
III. Munkaerőpiac, szakképzés, foglalkoztatás 

A munkaerőhiány mint a versenyképességet hátráltató tényező c. szekció 

MKT Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2019. szeptember 6., beszámoló 

 

,,A végtelen olcsó munkaerő korszaka lezárult Magyarországon – valamit ki kell 
találni.” 

Levezető elnök: Czakó Erzsébet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MKT 
Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke 

A szekció ill. panel részvevői: Szepesi Balázs gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 
államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Tóth Csaba HR-igazgató, LEGO 
Manufacturing Kft., Nemes Attila gyárigazgató, Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft., 
Novák Tibor alapító-tulajdonos, Nobilis Első Hazai Zrt., Vágvölgyi 
Gusztáv szervezetfejlesztő, Inspi-Ráció Szellemi Műhely 

A szekciót Szepesi Balázs helyettes államtitkár úr prezentációja nyitotta, amelyben az 
elfogadás előtt álló KKV stratégiát mutatta be. A jelenlegi helyzet diagnózisa után a stratégia 
három pillérét emelte ki: a generációváltás elősegítésére, a technológiai váltás 
megkönnyítésére és a munkaerő biztosítására. A stratégiai pillérekből az látható, hogy a 
KKV stratégiának a középpontjában a munkaerő áll. 

A panelbeszélgetés során a résztvevők kifejtették az álláspontjaikat a jelenlegi munkaerőpiaci 
helyzetről. Tóth Csaba és Nemes Attila arról számolt be, hogy az utóbbi időben magassá vált 
a munkavállalók lemorzsolódása, amely akár elérheti a 30-40%-ot. A vállalatukban jelen 
van egy magas szaktudással rendelkező lojális állomány, viszont a többi alkalmazottat időről-
időre pótolni szükséges, ami hosszadalmas betanítással jár. A munkaerő megtartásához egyre 
magasabb béreket kell fizetni, viszont a Lego és a Michelin esetében a régióban 
versenyképes bér sem garantálja a folyamatos pótlást. 

Vágvölgyi Gusztáv szervezetfejlesztő megoldásként javasolta a munkahelyi közösségek 
fejlesztését. Az alkalmazottak sokkal kisebb eséllyel hagyják el a vállalatokat, ha kötődnek a 
munkatársaikhoz. Novák Tibor bevezetett a vállalkozásába atipikus foglalkoztatási 
formákat, hogy olyan embereket is be tudjon vonni, akik korábban nem tudtak volna 
dolgozni (kisgyermekes anyák, nyugdíjasok stb.). A megvalósításhoz kiépítették a szükséges 
informatikai infrastruktúrát, amivel lehetővé tették a távoli munkavégzést. 

A panelbeszélgetés végeredménye a különböző nézőpontok izgalmas találkozása lett. A 
résztvevők azt a konklúziót vonták le, hogy az alacsony munkanélküliségi ráta magas 
lemorzsolódást okoz a nagyvállalatoknál, míg a kkv-k nehezen találnak munkaerőt. A 
vállalati oldal továbbá kéri a törvényhozókat, hogy segítsék a gazdaságilag inaktív polgárok 
és a közmunka programban résztvevők integrálódását a munkaerőbe, hogy enyhítsék a 
munkaerőhiányt. 
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