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A munkaerő kereslet és kínálat 

összehangolását segítő megoldások a vegyi 

anyag-termék gyártása gyógyszergyártás 

ágazatban 

 

A feladatok teljesítése 

A projektünk fő célja, a foglalkoztatás kereslet-kínálat közti ellentmondások 

felderítése volt, melyet nagyszabású felméréseinkkel, a COVID nehezítette 

személyes találkozókkal és mentorálással sikeresen ismertünk meg. 

Természetesen további elemzésre lehet szükség, hogy folyamatában ismerjük 

meg a folyamatokat, melyek miatt a munkaerőpiacon eltérések és disszonancia 

alakult ki. Az egyensúly hiányának felmérése és feltárása a pályázatban jelöltek 

mellett folyamatosan, minden szervezeti tevekénységünkbe beépítésre 

kerültek. Az adatbázis melyet felépítettünk, a KSH, az Eurostat és az MNB 

adataiból állt össze, szakértőink és bevont kutatók segítségével. A 

későbbiekben erre alapozva képesek leszünk gyorsabban, és hatékonyabban 

dolgozni. 

Képviseleti erőnket a vegy- és gyógyszeriparban sikeresen növeltük, 

köszönhetően a kiadványainknak, melyek nagy számban kerültek kiosztásra, a 
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kutatás folytatása során érdemes lenne ellenőrizni a fiatal munkavállalók 

tapasztalatait, hogy megismerhessük megszerzett tudásukat. 

A jó tapasztalatok gyűjtése során megszerzett ismeretek megjelentek 

weblapunkon, későbbi, már korábban említett oldalunkra ezek a tapasztalatok 

is kihirdetésre kerülnek, ahol a tagok közvetlen ismerhetik meg őket. 

Tagszervezeteink megismerhették testvérszervezeteik működési modelljeiket, 

eltéréseket. Ezekből minden tagnak tanulnia érdemes. 

A pályakezdő gyakornokunkat, akit bevontunk a szakszervezeti feladatainkba, 

megismerhette a projektmunka működését, a szakszervezeti szervezés minden 

mélységét. Feladatai közé tartozott a szakértőink által készített dokumentumok 

ellenőrzése és a fiatalok megérintésére a dokumentumok transzformálása. 

Értékes tapasztalatokat szerzett mind önálló és csapatmunkában. 

Informatikai parkunk bővítése sikeres volt, az eszközök, melyek beszerzésre 

kerültek, modernizálás céljából jelentős könnyebbséget és hatékonyságot adtak 

kollégáinknak. 

Képzéseink során a COVID járvány bár nehézségeket okozott, Magyarország 

kormányának döntései értelmében bizonyos megszorításokkal, de 

eredményesen folytathattuk le azokat. A képzések során olyan információkat 

osztottunk meg, melyek segíthetnek a fiatal munkavállalóknak a 

munkaerőpiacon. A fiatalok informálásán túl, feladatunknak tartottuk a már 

alkalmazásban állók még szélesebb körben való informálását.  
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Vezetői összefoglaló 

A GINOP 5.3.5-18-2020-00158 számú projekt megvalósítása előtt kitűzött 

tervek megvalósítása előtt nem számoltunk egy világméretű járvány 

jelenlétével, ennek ellenére feladatainkat töretlenül és kompromisszumok 

nélkül kívántuk teljesíteni. A pályázat keretében számos tanulmány készült, 

mely helyzetünket javította, és növelte az ágazatra kivetített ismereteinket. A 

munkaerőpiac jobb megismerésével saját munkánkat és jövőbeli projektjeinket 

tesszük még inkább életképessé. A 18 hónap alatt, mely során ezen a projekten 

dolgoztunk számos olyan kihívással találkoztunk, melyek a jövőben csak még 

inkább rezilienssé tesz minket, csapatunkat.  

A feladatok végrehajtása sikeresen záródott, kiadványaink a lehetőségekhez 

mérten a leginformatívabbak, leginkább fogyaszthatók és értelmesen 

felépítettek lettek. A szakmai vezetés és a beosztottak munkájában összhang és 

egyetértés volt tapasztalható.  

Olyan megoldásokat találtunk a kereslet-kínálat összehangolására, mely az 

elkövetkező években segíteni fogják működésünket, és segítenek harmóniát 

teremteni fiatal és idős tagjaink között egyaránt. 
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Következő célok 

A következő évek céljai között szerepelnek további képzések, melyek során 

bemutatjuk a projekt során szerzett ismereteinket. A COVID alatt megismert 

technológiai hátteret beépítettük mindennapjainkba, ezzel növelve 

hatékonyságunkat. A 2022-es évre tekintve céljaink között szerepel képzési 

programunk továbbfejlesztése hibrid technológiával, mely lehetőséget ad 

mélyebb interakcióra – mely hiányzott jelenlegi képességeink közül. 

Természetesen képességeink és eszközeink fejlesztése folyamatos, mely 

elengedhetetlen, hogy „versenyképesek” maradjunk. Legfőbb feladatunk 

továbbra is a munkavállalók érdekképviselete, és hangjának hallatása marad. 

Indikátorok 

A projekt időszakában a COVID járvány jelentősen átalakította a személyes 

kapcsolattartást, így a korábban tervezett konferenciák és képzések nem az 

eredetileg tervezett létszámokkal kerültek megtartásra. A pályázatunkban 

szereplő nagylétszámú konferenciánkat ezért 3 részletben tartottuk meg a 

költségkereten belül. 

A jogsegély és jogi felkészítés során 6 pert indítottunk valamint 13 kollektív 

szerződés módosítását illetve új megállapodás előkészítést bonyolítottuk le. 

A mentorálási programnak is köszönhetően 2020 novembere és 2022. között 

3829 új szakszervezeti taggal bővült a VDSZ. 
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A pilot projekt során Borsod megyében Tiszaújvárosi központtal tartottunk 

pályakezdőknek pályaorientációs konzultációkat, valamint idősebb 

munkavállalók számára szaktanácsadást. A pilot projektünk a tanulmányunkra 

épült, és jól láthatóak és igazolhatóak a felmérésben szereplő tényezők. Ezen 

projekt zárását követően a BorsodChem Zrt. és más a térségben működő 

vállalkozás pályaorientációs rendezvényein is jelen tudtunk lenni. 

 

 


