, és tervez létszámbővítést a következő egy évre. A
hiányágazatok a két oldalon hasonlóak, így nem beszélhetünk arról, hogy az egyik oldalon
jelentkező munkavállalói túlkínálat kiegészítené a másik oldalon jelentkező munkaerőhiányt
ugyanabban az ágazatban. Mindkét oldal munkaadói elutasítóak más ország állampolgárának
alkalmazásával, legyen az akár EU/EGT tagállam vagy harmadik ország állampolgára. A magyar
munkaadók körében elég magas a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya, ennek kétféle oka
lehet: az egyik, hogy kényes kérdésnek tartják a külföldiek foglalkoztatását, így nem szívesen
beszélnek róla, a másik pedig, hogy nincs a témában semmiféle tapasztalatuk és nem is
gondolkodnak ilyen irányú bővítésen. Magyar oldalon az attitűd javulása a bizonytalanok
meggyőzésétől remélhető kis mértékben, szerb oldalon pedig az EU-csatlakozással kapcsolatos
várakozásoktól talán remélhető valamilyen pozitív változás. A határ két oldalán lévő cégek eltérő
toborzási stratégiákat részesítenek előnyben: míg a magyar oldalon inkább a hagyományosabb
csatornákon feladott hirdetések dominálnak, és a munkaerő-közvetítő cégeket egyáltalán nem
preferálják, addig a szerb oldalon legszívesebben ilyen cégen keresztül toboroznak, hirdetéseiket
pedig interneten és a közösségi média felhasználásával juttatják el potenciális munkavállalóikhoz.
Mindkét oldal munkaadói megemlítették az ajánlást, mint a toborzás egy jelentős módszerét.
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VIII.2 Szerb munkavállalók
A szerb munkavállalók körében 500 fős felmérést végeztünk. A mintában fele-fele arányban
szerepeltek a nők és férfiak.
A korcsoport szerinti megoszlást a következő diagram mutatja:

KORCSOPORT
18-29 éves

23%

30-39 éves

21%

40-49 éves

20%

50-65 éves

36%

3. diagram: A szerb munkavállalói minta korcsoport szerinti megoszlása
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A korcsoport szerinti megoszlás nagyjából kiegyenlítettnek mondható, a határrégióra jellemző
magasabb átlagéletkor itt is megmutatkozik: valamivel több, mint a minta harmada az 50-65 éves
korcsoportból került ki.
A minta végzettség szerinti megoszlása a következő:

VÉGZETTSÉG
8 általános vagy kevesebb
Szakmunkásképző

11%
3%

Érettségi

62%

Főiskola, egyetem
Egyéb

23%
1%

4. diagram: A szerb munkavállalói minta végzettség szerinti megoszlása.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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Látható, hogy a mintában többségben vannak az érettségivel rendelkezők. Őket a diplomások
követik. A szakmával rendelkezők aránya igen alacsony a mintában.

MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ
Munkaviszonyban álló

40%

Nyugdíjas

17%

Munkanélküli, de nem keres munkát

16%

Állást keresek – korábban dolgoztam
Állást keresek – jelenleg is dolgozom

9%
6%

Tanuló, hallgató

4%

Őstermelő

3%

Állást keresek – még soha nem dolgoztam

3%

Vállalkozó

2%

GYED-en vagy GYES-en lévő

1%

5. diagram: A szerb munkavállalói minta munkaerőpiaci státusz szerinti megoszlása.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A mintába kerültek 40%-a munkaviszonyban áll. Ezt a csoportot két olyan szegmens követi, akik
esetében a munkaerőpiaci részvételre nem lehet számítani: a nyugdíjasok és azok, akik ugyan
munkanélküliek, de nem keresnek állást. Az állást keresők aránya a mintában összesen 18%, az ő
táborukat a közeljövőben a tanulók, hallgatók gyarapíthatják tanulmányaik végeztével, de ez a
réteg is szűk, csupán 4%-nyi.
MUNKAHELYVÁLTÁSI HAJLANDÓSÁG
AZ ELKÖVETKEZENDŐ 5 ÉVBEN

51%

Biztosan nem

26%

Inkább nem

Inkább igen

Biztosan igen

12%

6% 6%

Nem tudja

6. diagram: A mintába került szerb foglalkoztatottak munkahelyváltási hajlandósága a következő 5 évben.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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A szerb foglalkoztatottak (n=192) túlnyomó többsége, 77%-a nem tervez az elkövetkező öt évben
munkát váltani. Azoknak az aránya, akik hajlanak a váltásra, nem éri el a kérdésre választ adók
negyedét (18%). Azok közül a válaszadók közül, akik 5 éven belül inkább vagy biztosan
váltanának munkahelyet (n=37) a legtöbben segédmunkásként és szakmunkásként dolgoznak
jelenleg. Ezen kívül ügyintézők és középvezetők is előfordulnak közöttük. Legtöbbjük a
magánszektorban foglalkoztatott, de jelentős az állami szektorban foglalkoztatottak száma is. A
vegyes tulajdonú és a nonprofit cégeknél dolgozók száma elhanyagolható. A váltást tervezők
zömét kis- és középvállalkozások foglalkoztatják (10-49 fős és 50-249 fős cégek). Ágazati
szempontból vegyes az összetétel: mind szolgáltatási ágazatokból (egészségügy, szociális ellátás,
pénzügy, oktatás, adminisztráció stb.), mind ipari/kereskedelmi ágazatokból (kereskedelem,
gépjárműjavítás, feldolgozóipar stb.) kerültek ki ezek az emberek.
DOLGOZOTT KÜLFÖLDÖN AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN?
igen
6%

nem
94%

7. diagram: Külföldi munkavállalás gyakorisága az elmúlt öt évben a szerb mintán,
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

Nagyon alacsony, mindössze 6% azoknak a válaszadóknak az aránya, akik az elmúlt öt év során
vállaltak külföldön munkát. A munkavégzés időtartamaként leggyakrabban egy negyedévet
említenek, de néhány kiugróan magas érték (20 hónapnál nagyobb időszakok) miatt a külföldi
munkavégzéssel töltött hónapok átlagos száma a 12-höz, azaz egy évhez közelít. 31-ből 23
válaszadó töltött legfeljebb ennyi időt külföldi munkával. A munkavégzés helyeként
leggyakrabban Németországot és Ausztriát, elszórtan Olaszországot, Magyarországot, Svájcot és
Svédországot is említik. Azok, akik dolgoztak Magyarországon az elmúlt 5 évben, a munkavégzés
helyeként Kecskemétet és Szentest említik.
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A következő táblázat összefoglalja, hogy milyen motivációk álltak a külföldi munkavállalás
mögött. Az alacsony bázisra való tekintettel (n=31) a táblázatban elemszámok vannak feltüntetve.
Külföldi munkavállalás oka
Nemzetiségi, politikai, vallási okok
Megszabaduljon korábbi (családi) kötöttségektől
Szakmai előmenetel kilátástalansága
Világot akart látni, utazni akart, kalandvágy
Nem volt munkalehetőség
Család, ismerősök tanácsa
Keveset lehetett keresni / bizonytalanul fizették
Nem tudott otthon megélni

Említés
gyakorisága
25
12
7
7
5
5
3
3

1. táblázat: A külföldi munkavállalás okai a szerb munkavállalók mintáján.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A korábbiaktól eltérő módon ebben a mintában gyakoribb a nem anyagi tényezők említése, első
helyen a nemzetiségi, politikai, vallási okok, második helyen pedig a korábbi kötöttségektől való
megszabadulás áll. A harmadik helyen egy személyes indok, a kalandvágy, és egy szakmai, az
előmenetel kilátástalansága található. Az alacsony elemszám miatt azonban ezekből a válaszokból
csak kellő óvatossággal vonhatóak le következtetések.

8. diagram: Külföldi munkavállalási hajlandóság a szerb munkavállalók mintáján, és külföldre költözési
hajlandóság a külföldön munkát szívesen vállalók között. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A válaszadók 33%-a, 166 fő vállalna külföldön munkát, ha most dönthetne. Ezeknek a
válaszadóknak a többsége hajlandó lenne a munkavállalás helyére költözni, valamivel több, mint
egyötöd ingázna, és 16%-a nem tudja megítélni, mit választana.
A válaszadók többsége, 56% nem vállalna külföldön munkát. Ennek okai a következők:
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KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁST GÁTLÓ TÉNYEZŐK
Család hiánya

38%

Távolság, honvágy

25%

Nyelvi nehézségek

18%

Emberi kapcsolatok, mentalitás

11%

Nehéz megfelelő munkahelyet találni

11%

Lakhatási probléma

9%

Munkakörülmények

9%

Rendezetlen körülmények, bizonytalan munkaviszonyok

8%

Papírok intézése

8%

Otthoni problémák

7%

Anyagi bizonytalanság

5%

Egyéb

61%

9. diagram: A külföldi munkavállalást akadályozó tényezők a szerb munkavállalók között.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

Az előző tanulmányok tapasztalataival összhangban a szerb válaszadók a külföldi munkavállalás
akadályaként leggyakrabban lelki okokat említenek. Elsősorban a család hiánya és a honvágy tartja
vissza őket, de ennél kézzelfoghatóbb tényezők is gátolnák őket: a nyelvi nehézségeket és a
megfelelő munkahely megtalálásának nehézségét említik, mint ilyen okokat. Ezen kívül lelki
okoknak tekinthetők az emberi kapcsolatok, mentalitás kérdéskörei.
A mintában 125 fő tekinthető álláskeresőnek. Őket megkérdeztük arról, hogy szerintük éri-e a
külföldi munkavállalót hátrány a magyarországi elhelyezkedés különböző színterein.
HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSKOR

9%
érte

31%

60%

nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
munkakeresés

10%
érte

28%

62%

nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
munkahely

6%
érte

30%

63%

nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
hivatalokban

10. diagram: A szerb munkavállalók vélekedése a hátrányos megkülönböztetésről a külföldiként való
munkavállalás különböző színterein. (Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)
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Bár a válaszadók 6-10%-ának van rossz tapasztalata a külföldiként történő munkavállalással
kapcsolatban, a válaszadók majdnem harmada még saját rossz élmény nélkül is úgy véli, hogy ez
általánosságban jellemző mind a munkakereséskor, mind a munkahelyen, mind pedig a
hivatalokban. Mindemellett a többség szerint nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés.
Külföldi munkavállalás jellemzője
Mostanában, aki a külföldi munkavállalásnál dönt,
inkább nyugatabbra indul
Bonyolult,
körülményes
a
munkavállalással
kapcsolatos hivatali ügyintézés
Túlságosan megnehezítik a nem EU-s állampolgárok
munkavállalását
Csak azért érdemes Magyarországra jönni, mert
közel van
A külföldi munkavállalók konkurenciát jelentenek a
magyaroknak
A munkáltatók kihasználják a külföldieket
Mostanában származási országában könnyebb
munkát találni, mint Magyarországon
A külföldieknek többet kell dolgozni ugyanazért a
pénzért

Inkább vagy teljesen
egyetértők aránya
81%
73%
67%
62%
59%
54%
52%
42%

2. táblázat: A szerb munkavállalók vélekedése a külföldi munkavállalás bizonyos aspektusairól.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A táblázatból látható, hogy a szerb munkavállalók nagy többsége egyetért azzal az állítással, hogy
aki Szerbiából elmegy, az Magyarországnál nyugatibb országba indul. Ezen kívül azt is általános
vélekedésnek tekinthetjük, hogy a munkavállalással kapcsolatos hivatali ügyintézés bonyolult és
körülményes. Ehhez kapcsolódhat az is, hogy túlságosan megnehezítik a nem uniós állampolgárok
munkavállalását (bár a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja lehetővé
teszi a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára, hogy közleményben szabályozza
azoknak a foglalkozásoknak a körét, amelyek esetén lehetőség van az engedély nélküli, bejelentés
alapú munkavállalásra legfeljebb 90 napig). A válaszadók több mint fele úgy gondolja, hogy
Magyarországra csak azért érdemes jönni dolgozni, mert közel van, és hasonló arányban úgy
látják, hogy konkurenciát jelentenek a magyar munkavállalók számára, a munkaadók pedig
kihasználják őket.
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A következő diagram mutatja a munkavállalás különböző aspektusainak fontosságát és azok
kedvezőségének megítélését Magyarországon.
ÁLLÁSOK JELLEMZŐINEK FONTOSSÁGA
ÉS A KÜLFÖLDÖN ELÉRHETŐ MEGÍTÉLÉSE

A várható fizetés nagysága
Lakóhely és munkahely
közelsége

99%

Munka érdekessége

90%

98%
Munkahelyi légkör

83%
83%

Munkahely

90% megközelíthetősége

78%

94%

86%
69%

Végzettségének megfelelő 89%
állásban helyezkedjen el

96%

81%

85%

stabilitása

79%

86%

81%

Előrelépési lehetőségek,
karrier lehetőségek

78%
Munkarend, munkaidő-

79%
90%

Tanulási, képzési lehetőségek,
szakmai fejlődés lehetősége

FONTOSSÁG

88% A munka kiszámíthatósága,

97% beosztás rugalmassága

A szakma presztízse,
társadalmi megbecsültsége

ÉRTÉKELÉSE KÜLFÖLDÖN

11. diagram: A munkavállalás különböző aspektusainak fontossága és a külföldön elérhető állások
jellemzőinek megítélése a szerb munkavállalói mintában, top2box.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A fenti diagramon látható, hogy a két legfontosabb aspektusa a külföldi munkavállalásnak a
várható fizetés nagysága és a munkarend, munkaidő-beosztás rugalmassága. Míg a külföldön
várható fizetéseket a szerb válaszadók egyértelműen jobbnak ítélik, mint a hazaiakat, a
rugalmasság tekintetében sokkal kisebb (de még így is nagyon magas) arányban gondolják úgy,
hogy külföldön jobbak a kilátásaik e tekintetben. A válaszadók alapvetően az összes felsorolt
szempontot elég fontosnak gondolták, azonban a külföldi kilátásokat nem értékelik ennyire jóra.
A rugalmasságon kívül nagyon fontosnak tartják a munkahelyi légkört, és csak 69%-uk véli úgy,
hogy külföldön jobb, mint Szerbiában. A lakóhely és munkahely közelsége fontos szempont
számukra, de a válaszadók 22%-a szerint külföldön rosszabbak a munkakörülmények ilyen
szempontból. A szakma presztízse és társadalmi megbecsültsége a minta mintegy 80%-ának
fontos, és ugyanilyen arányban vannak azok, akik szerint külföldön ez a szempont jobb, mint
otthon.
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NYELVISMERET

49%
39%
20%
2%

24%

21%

27%
6%

1%

Írásban

Beszédben

Beszédben és
írásban is

Mindennapi életben elboldogulna

Nem ismer ilyen
szinten nyelvet

12%

Nem tudja
megítélni

Munkahelyen elboldogulna

12. diagram: nyelvismeret szintje a szerb munkavállalók körében.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A munkavállalók kicsit kevesebb, mint egynegyede említette, hogy a mindennapi élethez
szükséges nyelvismerettel nem rendelkezik, és kicsivel több, mint negyedüknek nincs az
elhelyezkedéshez szükséges szintű nyelvtudása. A kérdezettek nagy része, 49%-a elboldogulna a
mindennapi életben szóban és írásban is, a munkahelyen a válaszadók kisebb arányban, 39%-ban
érzik úgy, hogy elegendő a nyelvismeretük. Jelentős arányban, a válaszadók egyötöde mondta azt,
hogy beszédben elboldogulna a mindennapi életben, illetve a munkahelyen egyaránt.

NYELVISMERET
77%

26%
15%
5%
Angol

Német

Magyar

Orosz

13. diagram: A szerb válaszadók nyelvtudása. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A szerb válaszadók 15%-a beszél magyarul, de túlnyomó többségük (77%) angolul, illetve
mintegy egynegyedük németül tud. Ez a fajta nyelvtudás alkalmas arra, hogy a vélekedéssel
egybevágóan nyugati országokban vállaljon munkát az, aki külföldi munkavállalást tervez.
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VIII.3 A magyar munkavállalók
A magyar munkavállalói minta (500 fő) legnagyobb része (45%) a Szegedi járásból került ki.

JÁRÁS SZERINTI MEGOSZLÁS
Szegedi

45%

Bajai

15%

Kiskunhalasi
Mórahalmi

11%

8%

Bácsalmási

6%

Kisteleki

6%

Jánoshalmi

5%

Kiskunmajsai

5%

14. diagram: A magyar munkavállalók járás szerinti megoszlása.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A Szegedi járás után jóval lemaradva a Bajai következik (15%), és a válaszadók 10% fölötti része
került még ki a Kiskunhalasi járásból.
A válaszadók korcsoportos megoszlását vizsgálva látható, hogy a határrégió magyar oldalán a
válaszadók korösszetétele kevésbé húz az idősebb korosztály felé.

KORCSOPORT
18-25 éves

12%

26-29 éves

12%

30-49 éves
50-65 éves

46%

31%

15. diagram: A magyar munkavállalók korosztály szerinti összetétele.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)
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A legnagyobb arányban a 30-49 éves korosztály van jelen a mintában (46%), őket az 50-65 évesek
követik (31%). A fiatalabb korosztályok a mintában 12-12%-kal vannak jelen.
A válaszadók végzettség szerinti összetétele a következő:

VÉGZETTSÉG
8 általános vagy kevesebb

16%

Szakmunkásképző

18%

Érettségi

50%

Főiskola, egyetem

17%

16. diagram: A magyar munkavállalók végzettség szerinti megoszlása.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A szerb munkavállalókhoz hasonlóan a középfokú végzettségűek, érettségivel rendelkezők vannak
a legtöbben a mintában. A szakmával és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya azonban
hasonló, és a 8 osztályos általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők
aránya is közel azonos ezekkel (rendre 17%, 18% és 16%).

MUNKAERŐPIACI STÁTUSZ
Munkaviszonyban álló

61%

Vállalkozó

10%

GYED-en vagy GYES-en lévő

10%

Álláskereső

9%

Tanuló, hallgató

6%

Nyugdíjas
Egyéb

5%
%

17. diagram: A magyar munkavállalói minta munkaerőpiaci státusz szerinti megoszlása.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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A határrégió magyar oldalán a válaszadók között jóval magasabb arányban fordulnak elő a
foglalkoztatottak (61%), mint a szerb oldalon. Ezen kívül 10% a vállalkozók aránya, és ezen az
oldalon 9% az álláskeresők aránya. A nyugdíjasok a magyar oldalon a szerbnél alacsonyabb
arányban, 5%-ban fordulnak elő. A válaszadók 2%-a, 8 fő dolgozik külföldön, nagy részük
Szerbiában. Ők az Észak-bácskai, a Dél- és Közép-bánsági kerületeket említik, mint a
munkavégzés helyszínét.
MUNKAHELYVÁLTÁSI HAJLANDÓSÁG
AZ ELKÖVETKEZENDŐ 5 ÉVBEN

19%

37%

Biztosan nem

Inkább nem

6%

Inkább igen

7%

30%

Biztosan igen

Nem tudom

18. diagram: munkahelyváltási hajlandóság a határrégió magyar válaszadóinak körében
az elkövetkező öt évben. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A magyar válaszadók között jelentősen magasabb a munkahelyváltással kapcsolatban
bizonytalanok aránya, mint a szerb mintán. Az inkább vagy biztosan váltók aránya (56%) az
inkább vagy biztosan a jelenlegi munkahelyükön maradni tervezőkéhez képest (13%) nagyon
magas, magasabb, mint a szerb minta esetében. A bizonytalanság azt jelezheti, hogy a magyar
munkavállalók fontolgatják a külföldi munkavállalást, egyfajta látens munkahely-elhagyási
potenciálként is értelmezhető.

SZEKTOR
90%

Magánszektorban

7%

3%

Állami szektor

Non-profit szférában,
civil szervezetnél

19. diagram: A magyar álláskereső válaszadók jelenlegi vagy legutóbbi munkahelyei szektor szerint.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

A kutatás szempontjából álláskeresőnek számítók (álláskeresők és azok, akik munkahelyváltást
terveznek, n=69) túlnyomó többsége, 90%-a magánszektorban dolgozik. Mind az állami, mind a
nonprofit szektorban 10% alatti a válaszadók aránya.
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VÁLLALKOZÁSMÉRET

67%

22%
7%
1-9 fő

4%
10-49 fő

50-249 fő

több, mint 250 fő

20. diagram: A magyar álláskereső válaszadók jelenlegi vagy legutóbbi munkahelyének mérete.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

Az álláskereső válaszadók többsége, 67%-a kisvállalkozásban foglalkoztatott. A második
legnagyobb arányban jelen lévő csoport 22%-kal középvállalkozást hagyott ott, vagy szeretne
otthagyni. Ez a szerb minta esetében is hasonlóan alakult, de ott az alacsony elemszám miatt
óvatosan kezelendők az adatokból levonható következtetések. Az álláskeresők és munkahelyet
váltani tervezők zöme (57%) az építőiparban, vendéglátásban, feldolgozóiparban és a
kereskedelemben dolgozik.
DOLGOZOTT KÜLFÖLDÖN
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN?
igen
12%

nem
88%

21. diagram: Az elmúlt öt évben külföldön dolgozók aránya a magyar munkavállalói mintában.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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A válaszadók 12%-a, 49 fő vállalt munkát külföldön az elmúlt öt évben. A válaszadók átlagosan
mintegy 10 hónapot dolgoztak külföldön, a leggyakoribb a fél éves időintervallum. A válaszadók
közel 80%-a legfeljebb egy évet töltött külföldön munkával. A 49 főből 11 Szerbiában dolgozott,
legtöbben az Észak-bácskai kerületben. A külföldön munkát vállalók nagy része nem Szerbiában
vagy Ukrajnában dolgozott.
Külföldi munkavállalás motivációja
Keveset lehetett keresni / bizonytalanul fizették
Világot akart látni, utazni akart, kalandvágy
Nem tudott otthon megélni
Család, ismerősök tanácsa
Szakmai előmenetel kilátástalansága
Nem volt munkalehetőség
Megszabaduljon korábbi (családi) kötöttségektől
Nemzetiségi, politikai, vallási okok

Fontosság
4,43
4,33
3,45
2,98
2,80
2,69
1,59
1

3. táblázat: A külföldi munkavállalás okainak átlagos fontossága a magyar válaszadói mintán.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
A szerb munkavállalókkal ellentétben a magyar munkavállalók elsődleges indoka a külföldi
munkavállalásra az anyagi motiváció volt. A harmadik helyen is ez áll, a második helyen viszont
a kalandvágy, mint lelki tényező jelenik meg. A család, ismerősök tanácsa is megjelenik okként,
ez arra utal, hogy a magyar válaszadók esetében a külföldi munkavállalás lelki akadályain
enyhíthet a család biztatása.
HA MOST DÖNTHETNE, VÁLLALNA
KÜLFÖLDÖN MUNKÁT?
igen
5%
nem tudja
megítélni
23%

nem
72%
22. diagram: Külföldi munkavállalási hajlandóság a magyar munkavállalói mintán.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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Azok, akik külföldön vállalnának munkát (5%, 19 fő), hajlanak arra, hogy ki is költözzenek a
munkavállalás országába (12 fő). A magyar válaszadók között jóval magasabb a bizonytalan
munkavállalók aránya (23%), mint a szerb mintán. Ez is utalhat a látens migrációs hajlandóságra.
A minta nagy többsége, 72% azonban elutasítja a külföldi munkavállalás ötletét.
Az okok között a következőket említették:

A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS FŐ AKADÁLYAI
Család hiánya

36%

Nehéz megfelelő munkahelyet találni

34%

Távolság, honvágy

28%

Nyelvi nehézségek

18%

Otthoni problémák
Túl sok munka, kevés szabadidő
Munkakörülmények
Rendezetlen körülmények, bizonytalan
munkaviszonyok

14%

11%

9%

7%

23. diagram: a külföldi munkavállalást a magyar álláskeresők számára akadályozó tényezők.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A top három külföldi munkavállalást akadályozó tényező közül kettő lelki ok: a család hiánya és
a távolság, honvágy. A család biztatása előbbit részben feloldhatja (mint láttuk, többen a
családtagjaik, barátaik biztatására vállaltak külföldön munkát az elmúlt öt évben). Ezen kívül
technikai okai is vannak annak, hogy nem vágnának bele a külföldi munkába a válaszadók: 34%
szerint nehéz megfelelő munkahelyet találni, és 18% úgy gondolja, hogy nyelvi nehézségei
adódnának.
45

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSKOR
78%

75%
64%
33%
22%
3%

3%

érte

nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
munkakeresés

érte

20%

1%
nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
munkahely

érte

nincs saját nem éri
tapasztalat,
de jellemző
hivatal

24. diagram: Hátrányos megkülönböztetés előfordulása a magyar munkavállalói minta
megítélése szerint. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A magyar munkavállalók harmada úgy gondolja, hogy munkakeresés során hátrányos
megkülönböztetés éri a magyar munkavállalókat külföldön, bár saját tapasztalata nincs. A
munkahelyen már jobbnak ítélik meg a helyzetet, itt 22% gondolja, hogy jellemző a hátrányos
megkülönböztetés (3%-nak volt saját rossz tapasztalata munkakereséskor és munkahelyen is). A
hivatalok megítélése a legkedvezőbb a magyar válaszadók szerint: 20% gondolja, hogy jellemző
a hátrányos megkülönböztetés a magyar munkavállalókkal szemben, és 1%-nak volt saját rossz
tapasztalata.
Átlagos
egyetértés
4,18
Mostanság, aki külföldi munkavállalás mellett dönt, inkább nyugatabbra indul
3,92
A munkáltatók kihasználják a külföldieket
3,89
A külföldieknek többet kell dolgozni ugyanazért a pénzért
3,49
Bonyolult, körülményes a munkavállalással kapcsolatos hivatali ügyintézés
3,28
Mostanában származási országában könnyebb munkát találni, mint Magyarországon
3,27
Csak azért érdemes Magyarországra jönni, mert közel van
3,25
A külföldi munkavállalók konkurenciát jelentenek a magyaroknak
3,02
Túlságosan megnehezítik a nem EU-s állampolgárok munkavállalását
Külföldi munkavállalás jellemzője

4. táblázat: A magyar munkavállalók vélekedése a külföldi munkavállalás bizonyos aspektusairól.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A magyar munkavállalók véleménye egybevág a szerbekével abban a kérdésben, hogy aki
mostanában külföldön tervezi a munkavállalást, nyugatabbra indul. A magyarok azonban
borúlátóbbak a külföldi munkáltatókkal szemben: jellemzőnek tartják, hogy a munkáltatók
kihasználják a külföldieket, és hogy többet kell dolgozniuk ugyanazért a pénzért. Ezen kívül az
ügyintézést is körülményesnek és bonyolultnak tartják.
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ÁLLÁSOK JELLEMZŐINEK FONTOSSÁGA ÉS
A KÜLFÖLDÖN ELÉRHETŐ MEGÍTÉLÉSE
A várható fizetés nagysága
3,9
Lakóhely és munkahely
Munka érdekessége
közelsége
3,6
2,9
2,8
Munkahely
Munkahelyi légkör
2,7
3,4 megközelíthetősége
3,1
2,3
2,8
2,8
Végzettségének megfelelő
állásban helyezkedjen el

3,0

2,7

2,5
2,7

2,7

2,7
Előrelépési lehetőségek,
karrier lehetőségek

3,0

3,1
Tanulási, képzési
lehetőségek, szakmai
fejlődés lehetősége

FONTOSSÁG

3,6 A munka kiszámíthatósága,
stabilitása
3,0

2,9
3,1

Munkarend, munkaidőbeosztás rugalmassága

A szakma presztízse,
társadalmi megbecsültsége

ÉRTÉKELÉSE KÜLFÖLDÖN

25. diagram: A munkavállalás különböző aspektusainak fontossága és a külföldön elérhető
állások jellemzőinek megítélése a magyar munkavállalói mintában, átlagok.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
A fenti ábrán látható, hogy a magyar munkavállalói minta számára a várható fizetés nagysága a
legfontosabb tényező egy munkahellyel kapcsolatban, és az általános vélekedés szerint a külföldi
álláshelyek ebből a szempontból jobbak, mint a Magyarországon elérhetők. A magyar
munkavállalók számára kiemelt fontossággal bír a munka kiszámíthatósága, stabilitása, azonban a
külföldön elérhető álláshelyek átlagosan csupán 2,5 pontot értek el a 4-ből ebből a szempontból.
A munkahely megközelíthetősége a harmadik legfontosabb szempont, a külföldi munkahelyek
esetében nem különösebben értékelték rosszra ezt a szempontot a mintában. A többi szempont
közepesen fontosnak és közepesen jóra értékeltnek mondható a mintán, az egyetlen nagyobb
diszkrepancia, ami megfigyelhető, a lakóhely és a munkahely közelsége szempontnál jelenik meg,
ami érthető is, hiszen külföldi munkavállalásról van szó.
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NYELVISMERET

61%
48%

42%

19%
9%

16%

4%

Beszédben

1%
Beszédben és írásban is
Mindennapi életben elboldogulna

Nem ismer ilyen szinten
nyelvet

Nem tudja megítélni

Munkahelyen elboldogulna

26. diagram: Nyelvismeret szintje a magyar munkavállalók körében.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A magyar munkavállalókról általánosságban elmondható, hogy csak írásban nem jellemző, hogy
ismernének valamilyen idegen nyelvet. Beszédben és írásban a mindennapi boldoguláshoz
elegendő nyelvtudásról hasonló arányban számolnak be, mint a szerb minta válaszadói, azonban a
munkahelyen már jóval alacsonyabb azoknak az aránya, akik el tudnának boldogulni
nyelvtudásukkal. Csak beszédben bármelyik területen való boldoguláshoz igen alacsony arányban
ismernek elég jól valamilyen idegen nyelvet a válaszadók. A magyar válaszadók több mint 40%a még a mindennapi boldoguláshoz elegendő szintű idegen-nyelv ismerettel sem rendelkezik, és
60%-nál is több azoknak az aránya, akik úgy érzik, a munkahelyükön nem boldogulnának el
nyelvtudásukkal (ha van). A mindennapi életben való felhasználás szintjét meg tudják ítélni a
magyar válaszadók, de a munkahelyi nyelvhasználat kérdésében már bizonytalanabbak, 16%-uk
nyilatkozta, hogy nem tudja megítélni, hogy munkahelyi környezethez elegendő nyelvismerete
van-e. Ez azt is jelentheti, hogy a magyar válaszadók kevésbé biztosak nyelvismeretükben,
amennyiben munkahelyi helyzetről és nem csak egy hétköznapi beszélgetésről van szó.
Jellemzően angolul és németül beszélnek azon válaszadók, akik megjelölték a nyelvismeretet, de
a szerb nyelvismeret is viszonylag gyakran (39-ből 9-szer) fordult elő a válaszok között.
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VIII.4 Magyar munkaadók
A kutatás keretében a határrégió területén tevékenységet folytató 50 céggel készült interjú.
A magyar munkaadók járás szerinti megoszlása valamilyen szinten visszatükrözi a területek
gazdasági fejlettségét is.

Bács-Kiskun megye

Csongrád
megye

JÁRÁS SZERINTI MEGOSZLÁS
Szegedi járás
Mórahalmi járás

43%
1%

Bajai járás

29%

Kiskunhalasi járás

15%

Kiskunmajsai járás

9%

Bácsalmási járás

2%

Jánoshalmai járás

2%

27. diagram: a magyar munkaadói minta járás szerinti megoszlása.
(Forrás: survey adatok, saját szerkesztés)

Látható, hogy a megyék nagyvárossal rendelkező határrégióba tartozó járásaiból származik a
magyar munkaadói minta nagyobb része. Nem meglepő, hogy a legtöbb cég a Szegedi és a Bajai
járásból került ki. A vállalatok többségének székhelye abban a megyében van, amelyikben
tevékenységüket folytatják, de előfordul Pest megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű
cég is.
Ennek megfelelően a cégek székhelyének településtípus szerinti megoszlása a következőképpen
alakult:
TELEPÜLÉSTÍPUS SZERINTI MEGOSZLÁS
Valamely település külterülete (tanya)

10%

Falu, község

20%

Város

49%

Megyeszékhely
Főváros

18%
4%

28. diagram: a magyar munkaadói mintában szereplő cégek székhelyének településtípus szerinti
megoszlása. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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A válaszadó cégek 71%-ának a székhelye városban vagy ennél nagyobb településen található. A
mintába kerültek 30%-a, 15 cég székhelye található falusias területen.
A megkérdezett munkaadók túlnyomó többsége társas vállalkozás, teljes mértékben magyar
tulajdonban. Nagyrészük mikrovállalkozás (1-10 fő, 74%), a többi pedig kisvállalkozásnak
tekinthető. Három 50 fő feletti létszámú cég került a mintába. Ágazati szempontból a cégek
összetétele igen színes, legtöbbjük mezőgazdasággal foglalkozik, de viszonylag nagy számban
vannak jelen a kereskedelemben, tudományban és feldolgozóiparban tevékenykedő cégek is.
A megkérdezett cégeket megkértük, hogy rangsoroljanak néhány felsorolt toborzási módszert. Az
így nyert adatokból összevont rangsort készítettünk az átlagos helyezések felhasználásával. A
sorrend a következőképpen alakult:
Átlagos
helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8

Toborzási forma
Állásközvetítő portálon adnak fel hirdetést
Önálló hirdetést adnak fel valamilyen médiumban
Bejelentik az üres álláshelyeket az illetékes foglalkoztatási osztályon
Egyéb
Munkaerő-közvetítő céget keresnek meg
Facebook csoportokban ad fel hirdetést
Saját honlapon hirdet, toboroz
Munkaerő-kölcsönző céget keresnek meg

5. táblázat: Az egyes toborzási formák átlagos helyezése a magyar munkaadói mintán.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A válaszadó cégek elsődleges toborzási módszere a hirdetésfeladás, több csatornán is. Negyedik
helyezést értek el az egyéb módszerek. Az egyéb toborzási módszerek között leggyakrabban a
személyes ismertséget, kolléga általi ajánlást, illetve személyes jelentkezést említik, ezen kívül
megjelenik a LinkedIn is. A magyar munkaadók a munkaerő-kölcsönző cégek szolgáltatásait nem
szívesen veszik igénybe toborzáskor, ez a módszer kapta a legrosszabb átlagos helyezést. Ennek
ellenére azonban a helyi foglalkoztatási osztályon kívül említettek néhány munkaerő-közvetítő
céget a magyar munkaadók.
Ezen megemlítésre került cégek a következők:
 Produkteam Kft.
 Meló-Diák Iskolaszövetkezet
 Profession Kft.
 Schönherz Bázis Kft.
 Workania Magyarország Kft.
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A cégek több, mint fele vett fel új munkaerőt az elmúlt egy év során:
AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN VETTEK FEL ÚJ
MUNKAVÁLLALÓT A CÉGHEZ?

nem
43%
igen
57%

29. diagram: Új munkavállalók foglalkoztatásának aránya az elmúlt egy éven belül a magyar munkaadói
mintán. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A legtöbb válaszadó munkáltató 1 új munkavállalót alkalmazott az elmúlt egy évben, átlagban ez
az érték 5. Összesen két munkaadó alkalmazott külföldi munkavállalókat, 7 főről esik szó. 3
magyar munkavállaló van köztük, és egy külföldi állampolgár sem ingázik a határ túloldaláról. A
kevés külföldi munkavállaló miatt nem beszélhetünk egy, a külföldi munkavállalókról kialakult
általános képről, és a különböző szempontok szerinti elégedettség kiértékeléséhez is túl kicsi az
elemszám.
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VAN BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY A CÉGBEN?

igen
26%

nem
74%

30. diagram: Betöltetlen álláshelyek létének aránya a magyar munkaadói mintán.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A mintába került cégek 26%-ánál van betöltetlen álláshely. Ezeknél a cégeknél túlnyomórészt egy
ilyen pozícióról beszélhetünk. A legtöbb betöltetlen álláshely a 10 volt.
TERVEZNEK LÉTSZÁMBŐVÍTÉST
EGY ÉVEN BELÜL?

igen
45%

nem
55%

31. diagram: Létszámbővítést tervező cégek aránya a magyar munkaadói mintában.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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Bár a cégek többsége nem tervez létszámbővítést az elkövetkező évben, így is jelentős részük,
45% készül ilyen tervekkel 2019-re. Legjellemzőbb, hogy 1-2 fővel szeretnék bővíteni a
munkavállalói létszámot, ezen kívül - összhangban a betöltetlen álláshelyek számával - 3, 4, 10
fős gyarapítási tervek fordulnak elő. A leggyakoribb indok a bővítéssel szemben az, hogy a
jelenlegi létszám elegendő a mindenkori munkamennyiség ellátáshoz. Ezen kívül a megrendelések
és források hiányát említik a válaszadók, mint bővítést akadályozó okot.
FOGLALKOZTATNA-E MUNKAVÁLLALÓKAT A
KÖVETKEZŐ HELYEKRŐL?

55%

27%
15%

EU/EGT tagállamok
állampolgárai

12%

EU/EGT országokon
kívüli állampolgárok

Egyiket sem

Nem tudja/Nem válaszol

32. diagram: Külföldi munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos vélekedések
a magyar munkaadói mintában.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A munkaadó cégek többsége (55%) nem lenne nyitott sem EU tagállam, sem harmadik ország
állampolgárainak foglalkoztatására. A nem válaszolók és bizonytalanok aránya is egészen magas
(27%), így feltételezhető, hogy köztük is vannak olyanok, akik inkább nem lennének nyitottak
egyik lehetőségre sem. Ez egybevág az eddigi tanulmányok eredményeivel. A magyar munkaadók
egyik határrégióban sem mutatkoztak túlságosan nyitottnak a külföldi munkavállalók
foglalkoztatásának ötletére.

53

SZEMBESÜLT PROBLÉMÁVAL KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR
FOGLALKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?
igen
6%
nem tudja/nem
válaszol
25%

nem
69%

33. diagram: A külföldi állampolgár foglalkoztatásával kapcsolatos problémákba ütköző
cégek aránya a magyar munkaadói mintában. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A válaszadó cégek túlnyomó többsége, 69%-uk nem szembesült külföldi állampolgár
foglalkoztatásával kapcsolatos problémával, csupán 6%-uk - 3 cég - találkozott ilyesmivel. Ők az
adminisztrációs problémákon kívül főként beilleszkedési, együttműködési gondokat tapasztaltak.
A bizonytalanok, illetve válaszmegtagadók aránya itt is igen magas, ebből két dologra
következtethetünk:
1) a külföldiek foglalkoztatásának kérdésköre valamiért érzékeny téma a cégek számára,
így nem szívesen beszélnek róla;
2) vannak cégek, akiknek egyáltalán semmilyen tapasztalata nincs külföldi munkavállalókkal
(ilyenek lehetnek például a kisebb mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások).
A magyar munkaadók nagy része nem ismeri az EURES Magyarország hálózatot, akik hallottak
már róla, azok sem álltak vele kapcsolatban soha. Rendezvényen, hirdetésekben és a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálaton (a továbbiakban: NFSZ) keresztül értesültek a hálózat létéről. A
válaszadó cégek többsége nem venné igénybe egyik EURES által kínált szolgáltatást sem.
Legtöbben tájékozódásra használnák a hálózatot (de ez csupán 7 cég).
A megkérdezett munkaadók túlnyomó többsége társas vállalkozás, teljes mértékben magyar
tulajdonban. Nagyrészük mikrocég (1-10 fő, 74%), a többi pedig kisvállalkozásnak tekinthető.
Három 50 fő feletti létszámú cég került a mintába. Ágazati szempontból a cégek összetétele igen
színes, legtöbbjük mezőgazdasággal foglalkozik, de viszonylag nagy számban vannak jelen a
kereskedelemben, tudományban és feldolgozóiparban tevékenykedő cégek is.
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VIII.5 Szerb munkaadók
A kérdezett szerb munkaadók nagy része egyéni vállalkozás (80%), és túlnyomó többségük (92%)
egyéni vagy mikrocég. A cégek zömmel szerb tulajdonúak. A legtöbb vállalkozás a kereskedelmi,
vendéglátóipari és építőipari ágazatokban végzi tevékenységét. A cégek legnagyobb részének
székhelye városban található, 24%-uk a fővárosban vagy valamelyik megyeszékhelyen.

Nem
határrégióba
tartozó
kerület

Határrégióba tartozó
kerület

KERÜLET SZERINTI MEGOSZLÁS
Észak-Bácskai kerület

34%

Dél-Bácskai kerület

26%

Észak-Bánsági kerület
Közép-Bánsági kerület
Dél-Bánsági kerület
Más szerb kerület

10%
6%
10%
14%

34. diagram: A szerb munkaadói minta cégeinek székhelye kerületek szerint.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A szerb cégek kerület szerinti megoszlása szintén a kerületek gazdasági fejlettségét tükrözi vissza,
de ebben az esetben nem beszélhetünk olyan erős koncentrációról, mint a magyar járások esetében.
A toborzási formák átlagos rangjainak kialakításához a korábban már ismertetett módszert
használva a következő sorrend alakult ki:
Átlagos
helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8

Toborzási forma
Munkaerő-közvetítő céget keresnek meg
Foglalkoztatási osztályon keresztül
Állásközvetítő portálon adnak fel hirdetést
Facebook csoportokban ad fel hirdetést
Saját honlapon hirdetnek
Önálló hirdetést adnak fel valamilyen médiumban
Bejelentik az üres álláshelyeket az illetékes foglalkoztatási osztályon
Ajánlás útján

6. táblázat: Az egyes toborzási formák átlagos helyezése a szerb munkaadói mintán.
Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés
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Azonnal szembeötlő különbség, hogy a szerb cégek sokkal szívesebben dolgoznak munkaerőközvetítő cégekkel, sőt, ez a preferált toborzási módszerük. Ezen kívül ezen a mintán is megjelenik
a hirdetések előkelő helyezése, azonban itt a hagyományosabbnak mondható csatornákkal
szemben az online hirdetést preferálják, és kihasználják a közösségi média adta lehetőségeket is.
A toborzási módszerek között a szerb cégek is megemlítették az ajánlás útján történő toborzást.
A megkérdezett szerb cégek fele vett fel az elmúlt egy év során új munkavállalót.

AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN VETTEK FEL ÚJ
MUNKAVÁLLALÓT A CÉGHEZ?

igen
50%

nem
50%

35. diagram: Új munkavállalók foglalkoztatásának aránya az elmúlt egy éven belül a szerb
munkaadói mintán, forrás: survey adatok, saját szerkesztés
A kérdezett cégek 72%-a 1-3 új munkavállalót vett fel az elmúlt egy évben. Kiugró az a cég, amely
az elmúlt évben 180 fős létszámbővítést hajtott végre. A felvett munkavállalók között
elhanyagolható számú külföldi található, összesen 5 főről beszélhetünk az 50 cégben. Ebből 4 fő
a Vajdaságban dolgozik, és 2 fő magyar állampolgár.
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VAN BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY A CÉGBEN?

igen
12%

nem
88%

36. diagram: Betöltetlen álláshelyek létének aránya a szerb munkaadói mintán.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)

A szerb munkaadói mintában kisebb arányban fordulnak elő a cégekben betöltetlen álláshelyek,
mint a magyar munkaadók esetében. A legtöbb megkérdezett szerb munkaadónál nincs betöltetlen
álláshely. Ahol van, ott is legfeljebb 4 üres pozícióról beszélhetünk.

TERVEZNEK LÉTSZÁMBŐVÍTÉST
EGY ÉVEN BELÜL?

igen
50%

nem
50%

37. diagram: Létszámbővítést tervező cégek aránya a szerb munkaadói mintában.
(Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
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A szerb cégek fele tervez az elkövetkező egy évben létszámbővítést. A megkérdezett cégek 84%a legfeljebb 5 fővel tervezi bővíteni a munkavállalói létszámot. Kiugró a 100 új munkavállaló
foglalkoztatását tervező cég. Azok a cégek, amelyek nem terveznek létszámbővítést,
túlnyomórészt megfelelő létszámmal rendelkeznek munkájuk ellátására.

FOGLALKOZTATNA-E MUNKAVÁLLALÓKAT
A KÖVETKEZŐ HELYEKRŐL?

74%

22%

EU/EGT tagállamok
állampolgárai

16%

EU/EGT országokon kívüli
állampolgárok

Egyiket sem

38. diagram: Külföldi munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos vélekedések a szerb
munkaadói mintában. (Forrás: Survey adatok, saját szerkesztés)
A szerb munkaadói mintán a magyarhoz képest jóval magasabb, 74% azoknak az aránya, akik
mind az EU, mind a harmadik országbeli külföldi állampolgárok foglalkoztatásától elzárkóznak.
Egyébként inkább EU/EGT tagállamok állampolgárait foglalkoztatnák a cégek. A szerb cégek
leggyakrabban a nyelvi nehézségeket említették, mint a külföldi munkavállalók alkalmazásának
akadályát. Ezen kívül leginkább integrációs, eltérő kultúrából származó gondokat említettek, és
nem adminisztrációs okokat. A kevés külföldi munkavállaló miatt nem beszélhetünk egy, a
külföldi munkavállalókról kialakult általános képről, és a különböző szempontok szerinti
elégedettség kiértékeléséhez is túl kicsi az elemszám.
A szerb munkaadók közül három szervezet hallott az EURES-ről, de egy sem áll vele
kapcsolatban. Ez a három szervezet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat révén és az EURES
portálon keresztül értesült a hálózatról. Az EURES szolgáltatásai közül a három cég egyiket sem
venné igénybe.
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IX Javaslat a vizsgált határrégióban kialakítható munkaerőpiaci
együttműködésre
A fejezet célja a vizsgált határrégióra vonatkozó együttműködési javaslat megalapozása a korábbi
fejezetek eredményei, valamint az adatgyűjtés során feldolgozott javaslatok és a piaci munkaerő
kölcsönző és közvetítő szervezetek véleménye alapján. Ehhez először a tanulmány áttekinti a
munkaerő-közvetítő cégekkel készült felmérések eredményeit, majd egy több elemből álló
együttműködési javaslatot vázol fel.

IX.1 A munkaerő-közvetítő cégek véleménye
A survey keretében felkerestünk 21 munkaerő-közvetítő céget is, és a külföldiek
munkavállalásával kapcsolatban tettünk fel nekik kérdéseket. Az eredményeket az alacsony
elemszám miatt szigorúan kvantitatívan értelmezhetjük, tehát nem vonhatunk le messzemenő
következtetéseket, de ezek a cégek a korábbi survey-k adatai alapján fontosnak mondható szerepet
töltenek be a foglalkoztatásban a határrégiók területén. Ezen kívül tevékenységi területükből
kifolyólag egyedi rálátásuk nyílik a határrégió munkaerőpiacának mind keresleti, mind kínálati
oldalára.
A cégek munkaerő toborzással, kiválasztással, kölcsönzéssel foglalkoznak legfőképpen. Akad
köztük olyan, amelyik állásközvetítést, megfeleltetést, hirdetésekben és pályázatokban való
segítségnyújtást is végez, illetve képzéseket szervez. Ezen kívül van köztük akár általános, akár
specifikus információk nyújtásával is foglalkozó cég, sőt olyan is, amelyik jogi segítséget és
tanácsadást is kínál. Egy cég említette kifejezetten a külföldi állampolgárok magyarországi
munkavállalásához szükséges hivatali ügyintézést, mint náluk elérhető szolgáltatást. A
közvetítőcégek ágazati szempontból széles spektrumot fednek le, alig van olyan ágazat, amiben a
mintába került cégek egyike sem nyújt szolgáltatásokat. Ugyanakkor kevés cég rendelkezik a
határrégió két megyéjében ügyfelekkel, de akadt egy olyan cég is, amelyik Szerbiába is nyújt
szolgáltatásokat. Az ilyen cégek kulcsfontosságúak lehetnek az EURES hálózat potenciális
partnerszervezeteként, mert már meglévő munkaerőpiaci kapcsolataik és együttműködési
gyakorlataik kifejezetten hasznosak lehetnek. A cégek havi átlagos forgalma nagyon változó, 0500 fő között ingadozik. A kevés cég, amelyik Csongrád és Bács-Kiskun megyei területeken is
nyújt szolgáltatásokat, havonta 11-200 fő közötti forgalmat bonyolít le ezeken a területeken.
Azoknak a cégeknek a száma, amikkel átlagosan havonta kapcsolatban állnak a munkaközvetítők,
szintén nagyon változó, 2-150-ig terjed, a vizsgált területen pedig az 1, 2 és 20 átlagos számokat
említették a válaszadó cégek. A cégek jellemzően nem túl nagyok, bár előfordulnak közöttük
nagyobb, 250 vagy annál több munkatárssal rendelkezők is. Egy cég tudott véleményt alkotni
arról, hogy hogyan változott a szerb állampolgárság álláskereső ügyfelek száma az elmúlt években,
és 2014-től kezdve minden évben növekedést érzékelt a cég. Átlagosan 20 céghez közvetít havonta
szerb állampolgárságú munkavállalót ez a cég, jellemzően a feldolgozóiparba, kereskedelembe,
raktározás és egyéb szolgáltatások ágazatba (ez alapján feltehető, hogy inkább a szakképzett
munkaerőt közvetítik ki). A cég szerint a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, az építőipar, a
kereskedelem, a vendéglátás és a szállítmányozás azok az ágazatok, amelyekben szükség lenne a
szerb állampolgárságú munkavállalókra. Látható, hogy ezekből néhányba már közvetítenek is ki
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munkavállalókat, de az országra jellemző munkaerőhiány úgy tűnik, a határrégióban is képes
éreztetni a hatását. Az interjú tanulsága szerint mezőgazdasági, ipari és építőipari, gépkezelői,
összeszerelői és szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban jelennek meg a szerb
munkavállalók, és itt igény is van rájuk, illetve a kereskedelemben is lenne.
A szerb munkavállalók kiközvetítésével kapcsolatban jellemző problémaként adminisztrációs,
nyelvi, munkába járási és szállással kapcsolatos dolgokat említenek, szaktudásbeli és
munkamorállal kapcsolatos problémák nem jellemzőek. Ezekre a problémákra gyors és
egyértelmű megoldást jelentene a magyar-szerb tolmácsok foglalkoztatásának támogatása és a
tartózkodási engedélyek kiadásának felgyorsítása (jelenleg ez 21 nap, de az ukrán határszakaszon
akár 3-4 hónapos várakozásról is beszámoltak az interjúalanyok).
Nem jellemző, hogy a cégek jelenleg vagy a múltban kapcsolatban álltak volna a környező
országokban működő foglalkoztatási szervezetekkel, így itt nem beszélhetünk olyan meglévő
együttműködési alapról, ami például a horvát-szlovén határrégió esetében az önkormányzatoknál
megfigyelhető volt. Más munkaerőpiaci folyamatokat támogató szervezetekkel azonban már
inkább jellemzőbb a kapcsolat, méghozzá nem is csak a múltban. Az interjúalanyok többsége
nyitott a határon átnyúló munkavállalás támogatására létrejövő együttműködésben való
részvételre, és vannak bizonytalanok is, akik megfelelő kommunikációval akár meggyőzhetőek
lehetnek.
Az ilyen együttműködésben szükségesnek tartják, hogy részt vegyenek a munkaerőpiaci
szolgáltatásokat nyújtó szervezeteken (munkaerő-közvetítők, nonprofit szervezetek, iskola- és
nyugdíjas-szövetkezetek, tanácsadó cégek) kívül, az NFSZ mellett egyéb magyar állami
szervezetekből is nagyobb: főként a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködését tartják fontosnak a gördülékenyebb ügyintézés
reményében.

IX.2 Javaslat a vizsgált
együttműködésre

határrégióban

kialakítható

munkaerőpiaci

A határrégió egyes, főként állami szervezetei számára nem ismeretlen az együttműködés, sőt,
jelenleg is folyamatban van egy INTERREG-IPA projekt a térségben a 2014-2020-as pályázati
időszak keretében. A program nonprofit szervezetek együttműködését támogatja. Ezen kívül
Szerbia az EU csatlakozási folyamat miatt egyébként is egy intenzív nemzetközi
együttműködésekkel teli időszakot él, és sok EU-s mobilitási, fejlesztési programba
bekapcsolódik. Feltételezhető, hogy a szerb oldal munkaerőpiaci szereplői főként az EU-n belüli
munkavállalásra nyitottak, hiszen a csatlakozás egyik velejárója a munkaerő szabad áramlása. A
folyamat részeként ezt a szabad áramlást elősegítendő egyre kevesebb akadály gördül a szerb
állampolgárok EU-ba jutása és munkavállalása elé. Azonban az az általános trend, ami az egész
közép-kelet-európai térségre rányomja a bélyegét, miszerint a munkaerő a nyugati országok felé
áramlik inkább, Szerbia esetében is érvényesül. A határ szerb és magyar oldalán élő munkavállalók
egyetértenek abban, hogy aki külföldre indul munkát vállalni, az inkább nyugatabbra halad. Az
előző tanulmányban pedig láthattuk, hogy a térség két oldalának helyzete egészen hasonló, azaz
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nincsenek olyan szakmák, amik az egyik oldalon hiányszakmaként vannak jelen, a másik oldalon
pedig munkavállalói túlkínálat van.
A kialakítandó együttműködési stratégiának több pillére lehetne a fentiek alapján:
 K+F pillér: együttműködésre lenne lehetőség a Szegedi Tudományegyetem és a Novi Sad-i
egyetem között, illetve háromoldalú együttműködés jöhetne létre a két egyetem és a térségben
működő business support centerek között.
 Nonprofit pillér: az INTERREG-IPA területfejlesztési és csatlakozási projekt keretében már
most együtt működő nonprofit szervezetek között kialakult kapcsolatokra és jó gyakorlatokra
épülhetne a nonprofit pillér. Az innen nyert tapasztalatok felhasználhatóak az együttműködés
létrehozására és gördülékennyé tételére.
 Munkaerő-közvetítői pillér: a határ mindkét oldalán megfigyelhető, hogy a munkaadók
inkább elzárkóznak a külföldi állampolgárok foglalkoztatásától. A szerb munkaadó
szervezetek azonban szívesen alkalmaznak toborzásra munkaerő-közvetítő cégeket, így ezek
a cégek kulcsszerepet játszhatnak az attitűdök formálásában, megváltoztatásában.
 Adminisztratív pillér: az adminisztratív terhek csökkentése és az ügyintézés egyszerűsítése,
gyorsítása valószínűleg nyitottabbá tenné a munkaadókat külföldi állampolgárok
foglalkoztatására, és megkönnyítené a munkaerő-kölcsönző cégek dolgát is. Ezen kívül egy
ilyen intézkedés akár beilleszthető Szerbia EU-csatlakozási folyamatába is, mint a munkaerő
szabad áramlását elősegítő intézkedés.
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XI Mellékletek
XI.1 A határrégió járásainak és kerületeinek lehatárolása táblázatos formában
XI.1.1 Magyar oldal
Csongrád megye
Határrégió járásai
Kisteleki járás
Mórahalomi járás
Szegedi járás

Bács-Kiskun megye

Határrégióból
kimaradó járások
Makói járás
Hódmezővásárhelyi
járás
Szentesi járás
Csongrádi járás

Bácsalmási járás

Határrégióból
kimaradó járások
Kalocsai járás

Bajai járás

Kecskeméti járás

Jánoshalmi járás

Kiskőrösi járás
Kiskunfélegyházi
járás
Kunszentmiklósi
járás

Határrégió járásai

Kiskunhalasi járás
Kiskunmajsai járás

XI.1.2 Szerb oldal
Vojvodina (Vajdaság)
Határrégió kerületei
Zapadnobački okrug (Nyugat-bácskai kerület)
Južnobački okrug (Dél-bácskai kerület)

Határrégióból kimaradó kerületek
Sremski okrug (Szerémségi kerület)
Južnobanatski okrug (Dél-bánsági
kerület)

Severnobanatski okrug (Észak-bánsági
kerület)
Severnobački okrug (Észak-bácskai kerület)
Srednjobanatski okrug (Közép-bánsági
kerület)
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XI.2 Jogi háttér
STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között
(…)
XII
V. CÍM
MUNKAVÁLLALÓK MOZGÁSA, LETELEPEDÉS, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS,
TŐKEMOZGÁS
I. FEJEZET
A munkavállalók mozgása
49. cikk
1. Az egyes tagállamokban alkalmazandó feltételekre és módozatokra is figyelemmel:
a) a tagállamok területén törvényesen foglalkoztatott szerb állampolgárságú munkavállalók
tekintetében alkalmazott elbánásnak mentesnek kell lennie az állampolgárságon alapuló minden
megkülönböztetéstől a munkafeltételek, a javadalmazás vagy elbocsátás tekintetében az adott
tagállam állampolgáraival szemben alkalmazott elbánáshoz viszonyítva;
b) egy adott tagállam területén törvényesen alkalmazott munkavállaló – a szezonális
munkavállalók és az 50. cikk értelmében kétoldalú megállapodás által érintett munkavállalók
kivételével, hacsak az ilyen megállapodások másként nem rendelkeznek – legálisan ott tartózkodó
házastársa vagy gyermekei a munkavállaló foglalkoztatásának engedélyezett időtartama alatt
hozzáférnek érintett tagállam munkaerőpiacához.
2. Szerbia az ott alkalmazandó feltételekre és módozatokra is figyelemmel, az (1) bekezdésben
említett elbánást biztosítja a területén törvényesen foglalkoztatott azon munkavállalók számára,
akik valamely tagállam állampolgárai, valamint a legálisan Szerbiában tartózkodó házastársuk és
gyermekeik számára.
50. cikk
1. Tekintettel a tagállamok munkaerőpiaci helyzetére, valamint a jogszabályaikra és a
tagállamokban a munkavállalók mozgása terén hatályban lévő szabályok betartására is
figyelemmel:
a) a tagállamok által a szerb munkavállalók számára kétoldalú megállapodások értelmében
biztosított, meglévő foglalkoztatási lehetőségeket fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni
kell azokat;
b) a többi tagállam megvizsgálja hasonló megállapodások megkötésének lehetőségét.
2. Három év elteltével, a stabilizációs és társulási tanács megvizsgálja más fejlesztések, többek
között a szakképzésben való részvétel lehetőségének biztosítását a tagállamokban hatályban lévő
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően és tekintettel a tagállamok és a Közösség
munkaerőpiaci helyzetére.
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51. cikk
1. Szabályokat kell megállapítani egy adott tagállam területén törvényesen foglalkoztatott szerb
állampolgárságú munkavállalók, valamint a legálisan ott tartózkodó családtagjaik vonatkozásában
a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjához. E célból a stabilizációs és társulási tanács
határozata, amely nem sérti a kétoldalú megállapodásokból eredő jogokat vagy kötelezettségeket,
amennyiben azok kedvezőbb elbánást írnak elő, a következő rendelkezéseket tartalmazza:
a) az ilyen munkavállalók által a különböző tagállamokban szerzett összes biztosítási,
foglalkoztatási vagy tartózkodási időszakot össze kell adni az öregség, a rokkantság és a halál
esetére járó nyugdíjak és járadékok céljából, valamint az ilyen munkavállalók és családtagjaik
egészségügyi ellátásának céljából;
b) az öregség, a haláleset, üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés után, illetve az ezekből
eredő rokkantság esetén járó nyugdíjak vagy járadékok, a különleges, nem járulékalapú ellátás
kivételével, szabadon átutalhatók a folyósító tagállam vagy tagállamok jogszabályai értelmében
alkalmazott árfolyamon;
c) az érintett munkavállalók családi támogatást kapnak a fent meghatározott családtagjaik után.
2. Szerbia az (1) bekezdés b) és c) pontjában említetthez hasonló elbánást biztosítja a területén
törvényesen foglalkoztatott azon munkavállalók számára, akik valamely tagállam állampolgárai,
valamint a legálisan ott tartózkodó családtagjaik számára.
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XI.3 Közúti határátkelőhelyek
Határátkelő
neve

TiszaszigetGyála

Röszke - Horgos
(M5-ös
autópálya)
Tompa Alsókelebia

Útszám

43104-es jelű
út

M5-ös
autópálya
53-as főút

Bácsalmás Bajmok

5312-es jelű
út

Hercegszántó Béreg

51-es főút

Röszke - Horgos
(5-ös főút)

5

Bácsszentgyörgy
- Rastina
(Hadikfalva)

5506-os jelű
út

ÁsotthalomKirályhalom

.

Forgalom
típusa

Megjegyzés

A
határátkelőhelyet
csak
a
szerb
állampolgárok, továbbá az EU, EGT, Svájc
állampolgárai, valamint az ezek szabad mozgás
személyforgalom
uniós jogát élvező harmadik országbeli
családtagjai
használhatják
(autóbusz
kivételével).
Nemzetközi személy- és áruforgalom; a
áru - és
határátkelőhelyen veszélyes árut szállító
személyforgalom
járművek közlekedhetnek.
áru - és
Nemzetközi személy- és áruforgalom
személyforgalom
A
határátkelőhelyet
csak
a
szerb
állampolgárok, továbbá az EU, EGT, Svájc
állampolgárai, valamint az ezek szabad mozgás
személyforgalom
uniós jogát élvező harmadik országbeli
családtagjai
használhatják
(autóbusz
kivételével).
Nemzetközi személyforgalom, 3,5 tonna
személyforgalom megengedett
legnagyobb
össztömegig
nemzetközi áruforgalom.
A határátkelőhelyet az autópályáról letiltott
járművek, valamint - az autóbuszok és
teherforgalom kivételével - a nemzetközi
személyforgalom
személyforgalom (azaz a személygépkocsik és
motorkerékpár járművek) is használhatják
minden nap 7 és 19 óra között.
Személyforgalom (autóbusz kivételével),
korlátozás: a határátkelőhelyet csak a szerb
állampolgárok, valamint az EU, EGT, Svájc
személyforgalom
állampolgárai, valamint az ezek szabad mozgás
uniós jogát élvező harmadik országbeli
családtagjai használhatják.
szerb,
EU-s,
svájci,
EGT-s
közúti
személyforgalom
személyforgalom (kivéve autóbusz)
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