
Egyre több vállalat tartja fontosnak és emeli ki a kommunikáció-
jában, hogy mit tesz a környezetért és a fenntarthatóságért – és 
szerencsére ezt nem csak szavakban teszik. Egyre többen „fedezik 
fel”, hogy a fenntarthatóságra törekvés vállalati és személyes 
szinten is komoly versenyelőnyt hozhat. Mit is jelent mindez a 
gyakor latban? A fiatal munkavállalókat és a fogyasztókat is egy-
re jobban vonzza és megmozgatja a valós felelősségvál lalás. 
Azok a vállalkozások, akik hosszú távon gondolkodnak és akik 
számára fontos, hogy megszólítsák a kezdő munkavállalókat is, 
azok komoly lépéseket tesznek környezettudatos és fenntartha-
tó működésért és ezt kiválóan tudják is kommunikálni a fiatalok 
által aktívan használt közösségi médiafelületeken keresztül. 

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége még 
2018-ban tűzte ki célul, hogy tagvállalatai, valamint a szövetség-
hez érkező álláskeresők számára platformot indítson az „egy-
másra találáshoz”, s minél jobban lerövidítse az álláskeresők és 
-kínálók közötti utat.

A környezetipar jelentős szakemberhiánnyal küzd és a Szövet-
ség tagjait javarészt alkotó kkv-k sokkal nehézkesebben tudják 
megszólítani a fiatal szakembereket, mint a nagy nemzetközi 
multi cégek. 

A Szövetség ezért indult egy GINOP pályázaton (GINOP-5.3.5-18- 
2018-00047 A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának össze-
hangolása a hazai környezetipari vállalkozások eredményes műkö-
déséért), hogy a kétéves időszak alatt előbb felmérve a munka-
vállalói és munkaadói oldal igényeit és elvárásait, jelentős tech-
nikai fejlesztéssel támogassa a hazai zöldipar számára mind a 
szakemberképzést, mind a vállalati működést, így hosszú távon 

az ágazatban foglalkoztatottak számának növelését. Ez a munka 
kiterjed az oktatási intézményekre, a kompetencia-központok-
ra, valamint az érin tett vállalatokra, mert – mint kide rült – min-
denkinek van tennivalója. A régi mód szereket felül kell vizsgálni, 
és a jelen helyzettel releváns módon, eszközökkel, tudásmegosz-
tással, marketingkommu ni kációval az új, atipikus foglalkoztatási 
for mákkal meg kell ismerkedni, majd – ahol lehetséges – beil-
leszteni a napi működésbe.

Az elmúlt hónapok során a KSZGYSZ tagvállalatai körében zaj-
lott a felmérés, ahol egyrészt mind a munkaadók, másrészt mind 
a munkavállalók online módon válaszoltak a munkahellyel, a fog-
lalkoztatással kapcsolatos kérdésekre, véleményt mondtak, és 
javaslatokat is tettek. 

Azon hazai felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói kap-
ták meg a projekt kérdőívét a második körben, amelyekben kör-
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nyezetipari, környezetvédelmi oktatás folyik. A négyrészes kér-
dőív összegzéséből tanulmány készült, amelynek elemzéséből 
már látszik, hogy az érintetteknek milyen elképzelései, elvárásai, 
preferenciái vannak egy-egy témakörrel kapcsolatban. 

A diákokkal készített felmérésből egyértelmű, hogy igazán fon-
tos nekik a környezetvédelem, legtöbbjük azért is választ ilyen in-
tézményt, szakmát, mert ebben az ágazatban szeretne elhelyez-
kedni. Nekik nagy segítség lenne, ha már az egyetemi éveik alatt 
jobban megismerkedhetnének a profitorientált gazdasági szerep-
lők tevékenységével, működésével, és specializálódásukat segí-
tenék, támogatnák a vállalkozások. 

Ennek egyik kiváló lehetősége a szakdolgozati témajavaslatok 
felkínálása az oktatási intézmények részére, annak érdekében, 
hogy a diákok olyan aktuális témák kutatásával tudjanak foglal-
kozni, amelyek az ipari szereplőknek is hasznos ismereteket 
nyújthatnak, illetve hasznot is hozhatnak.

A másik lehetőség a gyakorlati helyek biztosítása és a duális 
képzésben való részvétel, ahol a hallgatók fontos tapasztalati tu-
dással tudnak gazdagodni, amely akár megalapozhatja a későbbi 
szakterületi választásukat is. Amennyiben a gyakorlati helyet 
nyújtó vállalat képes hasznosan kitölteni a gyakornok idejét, és 
ezzel segíti elméleti tudásának hasznosulását, az akár potenciá-
lis munkahellyé válhat a végzett hallgató számára. 

A pályájuk elején álló fiatal szakemberek szívesen választanak 
olyan munkaadót, akit már ismernek, illetve olyan marketingte-
vékenységet folytatnak, amely piackonform, igényes és vonzó az 
álláskereső számára. Emellett az is kiderült, hogy a fiatal munka-
vállalókat egyre jobban vonzza és megmozgatja a valós felelős-
ségvállalás, a tenni akarás, amiről szintén szükséges kommuni-
kálnia egy vállalatnak.

A nagyvállalatok brandje, versenyképessége, vonzereje azon-
ban továbbra is a kiváló kommunikációnak, az aktív online és 
offline megjelenéseknek köszönhető. Ezzel egy hazai kis- és kö-
zépvállalkozásnak nehéz versenyeznie.

A kérdőívek kiértékeléséből kiderül az is, hogy a fiatal álláske-
resők jelentős része az internetről tájékozódik, és a cégek hon-
lapján keresi az álláslehetőségeket. Ahhoz, hogy egy cég vonzó 
legyen egy fiatal pályakezdő szakember szemében, ma már nél-
külözhetetlen, hogy a megjelenése modern és profi legyen a világ-
hálón is. A Szövetség ezért ezen a területen is segítséget kíván 
nyújtani tagvállalatainak képzéssel, útmutatásokkal és jó gyakor-
latokkal – amelyeket a felmérések eredményei alapján állít össze. 

A Szövetség az oktatási intézmények jelzései alapján nagyobb 
hangsúlyt kíván fektetni a képzőintézményekkel, egyetemekkel 
való kapcsolattartásra, a cégek és az intézmények együttmű-
ködésére, a keresletalapú képzés tökéletesí tésére, amelynek 
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eredményeként az ágazat szakember-utánpót-
lása is megoldható. Itt fon tos a személyes és 
folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, 
mert csak úgy lehet hatékony mindkét fél szá-
mára. Az oktatási intézmények jelentős része a 
kutatás-fejlesztést jelölte meg az együttműkö-
dés legfontosabb területének. Ez egy lényeges 
pont, mert ahhoz, hogy a jövőben az ágazat fej-
lesztései és innovációi az egyetemeken, főis-
kolákon tanuló diákok által is meg ismerhetők, 
továbbfejleszthetők legyenek, elengedhetetlen 
a folyamatos személyes kapcsolat, kommuni-
káció, mert ennek révén a diákok bekapcsolód-
hatnak a fejlesztésekbe. Ez kölcsönös haszon, 
hiszen az a cél, hogy kiváló szakemberek kerül-
jenek ki az oktatásból (szakképzésből, egyete-
mekről) megfelelő és főként hasznosítható tu-
dással. Több, már jól működő gyakorlat van arra 
a szövetségen belül, hogy a szakértők egyetemi 
napokon, illetve meghatározott témában tarta-
nak előadásokat a diákoknak. Az üzemlátoga-
tás szintén bevett forma, amelyet a továbbiak-
ban még gyakoribbá kívánnak tenni, hiszen a 
személyes tapasztalat, konzultáció sokat nyom 
a latban a pályaválasztás, munkavállalás előtt. 
A projektben azért is kerül sor közös (oktatási 
intézmények, vállalatok) részvételével zajló 
programokra, work shop ok ra, hogy az érintettek 
osszák meg tapasztalataikat, javaslataikat, és 
közösen dolgozzanak a megoldáson, a közös lé-
pések megtételén. 

A felmérések eredményeinek lezárásaként egy 
tanulmány készül, amely a megszerzett infor-
mációk összesítésével, elemzésével hasznos, a 
továbbiakban – az online zöldállásportál fel-

építéséhez is – felhasználható információkat tar-
talmaz – az érintettek részére. 

Ugyanis a projekt jelentős állomása a már fej-
lesztés alatt álló zöldállásportál, amely kifeje-
zetten az ágazat (jelenlegi és jövőbeli) szereplői-
nek készül speciális tartalommal és funkciókkal. 
A tervek szerint itt az egyes ágazati szakmákat, 
munkaköröket közelről, valós működésükben 
bemutató kisfilmeket is közzétesznek. Ez jelen-
tős segítség lehet a fiatalok (diákok, álláskere-
sők) számára, hogy a tanulmányaik előtt, alatt, 
mellett megismerhessék az egyes szakterületek 
valós tevékenységét, és teljes képet kapjanak 
arról, hogy milyen feladatok elvégzése tartozik 
egy-egy pozí cióhoz. Ez növeli a cégek ismertsé-
gét, és az online megjelenések pozitív hatása 
sem elhanyagolható.  

A Szövetség a projekt megvalósításával első-
sorban tagvállalatainak kíván megfelelő tudást 
és a gyakorlatban jól alkalmazható eszköztárat 
adni, de mivel az ágazat tevékenységi köre túl-
mutat a szűken vett környezetipar keretein, 
mindezzel tulajdonképpen a zöldgazdaság kiala-
kításához vezető úthoz adnak segítséget – a ha-
zai gazdaság valamennyi szereplőjének. 

A Szövetség ebben híd, közvetítő az oktatási 
intézmények és a gazdaság szereplői között, se-
gítségével olyan együttműködések alakulnak ki, 
amelyek által az ágazat szereplői növelhetik 
stabilitásukat, versenyképességüket a piacon, 
az oktatási intézmények fejleszthetik, aktuali-
zálhatják a diákoknak átadni kívánt tudást, és az 
egyetemekről kikerülő szakemberek gyorsan és 
a képesítésüknek megfelelően tudnak elhelyez-
kedni. 
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