
Feladatmeghatározás (CO-LABOUR projekt) 
„Közös online munkaerőpiaci adatbázis” 

Előzmények 

Nyírbátor Város Önkormányzata és a romániai Nagykároly Város Önkormányzata közös 

projektet valósít meg az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatásával. A 

projekt címe: "Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and 

promoting development based on endogenous potential" (ROHU395, CO-LABOUR). A projekt 

egyik feladata „Közös online munkaerőpiaci adatbázis” létrehozása. 

Jelenleg az online álláskeresés egyre nagyobb jelentőséggel bír a munkakeresők, mind a 

munkaadók esetében. A közös, kétnyelvű (magyar és román) online adatbázisnak három fő 

funkciója van: 

- egyrészt nyírbátori és nagykárolyi cégek közzé tehetik álláshirdetéseiket, hogy 

könnyebben megtalálják a megfelelő munkaerőt – akár a határ túloldaláról is; 

- másrészt nyomon lehet követni a munkaerőpiaci folyamatokat Nyírbátor és Nagykároly 

térségében a releváns adatok bemutatásával; 

- harmadrészt információt nyújt az álláskeresőknek arról, hogy milyen Nyírbátorban élni 

és dolgozni – ezáltal ismertebbé és vonzóbbá válik a két város, mint lakó- és 

munkahely. 

Feladatmeghatározás 

Ajánlattevőnek létre kell hoznia egy közös online munkaerőpiaci adatbázist minimálisan a 

következő struktúrában reszponzív technikai megoldással. 
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A projekt 
bemutatása 

A partnerek bemutatása (min. 1000 – max. 2000 karakter) – link a partnerek 
honlapjára  

Szöveges leírás a projektről (min. 2000 – max. 4000 karakter) 

Szöveges leírás a közös online munkaerőpiaci adatbázisról (min. 2000 – 
max. 4000 karakter) 

Munkaerőpiaci 
adatok 

Szöveges leírás Nyírbátorról és Nagykárolyról (min. 2000 – max. 4000 
karakter/város) 

Diagramokban megjelenítendő statisztikai adatok (legyen lehetőség 
szűrésre hónap/év szerint):* 



- regisztrált álláskeresők száma (havi települési szintű adat a 
Nyírbátori járásra + ezzel kompatibilis romániai adat), 

- munkanélküliségi ráta (havi települési szintű adat a Nyírbátori járásra 
+ ezzel kompatibilis romániai adat), 

- lakónépesség száma az év végén (éves települési szintű adat a 
Nyírbátori járásra + ezzel kompatibilis romániai adat), 

- lakónépességből a 0-14 évesek, a 15-64 évesek és a 65 évesek és 
idősebbek száma (éves települési szintű adat a Nyírbátori járásra + 
ezzel kompatibilis romániai adat), 

- működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint 
(éves települési szintű adat a Nyírbátori járásra + ezzel kompatibilis 
romániai adat). 

A munkaerőpiaci adatokat olyan módon kell tárolni, hogy azokat az 
Ajánlatkérő is tudja szerkeszteni, kiegészíteni, és ezáltal automatikusan 
frissüljenek az adatok a honlapon. 

Munkavállalás 
Nyírbátorban és 
Nagykárolyban 

Nyírbátori információk bemutatása szükség esetén linkekkel  
(min. 4000 – max. 8000 karakter): 

- Legnagyobb foglalkoztatók bemutatása 
- Elérhetőség, közösségi közlekedés, határátkelők 
- Lakhatás 
- Szolgáltatások 
- Munkavállalással kapcsolatos információk 
- Adózás 

Nagykárolyi információk bemutatása szükség esetén linkekkel  
(min. 4000 – max. 8000 karakter):** 

- Legnagyobb foglalkoztatók bemutatása 
- Elérhetőség, közösségi közlekedés, határátkelők 
- Lakhatás 
- Szolgáltatások 
- Munkavállalással kapcsolatos információk 
- Adózás 

Álláskeresés Regisztráció (név, e-mail cím, telefonszám, GDPR nyilatkozat elfogadása, 
jelszó, e-mail-es jóváhagyás) – nem kötelező a funkció használatához 

Keresőfelület legördülő menüs szűréssel (ágazat, havi bruttó bér, 
munkatapasztalat éveinek száma, munka jellege, nyelvismeret) 

Regisztrált felhasználóknál legyen lehetőség a szűrési feltételek mentésére. 

A honlap tudjon kezelni min. 5000 regisztrációt. 

Álláshirdetés Regisztráció (név, ágazat, kapcsolattartási adatok, GDPR nyilatkozat 
elfogadása, jelszó, e-mail-es jóváhagyás) – kötelező a funkció 
használatához 

Hirdetőfelület legördülő menüs kiválasztással (ágazat, havi bruttó bér, 
munkatapasztalat éveinek száma, munka jellege, nyelvismeret) + hirdetés 
szövegének megadásához szükséges szövegdoboz (max. 4000 karakter) 

A honlap tudjon kezelni min. 200 regisztrációt. 

* A magyarral kompatibilis romániai adatok összegyűjtése a román partner feladata. 

** A romániai információk összegyűjtése a román partner feladata 



 

Egyéb feladatok, előírások 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program és a CO-LABOUR projekt arculati 

előírásainak betartása 

Az adatbázis használatát bemutató működési kézikönyv kidolgozása 

Egy alkalommal betanítás az adatbázis használatáról Ajánlatkérő által kijelölt személy részére 

Adatok exportálhatósága .xlsx formátumban 

Adattárolás felhőben, mentés napi szinten, változások naplózva azonosítható módon 

 


