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1. fejezet - Hátrányos helyzetű 
csoportok 

Bevezetés 

A tananyag definiálja a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség fogalmait, s a munkaerőpiaci szempontból 

hátrányos helyzetű csoportokkal ismerteti meg a tanulót. Az egyes csoportokra vonatkozóan bemutatásra 

kerülnek a legfőbb jellemzők, sajátosságok, valamint a foglalkoztatással összefüggő nehézségeik. Emellett a 

tananyag olyan lehetőségeket is felvázol, melyek az egyes csoportok munkavállalással kapcsolatos problémáik 

kezelését jelenthetik. Mindezek alapján a tanuló a tananyag elsajátítását követően az alábbiakat ismeri: 

• hátrányos helyzet fogalma 

• veszélyeztetettség fogalma 

• hátrányos helyzetű személyek típusa 

• ezen típusok, csoportok legfőbb jellemzői, sajátosságai 

• az egyes csoportok foglalkoztatási nehézségeinek kezelését célzó eszközök, intézkedések 

 

1. 1.1. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség 

Kik is azok a hátrányos helyzetűek? – tehetjük fel a kérdést. A hazai szakirodalom tanulmányozása során 

megmutatkozik, hogy különböző szerzők egymástól eltérő csoportokat jelölnek meg a mun¬kaerőpiac 

szempontjából hátrányos helyzetűnek. Őry (2005) az alacsony végzettségűeket, a bevándorlókat (menekülteket), 

a megváltozott munkaképességűeket (fogyatékosokat), valamint a cigányságot tartja ehhez a gyűjtőfogalomhoz 

tartozónak. Halmos (2005) a tartós munkanélkülieket, a roma népességet és az egészségkárosodottakat sorolja 

ide. Cserné (2006) munkatársaival munkaerő-piaci aspektusból hátrányos helyzetűnek írja le az alacsony 

iskolázottságúakat, a tartós munkanélkülieket, a megváltozott munkaképességűeket, a gyermekgondozási 

ellátásban részesülőket, a 45 év felettieket és a korkedvezményes nyugdíjasokat. Megállapíthatjuk, hogy a 

szerzők által említett munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű csoportok között vannak egyezések, 

átfedések és eltérések egyaránt. 

A magyar szakirodalom elemzésekor az is kiderül, hogy némelyik csoportot (egészségkárosodottak, 

menekültek) más szerzők (Frey–Gere, 1992) a munkaerőpiacon veszélyeztetettek (illetve különösen 

veszélyeztetettek) közé sorolják. Ezek szerint ugyanazon csoport hátrányos helyzetű és veszélyeztetett is 

egyszerre. 
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A hátrányos helyzet fogalma több próbálkozás ellenére a mai napig nem tekinthető tudományosan 

meghatározott kategóriának. Tartalma általában attól függ, hogy használata milyen kontextusban merül fel. A 

megközelítés módja leggyakrabban gazdaság-, illetve társadalompolitikai aspektusú. A két ágazat összefüggései 

következtében a hátrányos helyzetnek egymásra épülő, egymásból következő tételei vannak. Azt is 

megállapíthatjuk, hogy a fogalom értelmezése koronként eltérő, valamint a hátrányos helyzetű kategóriában 

bizonyos rétegek mindig szerepelnek (például az egészségkárosodottak). 

A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalmának részletezésével, kibontásával leggyakrabban a 

pedagógia, a neveléstudomány és szociológia területén találkozhatunk, itt tesz kísérletet több szerző (Kozma, 

1985; Gáti, 2000; Liskó, 2002) is a fogalmak tisztázására. 

A szakirodalom tanulmányozása alapján elmondhatjuk, hogy a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség 

különbsége nem mindig tisztázott. Az alábbiakban a két fogalom korszerű értelmezésén keresztül teszünk 

kísérletet a hátrányos helyzet definiálására. Az 1. táblázatban feltüntetett szempontjait tartjuk végiggondolásra 

érdemesnek. 

1. táblázat: A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség összehasonlítása 

 

A veszélyeztetett helyzetben nem a szociális tartalom hangsúlyos, hanem inkább a pszichikus. A hátrányos 

helyzetben a társadalmi érvényesülés áll célként a középpontban. Veszélyeztetett helyzetben a személyiség 

egészséges fejlődése akadályozott, itt a tét nem egyszerűen a társadalmi karrier, hanem a személyiség mentális 

normalitása, kiegyensúlyozottsága is. A hátrányos helyzet megállapítása a társadalmi státus, míg a 

veszélyeztetettség a személy fejlődésének vizsgálatával történik. Mindkét esetben elmondható, hogy a 

szocializáció eltér az átlagostól. Az első esetben azt kérdezzük, hogy milyen körülmények között 

szocializálódik, a másodikban azt, hogyan szocializálódik. Az egyik a szocializáció feltételeit adja, a másik a 

szocializáció minőségét jelenti. Míg a hátrányos helyzet inkább azzal a veszéllyel jár, hogy az egyes ember nem 

tudja optimálisan kifejleszteni adottságait, addig a veszélyeztető helyzetben a felnőttkori társadalmi 

beilleszkedés prognózisa rossz. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség összehasonlítását demonstráló 

táblázat összegzése alapján azt mondhatjuk, hogy hátrányos helyzetű az a személy, akinek életfeltételeiből, 

körülményeiből következő társadalmi karrierlehetősége nem biztosított. 

A hátrányos helyzet tehát a mi felfogásunkban a közvetlen környezet által meghatározott szocializációs 

folyamat, amelynek az egyéni integrálódás szintjei szinte előre leképezhetőek (a társadalom által nem 

befolyásolt, nem korrigált, nem szervezett beavatkozás esetén). Amennyiben az elsődleges szocializációs szintér 

egészségügyi, anyagi, mentális vonatkozásban befolyásolja az egyén pszichoszociális fejlődését, akkor a 

szocializációs folyamat jellemzői lehetnek a meghatározói annak, hogy az adott egyén sikeres társadalmi 

integráció útjára lép vagy veszélyeztetetté válik. 

A veszélyeztetettség fogalmához kapcsolódóan a táblázatban a hogyan szocializálódik kérdés szubjektív 

viszonyulási rendszerét emeltük ki. Ebből az is következik, hogy a hátrányos helyzethez hasonlóan a társadalmi 

beilleszkedés esélyei gyengülnek, az előre vetíthető életút prognózisa rosszabb esélyt jelent. Amíg tehát a 

hátrányos helyzetben élő egyének és csoportok számára van lehetőség (például humán szolgáltatások, 

különböző szintű prevenciók biztosításával) a társadalmilag elfogadott életpálya felépítésére, addig a 

veszélyeztetettség esetén ez az esély jelentősen csökken, és nem tűnik elégségesnek a másodlagos szocializációs 

színtéren nyújtott segítség. 
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Mindezekből kitűnik, hogy a hátrányos helyzet megközelítése nem azt jelenti, hogy a megelőzés és/vagy kezelés 

csupán egyetlen professzió feladata. Nem lehet például a nevelési-oktatási intézmény egyedül kompetens a 

különböző szintű prevenciókban (gondoljunk csak a fogyatékossággal élő emberek esetére). 

Természetesen az sem lehet igaz, hogy a hátrányos helyzetben lévő vagy potenciálisan ilyen helyzetbe kerülők 

problémakörét oly módon próbáljuk meg kezelni, hogy lemondanánk a pszichológia, szociológia, pedagógia 

tudományának elméleti és gyakorlati segítségéről. A prevencióban hagyományosan részt vevő szakemberek 

mellett érdemes együtt dolgozni új szerepeket vállaló professzionálisan felkészült munkatársakkal. 

2. 1.2. Hátrányos helyzetű csoportok 

Az alábbiakban a hátrányos helyzetet elsősorban foglalkoztatáspolitikai szempontok szerint értelmezzük 

(Halmos, 2005), melynek megfelelően a hátrányos helyzetű személyeket (csoportokat) a következő típusokba 

sorolhatjuk: 

1. Társadalmi, családi helyzetből vagy előítéletekből fakadó külső ok miatt korlátozva van lehetőségei 

kibontakoztatásában. A jelölt célcsoportba tartozók individualizált képességeiket illetően nem hátrányos 

helyzetűek a foglalkoztatásban, a felnőttképzésben való részvétel vagy hozzáférés tekintetében, de társadalmi 

pozíciójuk vagy családi körülményeik, hagyományaik stb. miatt korlátozva vannak ezen joguk 

kihasználásában. 

2. Normál körülmények között él, de személyiségéből következően nem, vagy csak nehezen integrálódik a 

társadalomba. A célcsoportba tartozók nem tartoznak az értelmi fogyatékossággal élő emberek kategóriájába, 

hanem olyan személyiségzavarral, önértékelési és/vagy kommunikációs problémákkal küzdenek, amelyek 

akadályozzák őket a képzésben való részvételben. Ezek a problémák fizikálisak és mentálisak is lehetnek, sőt 

a fizikális problémákat az esetek döntő többségében mentálisak követik. 

3. Karakterisztikus hátrány: szerzett vagy veleszületett egészségkárosodással élők, látás-, hallás-, 

mozgáskorlátozottsággal és/vagy értelmi fogyatékossággal élő emberek. A felsorolt karakterisztikus 

hátrányok fizikális és mentális korlátozottságot is jelenthetnek, különösen akkor, ha a felsorolt területek 

halmozottan jelentkeznek. Természetesen a korlátozottság mértékétől függően képesek például a munka 

világába beilleszkedni, illetve ettől függő eszközökkel érhető el társadalmi, foglalkoztatási asszimilációjuk. 

4. Földrajzi hátrány: a foglalkoztatáshoz, felnőttképzéshez való hozzáférés szempontjából jelentős korlátozó 

tényező, hiszen Magyarországon a települések jelentős része nehezen és rosszul megközelíthető közlekedési 

szempontból, gazdasági eltartó képessége gyenge vagy nincs, művelődési és oktatási intézményekkel rosszul 

ellátott. Ugyanakkor ezeken a településeken él az első pontban felsorolt populáció jelentős része. Közismert 

tény, hogy az ország különböző régiói, megyéi és kistérségei munkaerő-piaci helyzete között rendkívül éles 

különbségek vannak. Valamely térségekben a munkaerő-kínálat jóval meghaladja a keresletet, így hosszú 

ideje nagy a munkanélküliség, sok a tartósan munkanélküli. Ezen térségek közé tartoznak a bányászat, 

kohászat, illetve a nehézipar korábbi fellegvárai, amelyek ezen ágazatok válsága miatt kerültek ilyen 

helyzetbe, de ide sorolhatók a gyengén iparosított, egyoldalúan mezőgazdasági jellegű térségek is. 

Itt kell megemlítenünk, hogy előfordulhat az előző pontok halmozott vagy részben halmozott megjelenése is. 

A hátrányos helyzet következményei jól körülhatárolhatóak: az esetek döntő többségében képzésbeli, később 

életvitelbeli esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. A tanulási motiválatlanság és az ettől részben függő 

képességcsökkenés kudarcokat és önértékelési zavarokat okoz. Ennek következménye a tartós alulképzettség 

lesz, ami munkavállalási nehézséget vagy lehetetlenséget idéz elő. A munkanélküliség pedig rövid, de 

különösen hosszabb távon a szocializáltság hiányát és végső soron társadalmi szegregációt okoz. 

A következőkben a hátránnyal vagy halmozott hátránnyal rendelkezők jellemző csoportjait kívánjuk bemutatni a 

munkaerőpiacon (Halmos, 2005): 

• A pályakezdő munkanélküliek. A fiataloknak kevésbé vannak terveik egyéni életük alakítására, nincsenek 

kellően felkészülve az álláskeresésre. A középfokú végzettségre épülő iskolarendszerű képzések, valamint a 

második szakmák megszerzési igényének terjedésével megnőtt az iskolában töltött idő tartama. Az álláshoz 

jutás tekintetében a leghátrányosabb helyzetben továbbra is a kistelepülésen élő pályakezdő fiatalok vannak. 

Ezen csoport esetében a hátrányos helyzet oka két szélsőség között mozog, hiszen egyrészt az 

aluliskolázottság, másrészt a túlképzettség jelent hátrányt számukra. 



 Hátrányos helyzetű csoportok  

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Az idősebb korúaknál bár a munkatapasztalat megléte pozitívan kellene, hogy befolyásolja a munkaerő-piaci 

esélyeket, ez mégsem tudja kompenzálni a munkaadók által valószínűleg eltúlzott hátrányaikat (elavult tudás, 

kreativitás csökkenése). 

• Tartósan munkanélküliek. A munkanélküliek közül a tartósan munkanélkülieket sorolhatjuk a halmozottan 

hátrányos helyzetűek csoportjába. Közismert tény, hogy a hosszan tartó munkanélküliség egyik igen káros 

következménye a munkavégző képesség fokozatos romlása, ami természetesen a tanuláshoz szükséges 

képességek csökkenésében is megmutatkozik. Ráadásul a tartósan munkanélküliek az átlagos 

munkanélkülieknél általában idősebbek és kevésbé képzettek. Ilyen körülmények között nyilván senki sem 

várhat csodákat a tartósan munkanélküliek képzésbe történő bevonásától. Sok esetben már az is eredmény, ha 

sikerül őket bevonni, mert ezáltal meg lehet állítani a munkavégző képességük romlását, és némi önbizalmat 

szerezhetnek. Az ő esetükben a támogatott foglalkoztatás (elsősorban a közhasznú munka) a leggyakrabban 

alkalmazott aktív eszköz. 

• A nők helyzete a munkaerőpiacon. A kilencvenes évek végére teljesen megváltozott a nők foglalkoztatásának 

struktúrája. A fiatal nők látványos sikereket értek el az élet gazdasági területein. A férfi és női keresetek 

között a különbségek csökkentek, de még mindig nem egyenlők. Iskolázottság tekintetében a nők szép lassan 

lehagyják a férfiakat, de ez annak is köszönhető, hogy egy nőnek több tudásra van szüksége az azonos helyen 

való érvényesüléshez. Ezzel párhuzamosan bizonyítást nyert, hogy a nők bizonyos csoportjával szemben 

kimutatható a diszkrimináció. Elsősorban a kisgyermekes anyák, valamint a gyermekgondozás vagy egyéb ok 

miatt távollét után ismét elhelyezkedni kívánó nők számára rendkívül nehéz a munkaerő-piacra való 

visszatérés. Ma számos helyen találkozunk direkt e célcsoport számára szervezett képzésekkel. A nők 

foglalkoztatása az Európai Unióban is folyamatosan felszínen levő kérdéskör. Ma egyre több tagállamban 

látjuk, hogy a nők foglalkoztatását részmunkaidőben oldják meg (4–6 órás napi foglalkoztatás), amely 

nemcsak a munkaerő-piacon jelent megoldást, hanem a társadalmi problémák orvoslásába is besegít, hiszen 

így több idejük van a nőknek a családi kötelékek erősítésére és a problémák oldására. (Frey Mária: A nők 

helyzete a munkaerőpiacon http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/frey97.html) 

• A roma népesség döntő többsége gyakorlatilag a tartósan munkanélküliek közé tartozik, ugyanakkor itt is 

meg kell különböztetnünk ezt a célcsoportot, mert kultúrája, alkalmazkodóképessége, jövőképe más, ezért 

problémakezelési módja is jelentősen eltér a megszokottól. Számos kutatási anyag azt mutatta ki, hogy e 

csoport esetében a hátrányos helyzet korábban sorolt típusai halmozottan jelennek meg, hiszen többségük 

falvakban lakik (nagy része zsákfalu), illetve munkahellyel alig rendelkeznek. A romák szakképzése több 

párhuzamos problémával küzd. Egyrészt az alapiskolázási és a szociokulturális hiányok miatt a fiatalok 

jelentős része már a középiskolába sem kerül be, aki viszont bekerül, nagy részben lemorzsolódik. A 

végeredmény ugyanaz, nem jutnak szakképzettséghez. 

• Az egészségkárosodottak csoportja speciális célcsoportot jelent, hiszen munkaerő-piaci státusukat illetően 

döntő többségükben az inaktív, munkanélküliként nem regisztráltak közé tartoznak. Támogatott 

felnőttképzésbe vonásuk tehát jogi szempontból (a foglalkoztatási törvény hatáskörébe tartozás) is 

akadályokat vet fel, a többi célcsoporttól eltérően. Ugyanakkor vagy éppen ezért az egészségkárosodottak 

csoportja képezi a felnőttképzés leginkább fehér foltos területeit. Az elmúlt évtizedben több civilszervezet 

kapcsolódott be ezen emberek képzési programjainak szervezésébe és segítésébe, aminek következményeként 

több tanácsadó szolgálatot hoztak létre különböző uniós támogatásokból, de az elemzések azt bizonyítják, 

hogy a képzések csak igen szűk réteget érintenek a nagy létszámú csoportból. A rehabilitációs hozzájárulás 

nem tölti be valódi funkcióját, a vállalati magatartás passzív, és az anyagi követelmények súlytalan jellege 

mellett hiányzik a Nyugat-Európára gyakran jellemző erkölcsi elköteleződés. A megváltozott 

munkaképességűek kapcsán el kell mondani, hogy nem a munkaerő-piaci képzés az egyetlen eszköz, amivel a 

Foglalkoztatási Szolgálat segíteni tudja őket az elhelyezkedésben: rendkívül fontos eszköz a megváltozott 

képességeik felmérésén alapuló tanácsadás is, beleértve ebbe a célszervezetekhez, védett munkahelyekre 

történő közvetítést is. Magyarországon a megváltozott munkaképességűek különösen érintettek a munkaerő-

piaci hátrányok által, illetve esetükben is a hátrányok gyakran halmozottan jelentkeznek. 

3. Összefoglalás 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a hátrányos helyzet egy olyan összetett fogalom, melyet nehéz definiálni, 

hiszen számos tudományterület foglalkozik vele és a társadalom számtalan rétegét érinti. Ezért nélkülözhetetlen, 

hogy a kérdéssel foglalkozzunk, az egyes hátrányos csoportokat felismerjük és megkülönböztessük, valamint, 

hogy számukra célcsoport-specifikus megoldásokat kínáljunk problémáik megoldásához. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/nok/szerepvalt/frey97.html
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Mindez pedig – a téma összetettsége miatt is- csak a különböző professziók együttműködése révén valósítható 

meg. 



   

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - Szakképzés-centrikus 
pályaorientációs modell 

 

Bevezetés 

A pályaorientáció jelentősége vitathatatlan a XXI. században, amikor a technológiai, gazdasági fejlődés gyors 

üteme jelentős mértékben határozza meg a szakképzési, foglalkoztatáspolitikai kérdéseket. Az önismeret, a 

munkaerőpiac sajátosságainak ismerete, valamint a megfelelő döntési mechanizmusok elsajátítása és 

alkalmazása alapvető feltétele a személyiség boldogulásának a szakmai életére való tekintettel 

E tananyag elméleti részében egy döntés-centrikus, illetve egy szakképesítés- centrikus pályaorientációs modell 

alapjait kívánjuk bemutatni. Ezzel összefüggésben a tananyag elsajátítását követően a tanuló az alábbi 

fogalmakat, elméleteket ismeri: 

• pályaorientáció fogalma (szükségessége) 

• az életpálya szemlélet jelentősége a pályaorientáció fogalomkörében 

• szakképzés-centrikus pályaorientációs modell (Szilágyi) 

• a modell elméleti megalapozása (Lange, Janis és Mann, Busshoff, Rókusfalvy) 

1. 2.1. A pályaorientáció korszerű értelmezése 

Magyarország gazdasági fejlődésének, versenyképessége növelésének elengedhetetlen feltétele a humán 

erőforrás képzettségi szintjének növelése, foglalkoztathatóságának javítása és ennek eredményeképpen a 

foglalkoztatási szint emelése. Ahhoz, hogy a munkavállaló felnőttek megszerezhessék, majd folyamatosan 

megújíthassák az eredményes munkavállaláshoz, munkavégzéshez szükséges készségeiket és ismereteiket, 

biztosítani kell mindenki számára az egész életen át tartó tanulás (LLL – lifelong learning) lehetőségét a 

gazdaság, változó igényeihez igazodó képzési, továbbképzési, átképzési programok keretében. Ugyanakkor a 

felnőttképzési programok sikerességének alapvető feltétele, hogy az egyén saját igényeinek és a munkaerő-piac 

követelményeinek egyaránt megfelelő döntést hozzon a képzés kiválasztásakor. 

Az életút-támogató pályaorientáció rendszere: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/GC/LLGzarokotet.pdf 

http://www.borbelytiborbors.extra.hu/GC/LLGzarokotet.pdf
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A különböző igényeknek megfelelő döntés meghozatalához szükséges ismeretekhez (ön- és pályaismeret, 

munkaerő-piaci tájékozottság, képzési információk, stb.) való hozzáférést, az információk feltárását és azok 

közötti eligazodást segíti a pályaorientációs szolgáltatás. Az egyre bővülő felnőttképzési szolgáltatások 

(pályaorientáció, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési technikák, stb.) ellenére nehéz feladat az információk 

feldolgozása, hiszen egyre gyorsabban érkező, egyre nagyobb mennyiségű információból kell tudnunk 

kiválasztani a számunkra fontosat. A pályaorientáció korszerű értelmezése elsősorban a döntési, választási 

helyzetekben lévő személyek számára kíván segítséget nyújtani. A pályaorientáció tartalmát a pontos és korrekt 

információnyújtás fémjelzi, amely azonban az érdeklődő egyéni igényeinek kielégítésére épül. Szoros kapcsolat 

van tehát az információ és a személy érdeke között, amely segíti az információ helyes feldolgozását. Mindezek 

értelmében a pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével 

segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén. (Szilágyi, 

1995) 

Az életpálya-építési, pályaorientációs szolgáltatások sikerességét két tényező befolyásolja. Az első tényező a 

releváns információk célba juttatásának minősége. Ez azt jelenti, hogy a döntéshez, a tanuláshoz kapcsolódó 

információkat milyen széles körben, milyen mélységben és milyen pontosan képes közvetíteni a társadalom 

(illetve az ezzel megbízott szervezetek felkészült szakemberei) az egyén számára. A második tényező, hogy az 

ezt segítő szolgáltatások épüljenek a felhasználói csoportok igényeire. 

Szilágyi Klára vezette szakmai stáb 2005-ben ezeket az említett célokat szem előtt tartva, egy felnőtteknek szóló 

szakképesítés-centrikus pályaorientációs modell kifejlesztésére törekedett, mely kiemelten kezeli a különböző 

képzettségi szinttel rendelkezők életpálya-építésének egyes „állomásait”, különös tekintettel a képzésbe való 

bekapcsolódás lehetőségeire. A hazai prioritásoknak megfelelően a öt fő célcsoport jellemzését adják a szerzők. 

Mielőtt rátérnénk az új, rétegspecifikus modell fő sajátosságainak részletezésére, a következőkben a modell 

elméleti alapjait mutatjuk be. 

Szilágyi (2005) szerint az életen át tartó tanulás gondolatához kapcsolódó, felnőtteknek szóló pályaorientációs 

modell meg kell, hogy őrizze a fejlődéselvből következő pozitívumokat és különösen az életpálya szemléletet, 

amely tudatos alapja az életpálya-építésnek. Ugyanakkor fel kell erősítenie az egyén felelősségéből és 

lehetőségeinek felismeréséből következő aktivitások súlyát és ezért a döntést, mint az életpálya-építésben 

jelentős szerepet játszó elemet kell kezelnie. A döntésre vonatkozóan számos elmélet született már nem csupán 

a pályalélektani szakirodalomban. A szerzők úgy vélik, hogy nem egy általános döntési modell mentén lenne 

helyes az életpálya szemlélethez kapcsolódó pályaorientációs gondolkodásmódot megalapozni, hanem az 

individuális döntési szituáció elemzésének a szintjén. 

2. 2.2. Szakképesítés-centrikus pályaorientációs 
modell 

2. táblázat: Szakképesítés-centrikus pályaorientációs modell 

 

Lange (1978, id. Szilágyi, 2000) elméletében a pályaválasztást interaktív döntési folyamatként definiálja. 

Felfogása szerint a szakmai döntést szubjektív és szocioökonomikus szituáció kölcsönös, befolyásoló viszonya 

eredményezi. A szubjektív szituációt, mint az egyéni döntési előfeltételek összességét határozza meg. Ide 
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tartoznak azok a döntési kritériumok, amelyek a hagyományos személyiségjellemzőket jelentik, úgymint 

értékek, érdeklődés, képesség, stb. és amelyek az alternatívák választásakor dominánssá válhatnak. Ezt a szerző 

evaluatív premisszának nevezi. A szubjektív előfeltételekhez tartozik a lehetséges szakmai alternatívák 

felismerése, melyeket a szerző kognitív döntési premisszáknak nevez. A harmadik a modális döntési premissza, 

amelyek az adott szituáció döntési szabályait tartalmazzák. A szocioökonomikus döntési szituációt meghatározó 

tényező a nem, a mikrokörnyezet, valamint a földrajzi meghatározottság. 

A szubjektív pályaválasztási szituáció és a szocioökonomikus pályaválasztási szituáció egymásra hatása 

eredményezi a tanulás kiválasztását, a szakmai döntést. 

A témához kapcsolódó elméletek közül Janis és Mann (1977, id. Szilágyi, 2005) öt döntési stratégiáját 

részletezzük. A Janis és Mann szerint a döntési stratégiák arra vonatkoznak, hogy milyen magatartást tanúsítunk 

az információk feldolgozását követően. Az öt stratégiát az információ iránti igény mentén mutatjuk be az 

alábbiakban: 

 

Busshoff (1977, id. Szilágyi, 2000) a döntési magatartás egyéni jellemzőit három fogalompárba rendezve 

fogalmazta meg (racionális – intuitív, aktív – passzív, autonóm – dependens), melyeket az alábbiakban kívánunk 

bemutatni: 

• Racionális: tervszerű kritériumok által vezetett, információra építő, célra irányuló magatartás. 

• Intuitív: érzelmileg hangsúlyozott, spontán, a szituáció által befolyásolt cselekvés, magatartás. 

• Aktív: kiterjedt információkeresés, alternatívák kreatív kifejlesztése, hatékony alkalmazkodás új 

helyzetekhez. 

• Passzív: új információ keresés átruházása, alternatívák kifejlesztését illetően fantáziamentes, ragaszkodás a 

megszokotthoz, várakozás a kedvező véletlenre. 

• Autonóm: erős önbizalom, felelősség vállalásra kész, az információ belső feldolgozására törekszik, bizakodó. 

• Dependens: csekély önbizalom, felelősségtől való félelem, információ értékelését külső féltől várja, emellett 

aggodalmaskodó. 

A döntési folyamat során természetesen csupán a dominánsnak tűnő magatartást határozhatjuk meg. 

Az életpályaszakaszt hagyományos értelemben az életkort jelenti. Az életpálya-szemléleten alapuló 

pályaorientációs modellben az életkor értelmezéséhez hozzárendeljük a képzési szakaszokat, aminek kapcsán 

megkülönböztetünk általános képzést, szakmai képzést és hasznos szakmai tevékenységhez kapcsolódó tanulást. 
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Forrás: Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályaválasztási érettség. Budapest, 1969. 

Az életpályaszakaszok megfogalmazásának elméleti hátterét Rókusfalvy (1969) kutatási eredményei alapozták 

meg, aki a pályafejlődést „alkalmazkodási folyamatnak, illetve tevékenységnek” tekinti. Modelljében a 

pályaalkalmazkodás folyamatát három fő szakaszra bontja, az általános képzés, a szakmai képzés, és a szakmai 

tevékenység szakaszára. Rámutat a szakaszok között megragadható két pontra (az általános képzés és a szakmai 

képzés között a pályaválasztásra, míg a szakmai képzés és a szakmai tevékenység szakasza között a 

munkavállalásra). Mindkét tevékenységhez pszichológiai kategóriát is köt. Az első két szakasz között a 

pályaválasztási érettség fogalmát tartja vízválasztónak, míg a második kettő közé a pályaérettség fogalmát emeli 

be. Ezek az előzmények teszik lehetővé az ember-pálya megfelelést az életpálya során. 

3. Összefoglalás 

Amint az a tanulási egységben leírtak alapján jól látható, a pályaorientáció egy olyan összetett folyamat, melyre 

számos tényező hat és befolyásol. Mindezért fontos és elengedhetetlen, hogy a pályaválasztási döntésnél és az 

egész életpálya során e tényezőket átgondolva – az élethossziglani tanulás szellemében (LLL)- figyelembe 

vegyük. 
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3. fejezet - Felnőttképzésbe 
bevonható célcsoportok 

 

Bevezetés 

Az érintett elméletek alapján megfogalmazott modell szempontjai szerint kívánjuk a következőkben bemutatni a 

felnőttképzésbe bevonható öt kiemelt célcsoport jellemzőit. Korcsoportos bontásban mutatjuk be a lehetséges 

módszereket, eszközöket, melyek az egyes csoportok fejlesztésével összefüggésben felmerülhetnek. Vázlatosan 

bemutatásra kerül az Országos Képzési Jegyzék. 

A tananyag elsajátítása után a tanuló ismeri: 

• az öt kiemelt célcsoportot 

• az egyes csoportok jellemzőit 

• a csoportokon belül, az egyes korosztályoknak felkínálható megoldási stratégiákat 

1. 3.1. Szakképzetlen csoportok jellemzése 

Szakképzetlen, általános iskolát nem végzettek jellemzése 

A pályaorientáció jelentősége másképpen vetődik fel a befejezett, általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok életútjában. Itt jelentősen keveredik az iskolarendszerű képzésben rejlő 

lehetőségek, valamint az iskolarendszeren kívüli szolgáltatások és támogatások rendszere. Mind a hazai 

hagyományok, mind a nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy különböző támogató rendszerek 

nélkül az iskolából kiesett csoportok pályaorientációja nem valósulhat meg. A halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok, különösen az etnikumhoz tartozók nehezen tartanak lépést az általános iskola követelményével. Ebből 

következően közülük jelentős számban kerülnek ki azok, akik az iskolaköteles kort elérve nem fejezik be a 

nyolc általánost és lemorzsolódnak az iskolából. Meggyőződésünk, hogy az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó 

kudarcok egy védekező magatartást alakítanak ki e fiatalokban. E csoport fiataljai túlélési technikákat 

alkalmaznak az iskolákban és a kudarcok miatt nem alakul ki a rendszeres munka igénye, valamint a munkához, 

a teljesítéshez kapcsolódó öröm sem. A munka világában történő eligazodáshoz azonban szükséges az az 

érzelmi élmény, hogy a munka révén az ember pozitív előnyökhöz jut, így a hátrányos helyzetű csoportokban a 

lemorzsolódás időszakára ez az élmény nem alakul ki, így az iskolától, a tanulástól, a munkától való elfordulás 

törvényszerűnek tekinthető. Ehhez hozzájárul még a szocializációs modellek ellentmondásossága, mint pl. a 

szülők aluliskolázottsága, munkanélkülisége, szegénysége stb. E csoportok számára a XXI. század 

munkaerőpiacán addig semmiféle esély nincs, míg az alapiskolai végzettséget meg nem szerzik, illetve amíg 

nem kapnak egy pályaorientációs támogatást, melynek eredménye a sikeres szakmaválasztás lehet. 

Jelentős szerepe van e csoportok bevonásakor az életkornak is. Hazai tapasztalataink alapján 35 év alatt sikerült 

bevonnunk felzárkóztató képzésbe fiatalokat. A 8. általános iskolai végzettséget megszerző fiatalok tanulási 

motivációjában jelentős szerepe van az egyéni célnak, amely fiúk esetében többnyire jogosítvány, míg a lányok, 
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asszonyok esetében olyan szakmák, amely révén esetleg elhagyhatják – a munkavállalás időszakára – a 

településüket. 

A 35 és 50 év közötti korosztály számára az ún. betanításos típusú képzések jelenthetnek kiutat, amelyeknek 

időintervalluma viszonylag rövid, pl. 3 nap, 1 hét és az oktatás dominanciáját a gyakorlati jelleg adja. 

Az 50 és 65 év közötti korosztály számára csak a saját lakóhely és ház körüli tevékenységhez kapcsolódó 

kompetenciák fejleszthetőek. Ezek fejlesztésére viszont rendkívüli módon szükség lenne a férfiak esetében 

minden házhoz kapcsolódó tevékenység, pl. zár javítás, új technikai eszközök kezelésének megtanítása, esetleg 

a számítógépes szolgáltatások igénybevételére való felkészítés adhat kitörési pontot. 

Szakképzetlen, általános iskolát végzettek jellemzése 

Hátrányos helyzetű csoportok közé tartoznak azok a fiatalok is, akik viszonylag sikeresen átvészelték az 

általános iskolai éveket, de tanulmányi eredményük „csak” a szakiskolába történő jelentkezést teszi lehetővé. 

Ezen fiatalok a lakóhelyükhöz legközelebbi szakiskolát választják, amelynek szakmai képzéséről alig tudnak 

valamit. Többnyire tankötelezettségük miatt iratkoznak be a szakiskolába és a 9., 10. osztályból morzsolódnak 

le. E fiatalok csak abban különböznek az előző csoporttól, hogy van általános iskolai végzettségük, amely 

azonban többnyire kevés készség szintű ismeretet takar (pl. értő olvasás hiánya, gyenge íráskészség stb.). 

Érzelmi kötődésük a tanuláshoz többnyire negatív, munkához való viszonyuk csak a megélhetésre koncentrál és 

kiváló utánpótlást biztosítanak a fekete munkának, mert az elsődleges munkaerőpiacon esélytelenek. E 

csoportok felzárkóztatása egyértelmű gazdasági igény, amely azonban nem társul társadalmi konszenzussal. A 

nehézség abban van, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációja képesség- és 

készségfejlesztése, a munkához való pozitív viszony elfogadtatása jelentős gazdasági ráfordítást igényel a 

társadalomtól. A nemzetközi tapasztalatok alapján a civil szervezetek szerepe válik jelentőssé e területen, 

különös kistérségi összefüggésben. 

A csoportok életkori megoszlása itt viszonylag széles skálán mozog, hiszen 45-50 éves szakképzetlen 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkező férfiak és nők is találhatók közöttük. Kiemelhető a tanuláshoz való 

negatív viszonyuk, amely kulcsképességek fejlesztése és felzárkóztató képzés nélkül nem módosítható. 

A 16-35 év fölötti korosztály viszonylag könnyen mobilizálható a tanulásra. A média és az információáramlás 

miatt világossá vált számukra, hogy szakmai végzettséghez kell jutniuk. A szakmai képzésbe való bevonást 

akadályozza az, hogy a tanulást, mint tevékenységet rövid ideig gyakorolták, lényegében nincsenek tanulási 

technikái. 

A 35-50 év közötti korosztály szakmai képzésbe való bevonását nagymértékben meghatározza családi helyzete 

és egészségi állapota. Ezért egy komplex szociális státust kell meghatározni a pályaorientáció folyamán és 

elsősorban a felhalmozódott tapasztalatokhoz kapcsolható rövid idejű képzéseket kell kínálni számukra. E 

csoporton belül speciális réteget alkothat a külföldön munkát vállalók csoportja, ahol a nyelvtudáshoz 

kapcsolódó képzés is igen jó vonzerő lehet. 

Az 50-65 éves korosztály tanulási igénye és tanulásra való képessége csekély. Számukra a kisegítő munkákhoz 

szükséges minimális ismeretek átadása lehetséges, pl. a konyhai kisegítő vagy a falusi turizmushoz kapcsolódó 

alapismeretek. A férfiak számára a mezőgazdasági és élelmiszeripari ismeretek felújítása és megújítása, pl. a bio 

termelésbe való bevonásuk adhat kitörési pontot. A kapcsolódó gépek, eszközök karbantartására szóló 

információk is segíthetnek a minőségi munkára való felkészítésben. A képzések csak munka mellett és 

gyakorlatorientáltan bonyolíthatók le. 

Szakképzetlen, középiskolai végzettségűek jellemzése 

Külön csoportot jelent a pályaorientáció szempontjából a pályakezdő munkanélküli fiatalok csoportja, amely 

szorosan kapcsolódik az ország munkaerő-piaci helyzetéhez. Az Európai Uniós tapasztalatok évtizedekre 

visszamenőleg mutatják, hogy a pályakezdő munkanélküliség velejárója a jól működő piacgazdaságoknak is. E 

mellett az is megállapítható, hogy a gazdasági fellendülés önmagában nem csökkenti a pályakezdő 

munkanélküli fiatalok számát. A pályakezdő munkanélküliek csoportja ezen kívül még szoros összefüggést 

mutat a fiatalok iskolai végzettségével. Szakmai végzettség nélkül az elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedésnek igen kicsi az esélye. 

E csoportot úgy jellemezhetjük, hogy az általános iskola befejezésekor világos volt számukra az érettségi 

fontossága. A gimnázium választását két tényező indokolhatja, egyrészt a továbbtanulási igény, amelynek 

biztosítékát a gimnáziumi érettségiben látták. E gyermekek szülei többnyire kvalifikáltak, technikusok, 
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felsőfokú végzettséggel rendelkezők. A továbbtanulási igényüket megőrző fiatalok gyengébb tanulmányi 

eredményeik miatt, nem kerülnek be első körben a felsőoktatásba és ezért döntési szituációba kerülnek. 

A 18-35 éves korosztály tanulási igénye könnyen felébreszthető. Számukra a szakmai végzettség megszerzése 

egyértelmű cél és világos számukra, hogy e nélkül munkaerőpiacon való sikerességük elképzelhetetlen. E 

korosztály számára igen jelentős lenne a pályatervezés, mert a gyengébb tanulási motivációink miatt a hosszabb 

idejű képzéstől elzárkóznak. Így az akkreditált felsőfokú szakképesítés megszerzése lehet az első cél vagy OKJ-

s szakmai végzettség szerzése. Az ezekre épülő főiskolai képzések is beépíthetők a tervezésbe. Fontos az 

informatikai és nyelvi képzés igényének fenntartása, ezeken a területeken lehet kialakítani a lifelong learning 

koncepciónak megfelelő magatartást. 

A 35-50 éves korosztály a munkaviszonyban lévők számára a saját munkahelyi helyzetük feltérképezése adja a 

kiindulást a pályaorientációban. Gyakran találunk közöttük tanfolyami végzettséggel, nyelvtudással 

rendelkezőket, akik igen jó munkaerők, bár szakmai végzettséget nem szereztek, pl. adminisztrációban, banki 

szférában – ahol a belső továbbképzések rendszere erős, igen jól megállják a helyüket. A munkahelyi elvárások 

növekedése révén gyakran adják fejüket idősebb korban is szakmai végzettség megszerzésére, vagyis felsőfokú 

végzettséget kívánnak szerezni. 

Az 50-65 éves korosztályba tartozók közül, akiknek sikerült munkájukat megőrizni, csak külső motivációra, 

vagyis munkahelyi nyomásra hajlandóak tanulni. Ezekben az esetekben a munkáltató szabja a képzés irányát és 

időtartalmát. 

2. 3.2. Szakképzett csoportok jellemzése 

 

Forrás: http://www.palyanet.hu/index.php?heading_id=23 

Nem piacképes szakmai képesítéssel rendelkezők jellemzése 

A szakmai végzettséggel rendelkező fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelését támogató pályaorientációs 

tevékenységet a szakma pályakorrekciónak definiálja. A pályakorrekció kifejezés pályakezdők esetében egy 

meghozott döntés kijavítását jelenti. Ha a pályaválasztási döntés statikus felfogásából indulunk ki, akkor a hat, 

tíz éve meghozott döntés valódi korrekciójáról van szó, de mint az előzőekben már áttekintettük, nem feltétlenül 

lett volna szükség korrekcióra, ha a fiatalok folyamatosan tájékozódnak az elhelyezkedési lehetőségekről 

önmaguk céljainak és vágyainak tükrében. A pályakezdők egy részénél azonban valódi korrekcióról 

beszélhetünk, hiszen a fiatalok érdeklődése megváltozik és e mellett a szakmai képzésbe szerzett tapasztalataik 

is elfordítják őket eredeti döntésüktől. 

http://www.palyanet.hu/index.php?heading_id=23
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A trendek azt jelzik, hogy az érettségizett szakmunkások iránt nő az igény és ezzel párhuzamosan csökken a 

felsőfokú végzettségű pályakezdők iránti kereslet. (Ez szakmánként változó is lehet, de jól felkészített 

középfokú végzettségű szakemberek iránt folyamatosan nő a kereslet, amelynek egyik nem kedvező jele, hogy 

felsőfokú végzettségű fiatalok vállalnak középfokú végzettséggel is elvégezhető munkákat.) 

Külön csoportot alkotnak azok a szakképzett munkavállalók, akiknek a szakmai tudása elavultnak minősíthető. 

A 16-25 éves korosztály nagy része könnyen vállalkozik pályakorrekcióra, míg a 25-35 éves korosztályt inkább 

a külső gazdasági kényszerek vezetik egy új szakma elsajátításához. E korosztály számára fontos tisztázni, hogy 

az első szakmaválasztásban mennyire voltak emocionálisan érintettek és a pályatervezéshez ebből az 

alapállásból kell elindulni. 

A 35-50 éves korosztály gazdasági kényszer hatására kerülhet olyan helyzetbe, hogy meglévő szakképzettsége 

nem teszi lehetővé a munkavállalást, pl. cipőfelsőrész-készítő, varrónő stb. E korosztályban fontos, hogy olyan 

szakmai továbblépési lehetőséget kínáljunk, ahol a meglévő munkatapasztalatok jól felhasználhatóak és a 

munkamód megfelel a személynek, pl. lassú precíz munkát végzők számára előny, ha az új szakmában is ez a 

követelmény. A nők az adott korosztályban mobilabbak, míg a férfiak gazdasági lehetőségeket keresve 

hajlandók a tanulásra. 

Az 50-65 éves korosztályba tartozók, ha elvesztik munkahelyüket, akkor igen hosszú időn keresztül 

ragaszkodnak az eredeti szakképzettségüknek megfelelő munkalehetőséghez. Nehezen váltanak, a váltáshoz 

nagymértékben hozzásegítheti őket az, ha rövid idejű képzés, ún. kiegészítő képzéseket ajánlanak számukra, 

amely a szakképzettségen belül egy új irányt jelent, de nem teljesen új tartalmat. 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők jellemzése 

A 2003. éves tapasztalatok és az előrejelzések alapján folyamatosan növekszik a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező munkanélküliek száma. A 2004-ben lebonyolított kérdőíves vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy 

a felnőtt diplomás munkanélküliek életpályája típusokba sorolható. Azok a 45 év feletti diplomások, akik a 

rendszerváltozás időszakában lettek munkanélküliek, igen kevéssé alkalmazkodtak a megváltozott 

körülményekhez. Életük szocializációs mintái nagymértékben kötődnek a szocialista Magyarország munkaerő-

piaci viszonyaihoz, pályavitelükre a statikusság a jellemző. Mind nyelvi képzettségük, mind informatikai 

tudásuk alatta marad a fiatalokénak, ennek korrekciójára kevés a hajlandóságuk. E csoportra az jellemző, hogy 

szocializációjukban megőrizték a pályaválasztási döntés irreverzibilitását és nem keresik a váltás lehetőségeit. 

Munkát ugyanazon munkakörben vállalnak, mint amelyből elbocsátották őket. 

A felsőfokú végzettségű fiatalok, mint pályakezdő diplomás munkanélküliek jelennek meg a munkaerőpiacon. 

Felkészületlenségük a munkaerőpiacon való helytállásra nyilvánvaló, szakmájukat néha jobban ismerik, mint az 

egyszerű álláskeresési technikákat. A pályakezdés nehézségeit fokozza a munkatapasztalat hiánya vagy az, hogy 

csak egyéni vállalkozóként alkalmazzák a piacorientált szférában vagy, hogy a diplomás minimálbért sem 

kívánja a munkáltató megfizetni számára, ezért nem diplomást alkalmaz. E fiatalok egy részének szakmai 

végzettsége nem piacképes, túlképzés mutatkozik, pl. tanárból, tanítóból, szociológusból, újságíróból, 

művelődésszervezőből stb. Munkaerő-piaci helyzetükkel többnyire nincsenek tisztában, családi és baráti 

kapcsolatoktól várják helyzetük megoldását. 

A 21-35 éves korosztály elsősorban a munkaerő-piaci helyzet megváltozása miatt vállalkozik további képzésre. 

Hajlamosak a több lábon állás koncepcióját elfogadni, ezért könnyen vállalnak második diploma megszerzésére 

irányuló képzést is. 

A 35-50 év közötti diplomások tanulási igénye differenciált, viszonylag könnyen vállalnak informatikai nyelvi 

továbbképzést, de nehezen szakadnak el a szakmájuktól. 

Az 50-65 év közötti korosztályban jelentős az egészségi állapotból vagy a mentális állapotból következő negatív 

élethelyzet. Az ő számukra fontos az orvosi és pszichés támogatás ahhoz, hogy munkavállalásra kész állapotba 

kerüljenek. Számukra a rövid idejű, frissítő képzések jelenthetnek esélyt, amelyek egyértelműen a 

munkavégzést támogatják. 

3. Összefoglalás 

A tanulási egység áttekintése alapján jól látható, hogy a különféle célcsoportba tartozók eltérő igényeik miatt 

más-más problémával rendelkeznek, s így különböző megoldási stratégiákat preferálnak élethelyzetük 
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megoldásában. Nem kétséges tehát, hogy ennek szem előtt tartása elengedhetetlen a sikeres pályaorientációs és 

tanácsadói tevékenységben. 
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4. fejezet - Célcsoport specifikus 
tanácsadási formák 

 

Forrás: http://www.piarista.hu/node/1096  

Bevezetés 

E fejezetben a tanulók megismerkednek a tanácsadás speciális formáival, valamint azokkal a fogalmakkal, 

elméletekkel, amelyek jelentős mértékben határozzák meg a pályaválasztással kapcsolatos döntési 

mechanizmusok sajátosságait. Továbbá ebben a részben foglalkozunk a különböző rétegek felnőttképzésbe való 

bevonásának sajátosságaival annak érdekében, hogy a szolgáltatások minél jobban igazodjanak a felhasználók 

igényeihez. 

A tanuló a fejezetismereteinek elsajátítását követően képes meghatározni, ismertetni az alábbi fogalmakat, 

elméleteket: 

• döntési mechanizmusok, életpálya szemlélet összefüggései a célcsoport specifikus tanácsadással 

• az egyes csoportok sajátosságai 

• csoportok szükségleteinek megfelelő szolgáltatások, módszerek 

1. 4.1. A célcsoportos tanácsadási formák tartalmi és 
módszertani megközelítése 

Mint az elméleti kitekintésben láthattuk, a szakképesítés-centrikus pályaorientációs modell (1. táblázat) öt fő 

területre koncentrál, amelyekből az első kettő hagyományos megközelítést tartalmaz, míg a másik három új 

elemet hoz a tanácsadási munkába. 

A szocioökonomikus döntési szituáció tartalmát, a pálya- és a munkaválasztás folyamatát társadalmilag 

meghatározott összetevők alkotják. A férfiak és nők között jelentős különbség van az iskoláztatás folyamatában 

és ennek következtében a munka világában is, különös tekintettel a karrierépítésre. Így a nemek közötti 

különbség a különböző célcsoportok esetében fontos szempont. A szocializációs folyamatot nagymértékben 

meghatározza a mikrokörnyezet, amely elsősorban a család hatását jelenti. Ide tartozik azonban a barátok és az 

ismerősök hatásainak rendszere is, amelyek bizonyos életkorban igen erős befolyásoló tényezőként jelennek 

meg. A földrajzi meghatározottság, mint feltétel, országon belül is differenciáló tényező, azonban az Európai 

Unió adta lehetőségek e szempont érvényesülését tovább fokozták. 

Az életpályaszakasz, amelyet a célcsoport tagja megél, hagyományos értelemben az életkort jelenti. Az 

életpálya-szemléleten alapuló pályaorientációs modell az életkor értelmezéséhez hozzákapcsolja a képzési 

szakaszokat, így megkülönböztetünk általános képzést, szakmai képzést és hasznos szakmai tevékenységhez 

kapcsolódó tanulást. Ezek a szempontok együtt csak a korszerű szemlélettel rendelkező tanácsadók munkájában 

érvényesültek, és az utolsó öt évben kerültek a tanácsadás gyakorlati szempontjai közé. Ezzel a kiegészítéssel 

együtt mind a szociális-gazdasági helyzet, mind az életkor hagyományos területnek tekinthető a pályatalálás 

folyamatában. 

http://www.piarista.hu/node/1096
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A szubjektív döntési szituáció a hagyományos tanácsadási folyamatban azt az élményszintet jelentette, amely az 

adott képzés vagy szakma választását jellemezte. Ebben az összefüggésben hagyományos eleme a döntési 

folyamatnak, azonban az élményszintnek sem kritizálása, sem tartalommal történő megtöltése nem volt 

szokványos. Lange nevéhez fűződik a szubjektív döntési szituáció tartalmi differenciálása. Első összetevőként a 

hagyományos személyiségjellemzőket határozza meg, amelyek az értékeket, érdeklődést, képességet – a magyar 

gyakorlattal kiegészítve –, a személyre vonatkozó munkamódot jelentenek. A második tartalmi kört a tudás, 

illetve a tapasztalat fogalomkörbe rendelhetjük. Ez adja a szubjektív döntési szituáció kognitív jellegét, itt ismeri 

fel a személy a számára nyitott vagy megnyitható szakmai alternatívákat, illetve utakat, és ezeknek az 

információknak a beépítésével hozza meg döntését. A harmadik elem azoknak a döntési szabályoknak az 

összessége, amelynek mentén a pálya- vagy munkaválasztás kérdéskörében meg kell, vagy illik meghozni a 

döntéseket. A magyar pályaválasztási tapasztalat alapján a szülők, tanárok felfogása a döntési szabályokra 

vonatkozóan a – rendszerváltásig – igen jól megragadható volt. Egyrészt az átlátható iskolarendszer követelte 

meg a döntéseket, másrészt a tanulmányi eredmény és az iskolatípus között szoros összefüggés volt kimutatható. 

Harmadik tényezőként a szülők iskolai végzettsége és a gyerekek továbbtanulási szintje között volt kapcsolat. A 

regionális különbségek kevésbé jelentek meg, mint szabályozó tényezők, mert a magyar családi modellek 

megőrizték a földrajzi kötöttség, illetve közelség fontosságát. Emellett meghatározott csoportokban az ingázás 

elfogadott munkavállalási megoldás volt, amely szintén a regionalitás szerepét csökkentette. A rendszerváltás 

óta a döntési szabályok kevésbé átláthatóak, új értékek mentén alakulnak a szabályozó tényezők. Ezért a döntési 

szabályok feltérképezése és érték alapú megfogalmaztatása lényeges elemévé vált a szubjektív döntési szituáció 

tartalmának. 

A döntési stratégia, mint meghatározó terület, új eleme a pályaorientáció folyamatának. A felnőtt-tanácsadás 

lassú elterjedése volt jellemző Magyarországon, így a döntési stratégiákra vonatkozó kutatások is hiányoznak. 

Néhány szerző munkája alapján van hazai tapasztalat a tanácsadási folyamatban e területen (Ritoókné, 1986). A 

konfliktusmentes döntési stratégia két megoldást eredményezhet, a konfliktusmentes elfogadást, illetve a 

konfliktusmentes változtatást. Mindkét megoldás az információhoz való viszonyon alapul. A kapott információt 

az elfogulatlan befogadás jellemzi, amely vagy az adott helyzet elfogadását, vagy az információk következtében 

történő változtatást eredményezi. A döntési stratégiának külön típusa, amikor a kitérő magatartás jellemzi az 

egyént, ahol az információhoz való viszonyra az jellemző, hogy az érintett nem keresi az információt vagy 

nagyon szelektál a kapott információk között. Ez a helyzet könnyen elvezethet egy túl gyors döntéshez, hiszen a 

halogatás sokszor azt jelenti, hogy az egyén kifut a döntéshozatalra szánt időből, és így pánikszerűen döntenie 

kell. A meggondolt döntés, mint döntési stratégia, egy felkészült döntési helyzetben lévő személyre jellemző, 

akinek magas volt az információk iránti igénye és a kapott információkat jó hatásfokkal dolgozta fel. A 

különböző célcsoportok esetén a felnőttképzésbe bevonandó személyeknél a döntési stratégia, az életút – nem 

pálya-munkavállaláshoz kapcsolódó – döntési helyzeteinek elemzésével mérhető fel. 

A döntési magatartás megítélése igen fontos az egyéni terv vagy az egyéni életpálya kialakításában. Fontos 

azonban a támogató vagy tanácsadó szakember szempontjából is, hiszen a döntési magatartás jellemzője 

meghatározza a támogatás minőségét és mélységét is. Mint az elméleti részben már megfogalmaztuk, a 

magatartási jellemzők ellentétes pólusokkal kerültek leírásra, és nyilvánvaló, hogy egy passzív intuitív és függő 

magatartással rendelkező személynek más típusú támogatásra van szüksége, mint az aktív, racionális, független 

tanácskérőnek. Ha a döntési magatartási jellemzők meghatározott döntési stratégiával és személyes jellemzőkkel 

párosulnak, akkor ez meghatározza az egyénhez kapcsolódó tanácsadási tevékenységet. 

2. 4.2. A tanácsadási formák a különböző csoportok 
esetében 

Mind a hagyományos területek, mind a modell új elemei szoros összefüggést mutatnak a célcsoportok 

igényeivel. A következőkben a különböző területek mentén adjuk a rétegek jellemzését, különös tekintettel a 

velük folytatandó pályaorientációs munka tartalmi és módszertani megközelítésére. 

Szakképzetlen, általános iskolát nem végzettek 

A hagyományos területek jellemzése a célcsoport igényei szerint történik. A célcsoport szociológiai 

jellemzésénél és életkori jellemzőiknek bemutatásakor már megfogalmaztuk, hogy a célcsoport jól 

körülhatárolható rétege a magyar társadalomnak. A felnőttképzésbe többnyire kedvezőtlen regionális feltételek 

és szociális minták alapján élő csoportról van szó, akik közül az életkortól függően vonhatók be a férfiak, illetve 

a nők a képzésbe. A modell szempontjai szerint – életkortól függetlenül – az általános képzés számukra az az 

életpályaszakasz, amelybe tartoznak. Számukra a 8 általános iskolai osztály megszerzése a cél. az új területek 
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szerint a szubjektív döntési szituációt meghatározó személyes jellemzők, vagyis az önismereti szint 

kialakulatlan, kevés tudással vagy tapasztalattal rendelkeznek az alternatívákat illetően, és sem az írott, sem az 

íratlan döntési szabályokkal nincsenek tisztában. A hagyományos tanácsadási felfogás és a modern folyamatelvű 

megközelítés egyaránt a személyes döntési szituáció tartalmi elemeinek tisztázását kell, hogy célul tűzze ki. az 

életvitelből következő döntési magatartás és döntési stratégia feltérképezése és részben vagy egészben ennek 

tudatosítása azt az esélyt nyújtja a tanácsadónak, hogy az egyénnek megfelelő döntési helyzeteket kínáljon fel. 

Így várható, hogy a felismert hasonlóságok alapján elvezethetők a döntéshozatalig. E modell működtetésének 

problémája, hogy nehezen építhető be a távlatosság, adott esetben a szakmai képzés, mint távlati cél 

elfogadtatása. 

Szakképzetlen, általános iskolát végzettek 

A hagyományos megközelítés alapján a hátrányos helyzetű csoportok közé tartoznak az ebbe a körbe sorolható 

munkavállalók is. Az általános iskolai végzettség megszerzése az általános képzés és a szakmai képzés közötti 

„senki földjére” sodorta őket. Szocioökonomikus helyzetük többnyire megegyezik az előző csoportéval, bár 

regionális feltételek vonatkozásában nagyobb szóródást mutatnak. e csoport tagjai megtalálhatók 

nagyvárosokban is, és a család, barátok hatása szintén széles skálán mozog. Az új megközelítési szempontok 

alapján a személyes jellemzőkhöz többnyire tudás és negatív iskolai tapasztalat kapcsolódik, valamint az, hogy a 

döntési szabályok részleges ismerete már sok esetben kevésnek bizonyult életükben. ezért a szubjektív döntési 

szituációt meghatározó összetevők definiálása alapja a tanácsadási munkának. A döntési stratégia és a döntési 

magatartás feltérképezésén túl a csoportmunkában meg kell próbálni tudatosítani a személyes döntési 

jellemzőket, és önállóságra ösztönözni a résztvevőket a döntéshozatali folyamatban. A konkrét szakmai 

képzéshez szükséges az elsajátítandó ismeret jellemzése és összekapcsolása az előző tudásszinttel és 

tapasztalattal. fontos a hasznos szakmai tevékenység, mint távlati cél megfogalmaztatása, vagyis a munkaerő-

piaci helyzetre vonatkozó információk összekapcsolása a szakmai képzési lehetőségek bemutatásával. 

Szakképzetlen, középiskolai végzettséggel rendelkezők 

A hagyományos megközelítésben az általános képzés szakaszából a szakmai képzés szakaszába átlépni nem 

tudó felnőttek csoportja tartozik ide. Az adott csoportban lányok jelennek meg nagyobb számban. Igen erősen 

befolyásoló tényező a regionalitás és a családi hatásrendszer is. Sok esetben hagyományos életpályamodellben 

gondolkoznak a kevésbé jó regionális feltételek között élők. Így pl. falun vagy kisvárosban a nők számára a 

házasság, illetve az „anyaszerep” elérhetőbb cél, mint a szakmai képzettség megszerzése. az új szempontok 

szerint a szubjektív döntési szituációt meghatározó személyes jellemzők közül kiemelhető az értékek 

tisztázásának fontossága, különös tekintettel az érettségi társadalmi státusára. A tanácsadó munka során jól 

felhasználhatóak a megelőző tudás és a tapasztalati elemek a szakma kiválasztásában. Többnyire a döntési 

szabályok részleges ismerete is jellemző a csoporttagokra. A kutatások azt mutatják, hogy a lányok számára a 

passzív, intuitív és dependens döntési magatartás volt a szociális minta, így az aktivitás és a racionalitás 

fokozása célja kell, legyen a tanácsadó munkának. A döntési stratégiák közül a konfliktusmentességre törekvés 

és a kitérő magatartás jelenik meg gyakrabban, így ennek tudatosítása is eredményes lehet az életpálya 

szervezésében. Speciális feladatot jelent a személyes jellemzőkben mutatkozó önismereti hiány, amelynek 

korrigálására a tanácsadási folyamatban mód nyílik. Az életkor, mint befolyásoló tényező sok esetben 

meghatározza a tanulmányokra fordítható idő nagyságát, így a szakmai képzettség kiválasztásához nyújtott 

információkban hangsúlyozottabban kell szerepelnie a rövidebb ideig tartó tanfolyami jellegű képzéseknek is. 

Szakképzett, de nem piacképes képesítéssel rendelkezők 

Az e csoporttal való tanácsadói munkát a szakma hagyományos elnevezéssel pályakorrekciónak definiálja. A 

pályakorrekció fogalma azt sugallja, hogy egy meghozott döntést javítani kell. Korszerű értelmezésben a 

szakmai képzést befejezett munkavállalókat a hasznos szakmai tevékenység végzéséhez kell hozzásegítenünk. A 

szociológiai és gazdasági mutatók kevéssé körvonalazhatóak, hiszen mind férfiak, mind nők tartozhatnak a 

csoportba, és különböző regionális feltételek között élhetnek. Jellemző a család, illetve az ismerősök pozitív 

szociális mintája, ezért is vállalkoznak e csoport tagjai további tanulmányokra. A szubjektív döntési szituáció – 

mint szempont – alapján fontos a csoportmunka során feleleveníteni az első szakma választásához kapcsolódó 

szubjektív élményeket. Várhatóan a személyes jellemzők körében tapasztalunk változást, amelyek vagy az 

érdeklődésre vagy a képességre vonatkoznak. Ehhez erős tapasztalati élményanyag kapcsolódhat. az egyének a 

döntési szabályokkal többnyire tisztában vannak. Döntési stratégiájuk feltérképezése után a meggondolt döntés 

kialakítására szükséges rávezetni a csoporttagokat és tudatosítani kell az egyéni döntési magatartás jellemzőit is. 

A munkaerő-piaci helyzet miatt létrejött élethelyzetben erősíteni kell a személyes döntési magatartás 

helyességét és támogatni kell a szubjektív összetevők elfogadó elemzését. Sok esetben – életkortól függően – 



 Célcsoport specifikus tanácsadási 

formák 
 

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hosszabb idejű képzés is vállalható számukra, különös tekintettel a felsőfokú tanulmányok iránti 

elkötelezettségükre. 

 

Forrás: http://sh-w3-2.internetszakerto.hu/index.php?start=120  

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

Hazánkban kevés tapasztalat áll rendelkezésre a felsőfokú végzettségűeknek szóló tanácsadási tevékenységről. 

Hagyományos megközelítésben ők a szakmai képzés szakaszából a hasznos szakmai tevékenység szakaszába 

lépnek át. Ez az életpálya szakasz nagymértékben meghatározza a képzésbe történő bevonásukat. Szociológiai-

gazdasági mutatóik igen összetettek, de többnyire a teljes társadalmi rétegződést lefedik. Nemek közötti 

különbséget kevésbé határozhatunk meg. A felsőfokú végzettség szintje szerint a főiskolai végzettségűek (BA; 

Bsc) számára szükséges több támogatást nyújtani, mert nehezebb a helyzetük a munkaerőpiacon és hátrányban 

vannak az ugyanolyan szakos egyetemi végzettségűekkel (MA; Msc) szemben. Jelenleg jól elkülöníthető két 

életkori csoportnak szükséges támogatást ajánlani: a pályakezdő diplomásoknak, illetve a 45 év felettieknek. A 

modell új területei közül a személyes jellemzők elemzése adhat kiindulópontot a változásra, amelyhez jól 

csatlakozhat a döntési stratégia, amelyet dominánsan a konfliktusmentességre való törekvés jellemez. A 

megfontolt döntés hiedelmével kell szembenéznie a tanácsadónak, és különösen a pályakezdők körében jelentős 

a dependens döntési magatartás. Jelentős igénye van mindkét csoportnak a hasznos szakmai tevékenységre, 

amelyen belül erősen kötődnek személyes megelőző tapasztalataikhoz. A tanácsadó tevékenységben új 

elemekkel bővített öndefiníció kialakítására kell törekedni. 

3. Összefoglalás 

Összegzésként tehát megállapítható, hogy a különböző célcsoportokkal folytatandó pályaorientációs 

tevékenység mind tartalmában, mind pedig módszertanában eltérő megközelítést igényel. A megfelelő 

tanácsadási formák használata ezért nagymértékben elősegíthetik a pályaorientáció sikerességét, hatékonyságát. 

http://sh-w3-2.internetszakerto.hu/index.php?start=120
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5. fejezet - Megváltozott 
munkaképességűek 

 

Bevezetés 

Ebben a tananyagrészben hallgatók ismereteket szereznek a munkaerőpiac egy speciális célcsoportjáról, a 

megváltozott munkaképességű munkavállalókról. Bemutatásra kerülnek a különböző típusú 

egészségkárosodások, s azok jellemző gátjai a munkavállalással összefüggésben. A fejezet szót ejt a 

megváltozott munkaképességűek önértékelési, motivációs, tanulással kapcsolatos jellemzőiről is, valamint a 

közlekedési és kommunikációs gátjaikról tesz említést. Mindezek alapján a fejezet megismerését követően a 

tanulók ismerik: 

• - a megváltozott munkaképesség fogalmát 

• - a megváltozott munkaképességűek csoportjait 

• - az egyes csoportok legfőbb jellemzőit, foglalkoztatásuk akadályait 

Megváltozott munkaképességről: 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13238&articleID=20802&ctag=articlelist&iid=1  

1. 5.1. A megváltozott munkaképességű személyek 
sajátosságai 

Az alábbiakban a célcsoport munkaerő-piaci szempontból legfontosabb jellemzőinek tárgyalása előtt (melyet 

Budavári-Takács és munkatársai (2009) publikációja alapján kívánunk ismertetni) tisztázzuk, kit tekintünk 

megváltozott munkaképességű személynek. A foglalkoztatási jogszabályok ezen gyűjtőfogalom alatt a 

fogyatékossággal élő és egészségkárosodott személyeket értik. A munkaerő-piaci szervezet alapkódexe, a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanél¬küliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (foglalkoztatási 

törvény) (http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV) a következőképpen határozza 

meg a megváltozott munkaképességű személy fogalmát: „aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az 

orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi 

károsodása miatt csökkenek”. Tehát az egyik legfontosabb társadalmi szerep, a munkavállalás, a munkavégzés 

betöltésében akadályozott emberekről van szó. 

A humán szolgáltatás területén működő szakembereknek differenciáltan kell látniuk és kezelniük a célcsoportot 

a hatékonyabb segítés érdekében. A megváltozott munkaképességűek között rendkívül széles az 

egészségkárosodások spektruma, vagyis további alcsoportokra bontható, ezért a célcsoportra vonatkozóan 

kizárólagos kijelentéseket nem lehet tenni, a közös jellemzők vizsgálata azonban fontos a segítés szempontjából. 

2. 5.2. A rehabilitáció szempontjából akadályozó 
tényezőként jelentkező egészségkárosodások 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13238&articleID=20802&ctag=articlelist&iid=1
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV


 Megváltozott munkaképességűek  

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A megváltozott munkaképességűek bizonyos egészségkárosodásai a rehabilitáció szempontjából akadályozó 

tényezőként jelentkeznek. A következőkben elsősorban a munkakeresésre és a munkavégzésre gyakorolt 

hatásuk szempontjából legfontosabbakról szólunk. 

Látássérült személyt általában baleset- vagy munkavédelmi okok miatt nem alkalmaznak. A teljes vakság 

komoly hátrány a munkaerőpiacon, hiszen a vak munkavállaló alkalmazásához gyakran a munkahely speciális 

átalakítására van szükség. Látássérülteknél előfordulhat, hogy tájékozódási vagy közlekedési tréningre van 

szükségük a hatékonyabb eligazodás érdekében. 

A teljesen siketeknek nincs hallásmaradványuk, a nagyothallókat hallásmaradványuk segíti a 

kommunikációban. A hallás és a beszéd szoros kapcsolatban van, így a hallássérülteknek beszédproblémáik is 

vannak. Elhelyezésüknél a zajártalmat fokozottan figyelembe kell venni, és tudnunk kell azt is, hogy 

egyensúlyzavaraik is lehetnek 

Az értelmi fogyatékosságnak számos oka lehet, azonban bármi is álljon a háttérben, mindenképpen hatása van a 

foglalkoztatásra. Értelmi sérült személyeknél olyan alapvető kompetenciák esetében tapasztalhatóak 

hiányosságok, melyek a legtöbb munka elvégzését nagymértékben nehezítik, egy részét teljesen 

megakadályozzák. Az alapvető intelligencia hiányossága mindenfajta munka elvégzésére hatással van. A 

logikus gondolkodás olyan munkakörök esetében különösen fontos, ahol szabályok, utasítások egész rendszerét 

kell átlátni. A koncentrációs és figyelmi képességek a monitoring tevékenységet ellátó munkakörökben 

kulcsfontosságúak. Az értelmi sérült személyek sokszor nem tudják a szociális viszonyokat jól felmérni, ezért 

kommunikációjuk nem megfelelő. 

A személyiségzavarok gyakran beilleszkedési problémákat okoznak, a betegséget az ügyfél nem észleli 

problémaként, de környezetének jelentős gondokat okoz. Skizofrénia esetén észlelési, gondolkodási és 

kommunikációs problémák bizarr viselkedéshez vezethetnek, ami előfordulhat a munkahelyen is. A depressziós 

személyekre jellemző a motivációhiány és az érdeklődés beszűkülése A különféle fóbiák és a pánikbetegség 

elkerülő magatartást eredményeznek, így az ilyen ügyfelek próbálják elkerülni az olyan helyzeteket, melyekkel 

mindenképpen találkoznak munkakeresés és munkavégzés során. 

3. 5.3. Átmeneti vagy tartós önértékelési problémák 

A megváltozott munkaképességű emberek életének egy jelentős szakaszában (gyógykezelés, rehabilitáció) erős 

hangsúly helyeződött hiányosságaikra, gyengéikre, mindazokra a tényezőkre, melyek megkülönböztetik őket 

egészséges embertársaiktól. Ezért kevésbé tudnak magukra hatékony emberként gondolni, sokkal inkább 

tudatában vannak gyengéiknek, hiányosságaiknak. 

Az önértékelési problémák több forrásból táplálkozhatnak: 
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4. 5.4. A korábbi kudarcokból eredő 
motivációcsökkenés 

A motivációcsökkenés okai közül most elsősorban a munkaerő-piaci integráció szempontjából releváns 

tapasztalatokkal, a korábbi álláskeresések és munkába állások során átélt negatív élményekkel foglalkozunk. 

A sikertelen álláskeresési tapasztalatok motivációcsökkenéshez vezethetnek. A többszöri eredménytelen interjú 

vagy jelentkezés után a visszajelzés hiánya jelentősen csökkentheti az álláskeresési hajlandóságot. Az ügyfelek 

gyakran nem értik a munkáltatói választás eredményét. Előfordulhat, hogy a munkavállaló már az álláskeresés 

folyamán diszkriminációt tapasztal a munkáltatói oldalról. 

Korábbi munkaviszonyai alatt szintén érhették kellemetlen tapasztalatok a megváltozott munkaképességű 

munkavállalót. Előfordulhat, hogy nem tudta a követelményeket teljesíteni és sikertelen volt a munkájában. 

A munkáltatók be nem tartott ígéretein kívül az ügyfél megélhetett beilleszkedési problémákat, vagy 

diszkriminációt. Az akadálymentesítés hiánya tovább mélyítheti a munkavállalással kapcsolatos negatív 

érzéseket. 

5. 5.5. Alulképzettség, a korábbi végzettség elavulása, 
elszokás a tanulástól 

A statisztikai és kutatási adatok azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképességűek az átlaghoz képest 

alacsonyabb iskolázottságúak. 

A képzési rendszernek a munkaerő-piac igényeihez igazodóan kellene működnie, azonban az oktatási rendszer 

nem tud megfelelő rugalmassággal alkalmazkodni ehhez. Hiányzik azon képességek elsajátításának a lehetősége 

is, melyek alapvetőek lennének a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez. 

A megváltozott munkaképességűek fokozottan érintettek a fenti problémákban. Szakmájuk gyakran nem 

piacképes, az érettségi értéke pedig nagymértékben csökkent a munkaerőpiacon, miközben a számítógépes 

ismeretek és a nyelvtudás jelentősége megnőtt. Az idősebbek (akik régebben fejezték be tanulmányaikat) 

kevéssé tudnak alkalmazkodni a megváltozott követelményekhez és egészségkárosodásuk miatt nehezebben 

sajátítják el a szükséges ismereteket. 

Betegségük miatt nem tudnak mások számára természetes tevékenységekben részt venni, életterük beszűkül. 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy bizonytalanok lehetnek saját képességeikben, tudásukban. Az előítéletektől 

való félelem további visszatartó erőt jelent. 

6. 5.6. Terhelhetőség és a stresszel való megküzdés 

Az alacsonyabb fizikai és pszichikai terhelhetőség egyaránt jellemző lehet a megváltozott munkaképességűek 

csoportjaira. Az, hogy milyen mértékben terhelhető a munkavállaló, természetesen kapcsolatban áll 

egészségkárosodásának fajtájával, mértékével. 

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a foglalkozási rehabilitáció a megmaradt képességekre épít és ezen 

megmaradt képességek gyakran fejlettebbek a megváltozott munkaképességűeknél (például a hallássérültek 

jobban tudnak koncentrálni számítógépes munkáknál, mivel a külvilágból érkező hangok és zajok nem vonják el 

figyelmüket). 

Ha a terhelés a személy fizikai vagy pszichés jóllétét veszélyezteti, akkor jelentős stressz forrásnak tekinthető. A 

megküzdés két irányba indulhat el. A probléma központú megküzdés során magára a stressz keltő eseményre 

koncentrálnak, megpróbálják azt elkerülni, megoldani (például: végtag protézis, indukciós hurok használata). Az 

érzelem központú megküzdés alkalmával a személy a kellemetlen emóciókat próbálja valamilyen módon 

kezelni. 

7. 5.7. Kommunikációs nehézségek 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók csoportjai különböző kommunikációs problémákkal küzdenek. 
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Az értelmi sérült személyeknél az intelligencia hiányosságai, a kognitív funkciók nem megfelelő működése és a 

figyelemzavar miatt akadályozott a kommunikáció. A látható és hallható információk megértésében és 

alkalmazásában is lehetnek nehézségeik. Kommunikációjuk lassú, nehezen érthető, gyakran logikátlan, sok 

esetben nem képesek helyesen felfogni az átvitt értelmű kijelentéseket (szó szerint értelmezik azokat, vagy nem 

értik meg). 

A nagyothalló személyek általában használnak hallókészüléket, egymás között jelnyelv segítségével beszélnek, 

halló emberekkel szájról olvasással és gesztusokkal kommunikálnak. A siket emberek nagyon érzékenyek a 

kommunikáció közben velük szemben alkalmazott viselkedésre. Sértésnek vehetik, ha a beszélő elfordítja a 

fejét, vagy ha a szája elé teszi a kezét. Nem tudják a hangmagasságot nyelvileg megfelelően használni, 

beszédjük monoton. Hallássérültekre jellemző a kisebb szókincs, az artikulációs és a grammatikai hibák. A 

kommunikáció módja számos faktortól függ (életkor, siketség típusa, szájról olvasási készség). 

Kommunikációs problémái lehetnek a látássérült embereknek is, elsősorban a metakommunikációs jelzések 

hiánya miatt (kivétel a hangsúly és a hangszín). 

Itt jegyezzük meg, hogy a megváltozott munkaképességű emberekkel beszélőnek is támadhatnak nehézségei, 

mivel kiegészítő szempontokat is figyelembe kell vennie a (ne a kísérőhöz beszéljen, a kerekes szék a személyes 

térhez tartozik stb.). 

8. 5.8. Közlekedési nehézségek 

Elsősorban mozgássérülteknek lehetnek olyan közlekedési nehézségeik, melyek miatt nem jutnak hozzá minden 

szükséges információhoz, életterük és kapcsolataik beszűkülnek, és bizonyos szolgáltatásokat nem tudnak 

igénybe venni. 

A látássérültek elhelyezkedése esetén előfordulhat, hogy speciális átalakításokra van szükség a munkahelyen 

(útvonalvezető, a lépcsők legalsó és legfelső fokainak narancssárga jelölése, az információk Braille-írással való 

feltüntetése). Mozgáson alapuló távolságbecsléssel és emlékezettel, valamint tapintás segítségével kell 

megjegyezniük környezetük elemeit. 

A közlekedéshez és a tájékozódáshoz fontosak a környezetünkből származó hangok, zajok, így a hallássérültek 

is akadályozottak a közlekedésben. 

Az értelmi sérültek körében gyakoriak a mozgás és az érzékszervi funkciók zavarai, melyek szintén közlekedési 

nehézségeket eredményeznek. 

9. 5.9. A célcsoport lehetséges ellenérdekeltsége 

A tapasztalatok szerint a megváltozott munkaképességűek általában úgy vélik, hogy a munkaerő-piaci 

integrációjuk nehézségeiért az állam, az önkormányzatok és a cégek felelősek, vagyis nekik ebben a 

folyamatban valódi szerepük nincs. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy kevésbé aktívak a munkakeresésben 

és nem gondolják, hogy sikeresek lehetnek a munkavállalásban. 

A kudarckerülő emberek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a kiszámíthatatlan vagy az 

önértékelésüket csökkentő helyzeteket kerüljék. Az álláskeresési folyamat során halmozottan találkozhatnak 

ilyen helyzetekkel, ezért elkerülő magatartás alakulhat ki. 

Az ellátásban részesülők nehezen mondanak le a csekély, mégis anyagi biztonságot jelentő rokkantsági 

nyugdíjról (járadékcsapda), hiszen az a pénz, amit munkával kereshetnek, nem sokkal több. 

10. 5.10. Az életszínvonal változása 

Az eddigiekből megállapítható, hogy egy megváltozott munkaképességű személynek álláskeresése során több 

nehézséggel kell szembenézni. Nem biztos, hogy ismeri saját képességeit, nem rendelkezik megfelelő 

munkaerő-piaci ismeretekkel, a személyes támogatás hiánya csökkentheti motivációját. Ezért a célcsoportra 

jellemző lehet, hogy az egészségkárosodás bekövetkezte óta (semmilyen, vagy rövid ideig tartó munkaviszonya 

nem volt) akár megélhetési problémái is lehetnek. Az elszegényedés hatására előfordulhat, hogy az ügyfél 

kevésbé lesz érdekelt a hosszú rehabilitációs folyamatban való részvételre, azonnal el akar helyezkedni, vagy 

adaptálódott élethelyzetéhez és úgy gondolja, meg tud élni munkavégzés nélkül is. 
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11. Összefoglalás 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók csoportja nagyon sokszínű: az egészségkárosodás számos 

formában jelenhet meg, mint a munkavállalást akadályozó tényező. Azonban a károsodás nem csak fizikai, 

hanem pszichés, önértékelési problémákat is magával vonhat, melyre a tanácsadás folyamán kiemelt figyelmet 

kell fordítani. Ám ez utóbbiakat megfelelő technikákkal és differenciált kezeléssel lehetséges orvosolni és a 

célcsoport tagjait sikeres pályaorientációs folyamatba bevonni. 
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6. fejezet - A komplex rehabilitáció 

A tananyag a tartósan akadályozott személyek képességének szinten tartásáról, fejlesztéséről kíván ismereteket 

adni. A rehabilitáció folyamatának összetettségére hívja fel a figyelmet, melynek két fő területe az orvosi és a 

szociális rehabilitáció. Célokat, módszereket, eszközöket mutat be a tananyag. A fejezet elsajátítását követően a 

tanulók ismerik az alábbi fogalmakat, témaköröket: 

• rehabilitáció fogalma 

• rehabilitáció különböző céljait, szintjeit 

• rehabilitáció folyamatát 

• orvosi és szociális rehabilitáció egyes lépéseit 

1. 6.1. A komplex rehabilitáció szolgáltatási rendszere 

Rehabilitációnak nevezzük azt az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, szociális és 

foglalkoztatási rendszerekben megvalósuló folyamatot, amelynek célja a tartósan akadályozott személyek 

képességeinek szinten tartása, fejlesztése, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló 

életvitelének elősegítése. A rehabilitáció olyan folyamat, amely tervszerű, összehangolt, komplex, egyénre 

szabott, vagyis az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó tevékenységekre és a rehabilitálandó 

személy aktív részvételére, együttműkö¬désére épül. Elsőrendű célja a teljes értékű állampolgáriság, a 

társadalmi részvétel lehetőségé¬nek megteremtése. 

A rehabilitációról: 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21339&articleID=41999&ctag=articlelist&iid=1 

A rehabilitáció feladata mindazoknak a tényezőknek a támogatása, amelyek a fenti cél eléréséhez szükségesek: 

• A tartósan akadályozott személyek képességeinek szinten tartása: A képességek szinten tartása elsősorban 

azon személyek esetében jelenti a rehabilitáció célját, akiknél a károsodás következtében képességeik, 

állapotuk romlik, nem javítható. Ebben az esetben az állapotromlás megelőzése, illetve lassítása lehet az 

elsődleges cél. 

• A tartósan akadályozott személyek képességeinek fejlesztése: A képességek fejlesztése minden tartósan 

akadályozott személy esetében elsődleges cél, akiknél erre lehetőség kínálkozik. A veleszületett 

fogyatékosságok esetén a képességeknek a diagnózist követő korai fejlesztése a rehabilitáció fő feladata, míg 

a szerzett fogyatékosságok esetén a sérülést, balesetet követően a lehető leghamarabb szükséges megkezdeni 

a fejlesztést. 

• A társadalmi életben való részvételük elősegítése: Az ember társadalmi lény, élete akkor teljes, ha teljes jogú 

társadalmi tagsággal bír, családot alapíthat, munkát végezhet, tagja lehet kisebb és nagyobb közösségeknek. A 

fogyatékosság gyakran ezekben a mindennapos tevékenységekben jelenthet akadályt. A rehabilitáció célja 

éppen azon feltételek megteremtése, amelyek a tartósan akadályozott emberek számára elenged¬hetetlenül 

szükségesek. 

• Az önálló életvitel elősegítése: Az önálló élet egyfelől az egyén önrendelkezési jogát jelenti. Azt, hogy a saját 

életére vonatkozó döntéseit önmaga hozhassa meg, s ezekért önmaga felelősséget is vállalhasson. Az önálló 

életvitel azt jelenti, hogy a tartósan akadá¬lyozott ember számára esélyt kell teremteni, hogy a lehetőségekhez 

képest önállóan, másoktól függetlenül, a társadalomban általánosan elfogadotthoz hasonló módon éljen. 

A rehabilitáció folyamat, ami azt jelenti, hogy nem egyszeri, hanem időben elhúzódó tevékenységek együttese, 

amely bizonyos esetekben vagy bizonyos elemeit tekintve akár élethosszig tarthat. A rehabilitáció – 

összhangban a károsodás, illetve a károsodás okozta hátrá¬nyok összetettségével – egészségügyi, 

mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, szociális és foglalkoztatási rendszerekben megvalósuló olyan 

komplex folyamat, amely egyes, az ember társadalomban elfoglalt helyét meghatározó, illetve a társadalmi 

(re)integrációért felelős intézményrendszerek együttes vagy egymásra épülő tevékenységeit feltételezi. 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21339&articleID=41999&ctag=articlelist&iid=1
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Tervszerű és összehangolt folyamat, azaz akkor lehet igazán eredményes, ha a rehabili¬tációban érintett és 

érdekelt egyének és szervezetek tevékenysége közös tervezésén alapul, az egyes rehabilitációs tevékenységek 

egymásra épülnek, és a folyamat, valamint az eredmények értékelése is közösen történik. 

Egyénre szabott, vagyis az egyén szükségleteihez, igényeihez alkalmazkodó. Az egyéni szükségleteken alapuló 

tervezés olyan alapelv, amely szerint a szolgáltatások során nem a hátrányos helyzetű ember képességeit és 

adottságait kell figyelembe venni, hanem egyéni céljait, törekvéseit (Gere, 2000). 

A rehabilitáció a rehabilitálandó személy aktív részvételére, együttműködésére épül, összhangban az egyén 

önrendelkezési jogával. A rehabilitációs folyamatba be kell vonni a rehabilitáció alanyát, azaz a tartósan 

akadályozott embert, biztosítani kell számára, hogy az őt érintő kérdésekben ő maga hozza meg a saját 

döntéseit. Ez jelenti a rehabilitáció sikerének zálogát is, hiszen akkor számíthatunk ügyfelünk 

együttműködésére, ha a célok kitűzésében és a hozzá vezető út meghatározásában is partnernek tekintjük. Az 

aktív részvétel előfeltétele, hogy a döntések meghozatalához minden szükséges információval ellássuk az 

ügyfelet, alternatívákat vázoljunk fel számára, és megis¬mertessük döntései lehetséges következményeivel is. 

2. 6.2. A rehabilitációs folyamat 

A rehabilitációs folyamat alapvetően három fő szakaszból áll, melyeket céljuk szerint tudunk megkülönböztetni. 

Az orvosi (egészségügyi) rehabilitáció az egészségi állapot helyreállítására, a szociális rehabilitáció az önellátás, 

az önálló élet és a társadalmi életben történő részvétel támogatására, míg a foglalkozási rehabilitáció a 

munkaerőpiacra történő belépés elősegítésére irányul. Használják meg a képzési/oktatási vagy pedagógia 

rehabilitáció kifejezést is, amely a szakmai képzésekre vonatkozik, de magába foglalja az egyén egészségi 

szempontból történő nevelését, a betegség elfogadását és az életvitel módosítását is. 

3. 6.3. A komplex rehabilitációs folyamat összetevői: 
Orvosi és szociális rehabilitáció 

Orvosi rehabilitáció 

Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény 

(http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV&kif=az+eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%

BCgyr%C5%91l*#xcel) rendelkezik a rehabilitációról, ezen belül az orvosi rehabilitációról. Eszerint „Az orvosi 

rehabilitáció célja, hogy az egészségi állapotukban károsodottakat és a fogyatékosokat – az egészségtudomány 

eszközeivel – meglevő képességeik (ki)fejlesztésével, illetve pótlásával segítsék abban, hogy önállóságukat 

minél teljesebb mértékben visszanyerjék, és képessé váljanak a családba, munkahelyre, más közösségbe való 

beilleszkedésre.” 

Az orvosi rehabilitáció az a tevékenység, amelyet az orvostudomány a saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, 

prevenció, gondozás) nyújt a megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékossággal élő embereknek, hogy 

meglévő képességeik kifejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék, és képessé váljanak a 

családba, munkahelyre, társadalomba való beilleszkedésre. Lényege tehát, a meglévő funkciók és a 

teljesítőképesség pontos megítélése, fejlesztése és tréningje. 

Az orvosi rehabilitáció egyes szakterületei 

Az alapellátás rehabilitációs feladatai 

Ideális esetben az egészségügyi alapellátás része a rehabilitációs tevékenység. Az lenne a legoptimálisabb, ha a 

rehabilitálandó személy kórházi hazabocsátása előtt kerülhetne sor az otthoni team megszervezésére. A 

családorvos lenne a legalkalmasabb személy, hiszen ő az, aki jól ismeri a családot és az otthoni körülményeket. 

Minden esetben célszerű konzultálni a rehabilitációs osztállyal. Ezek után kerülhet sor az otthoni rehabilitációs 

terv összeállítására, amely az osztályon végzett rehabilitáció tapasztalatain és a beteg állapo¬tán alapul. Az 

otthoni körülmények áttekintése után határozható meg, hogy a család, illetve az otthon is elérhető szaksegítség 

milyen rehabilitációs kezeléseket képes végrehajtani. 

Az otthoni rehabilitáció 

A család tagjainak ismerniük kell a rehabilitációs folyamatot, és tudniuk kell, hogy az egyes kezelések előtt és 

után milyen kontrollvizsgálatokat végezzenek (például pulzusszám-, vérnyomásmérés). A családtagok figyelmét 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV&kif=az+eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyr%C5%91l*#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV&kif=az+eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyr%C5%91l*#xcel
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fel kell hívni azokra a lehetséges jelekre, tünetekre, amelyek a kezelés felfüggesztését, a családorvos azonnali 

vagy soron kívüli értesítését, esetleg a sürgős kórházba szállítást teszik szükségessé. 

Az otthoni rehabilitáció a családoknak jelentős anyagi, elfoglaltságbeli és érzelmi terhelést jelent. A 

rehabilitációban részt vevő család maga is fokozott figyelemre és gondozásra szorul, ezért a rehabilitációs 

tervben ki kell térni a közvetlen családtagokra is. 

Rehabilitáció a szakágazatokban 

Valamennyi szakágazati rehabilitáció alapvető célja, hogy megváltozott képességű és/vagy a lelki 

működéseiben sérült személyt segítse visszailleszkedni a társadalomba, ott fenntartsa a személy funkcionális 

képességét úgy, hogy esélye legyen az önmaga és a tár¬sadalom számára hasznos, értelmes, önálló életre. A 

munkát multidiszciplináris team végzi, amelyik igyekszik bevonni a folyamatba a családtagokat, és figyelembe 

veszi az egyéni adottságokat, szükségle-teket. A munka során pontosan dokumentálják az elért eredményeket, a 

károsodás, a fogyatékosság, a rokkantság mértékét. 

A rehabilitáció feladata a beteget abban segíteni, hogy a számára optimális pszichés állapotot és 

pszichoszomatikus helyzetet elérje, kialakuljanak azok a készségei, amelyek lehetővé teszik foglalkozása 

gyakorlását és a szabadidő hasznos eltöltését. 

A szakágazatok területén folytatott rehabilitációs munka során kiemelt jelentőségű a tanácsadás. A kardiológia, 

a mozgásszervi, a pulmonológiai, valamint a pszichiátriai rehabilitáció alkalmával egyaránt gyakori az új 

életmód kialakítását (pl. diéta), vagy a gyógyászati segédeszközök (pl. protézis) használatát célzó tanácsadás. 

A pszichiátriai rehabilitáció kapcsán meghatározott alapelvek jellemzőek a többi területen folytatandó munkára 

is. 

 

4. 6.4. A szociális rehabilitáció szolgáltatásai 

A szociális rehabilitáció az egyén családi, csoport, közösségi és társadalmi kapcsolatainak megőrzését és 

helyreállítását, szükség esetén pótlását jelenti. A szociális rehabilitáció ideális esetben a fogyatékosság, 

egészségkárosodás kialakulásával egy időben kezdődik. Fontos eleme az ügyfél és környezete mindennapos 

pszichés támogatása annak érdekében, hogy megbirkózzanak a mindennapok nehézségeivel, fennmaradjon, 

illetve erősödjön a rehabilitáció sikerébe vetett hitük. A rehabilitációban közreműködő szakember feladata 

ebben a szakaszban a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személy és szűkebb környezete (például 

családja) pszichés támogatása az új, megváltozott állapot elfogadásában, a veszteség feldolgo-zásában, az új 

énkép kialakításában és fenntartásában. 
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A fogyatékosság, a megváltozott munkaképesség elfogadásához a legtöbb embernek támogatásra van szüksége. 

Segítséget nyújthat az orvos, a szociális munkás, a mentálhigiénés szakember, a pszichológus vagy a 

pszichiáter, de akár a sorstárs is, a személy szükségleteinek megfelelően. Vannak, akik a szociális rehabilitáció 

ezen elemét a rehabilitációs folyamatban önálló névvel illetik, ilyenkor hallani pszichés vagy mentálhigiénés 

rehabilitációról. 

A szociális rehabilitáció során törekednünk kell a hiányzó, elveszett, beszűkült, megromlott természetes 

támogatórendszerek helyreállítására, illetve pótlására. Ezzel szorosan összefügg a szociális rehabilitáció másik 

feladata, annak elősegítése, hogy a fogyatékossá vált ember, illetve családja a korábban elért társadalmi 

pozícióját megőrizhesse. Ennek egyik legfontosabb eszköze a megváltozott élethelyzetből fakadóan kieső vagy 

csökkenő jövedelem helyettesítése, pótlása (Bulyáki–Füzessy–Könczei–Póti, 2007). 

A szociális rehabilitáció lényeges eleme, hogy biztosítsa a hozzáférést mindazon információkhoz, amelyek a 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos ember számára elengedhetetlenül szükségesek, például az 

ellátásokról, a szolgáltatásokról, a segítő szervezetekről, a segédeszközökről. Az információszolgáltatás 

módjának igazodnia kell az ügyfél szükségleteihez. 

Legalább ilyen súlyú azon személyes szolgáltatások biztosítása, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a 

létfenntartáshoz és a lehetőség szerinti önálló életvitelhez. Ilyenek lehetnek a személyi segítő szolgáltatások, az 

utazási feltételek megteremtése, a házimunkák elvégzésében nyújtott segítség stb. 

A szociális rehabilitáció fontos eleme a munkavállalás fizikai feltételeinek biztosításában való közreműködés. 

Így többek között az elhelyezkedéshez, munkavállaláshoz, tanuláshoz hiányzó kapcsolati tőke biztosítása, 

helyettesítése; vagy a munkavégzés feltételeinek biztosítása, például a gyermekelhelyezés megoldásával, a 

mobilitás elősegítésével. 

A szociális rehabilitációban elsősorban szociális munkások működnek közre, de a komplex megközelítésből 

fakadóan szükség lehet más szakemberek bevonására is. 

5. Összefoglalás 

A rehabilitáció tehát egy olyan komplex, ugyanakkor egyénre szabott folyamat, mely a rehabilitációba bevont 

személy aktív közreműködésén túl, a különböző szakmák képviselőinek összehangolt tevékenységén alapul. 

A rehabilitációnak számos típusa, formája és területe van, azonban csak összehangolt, tervszerű alkalmazásával 

lehetséges tartós sikereket, eredményeket elérni. 

Információk a megváltozott munkaképességűekre vonatkozóan: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_hasznos_megvaltt_munkavall 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_hasznos_megvaltt_munkavall


   

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7. fejezet - A foglalkozási rehabilitáció 

Bevezetés 

A tanulási egységben a hallgatók megismerkednek a foglalkozási rehabilitáció céljaival, szereplőivel, valamint a 

rehabilitációs szolgáltatások jelentőségéről, azok típusairól kapnak információt. Az egyes szolgáltatások 

bővebben is bemutatásra kerülnek, illetve ezek hatásairól is szó esik. Mindezek figyelembevételével a tanuló a 

fejezet elsajátítását követően ismeri: 

• - a foglalkozási rehabilitáció fogalmát 

• - a rehabilitáció szereplőit, az egyes szereplők funkcióit 

• - a rehabilitációs szolgáltatások összetevőit 

A rehabilitációról: http://www.afsz.hu/sysres/ofa/hungary/eloadasok/09_jlehner_hun.html 

1. 7.1. A foglalkozási rehabilitáció célja 

 

Forrás: http://www.agoraalapitvany.hu/index.php?pg=news_lead&offset=30  

A foglalkozási rehabilitáció az a folyamat, amely képessé teszi a fogyatékossággal élő embereket a megfelelő 

munka vállalására, megtartására, a munkahelyi előmenetelre, és ezáltal javítja a társadalomba való 

re/integrációjukat. 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat megelőzően a tartósan akadályozott emberek többségét védett 

formában foglalkoztatták. A mai a foglalkozási rehabilitáció elsődleges célja a nyílt munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedés. Ez azt jelenti, hogy ma már nem az a fő cél, hogy a tartósan akadályozott emberek a speciálisan 

számukra létrehozott munkahelyeken, elszigetelten, a piaci viszonyoktól védetten végezzenek munkát, hanem 

nyitott munkahelyeken, nem fogyatékossággal élő társaikkal együtt dolgozhassanak. Természetesen ez nem 

jelenti azt, hogy valamennyi, úgynevezett védett munkahelyet meg kell szüntetni, s mindenkit állapotától és 

lehetőségeitől függetlenül a nyílt munkaerőpiacon kell elhelyezni, hanem azt, hogy csak azokat a személyeket 

juttassuk védett foglalkoztatásba, akiknek az állapota ezt indokolja. 

A foglalkozási rehabilitációt, azaz a tartósan akadályozott emberek munkaerőpiacra történő juttatásának 

szükségességét két szempontból, az egyén és a társadalom oldaláról vizsgálhatjuk. 

Az egyén szempontjából a foglalkozási rehabilitáció azért szükséges, mert a munka számára 

• a megélhetésének forrása, ennél fogva az önálló élet feltétele; 

• részesedést jelent a társadalom életéből, hiszen a társadalom fenntartásához is hozzájárulunk; 

• a társasági kapcsolatokban való részvételt jelenti, hiszen az egyén a munkatársi kapcso¬latokkal gazdagabbá 

válik, újfajta viszonyrendszerbe lép a társadalomban; 

• a társadalmi státus alapja, befolyásolja önmeghatározását 

http://www.afsz.hu/sysres/ofa/hungary/eloadasok/09_jlehner_hun.html
http://www.agoraalapitvany.hu/index.php?pg=news_lead&offset=30
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• biztonság, anyagi és érzelmi értelemben egyaránt; 

• a megszerzett tudás alkalmazásának és továbbfejlesztésének lehetőségét rejti magában; 

• mindennapjainak szervezőeleme; 

• meghatározza életritmusát és 

• beépül személyiségébe. 

Társadalmi szempontból a foglalkozási rehabilitációt az alábbi tényezők teszik szükségességé: 

• - az aktív korú inaktívak magas aránya; 

• - a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek alacsony foglalkoztatási szintje; 

• - az inaktivitással, fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi költségek és 

• - a társadalmi befogadás igénye. 

2. 7.2. A foglalkozási rehabilitáció szereplői 

1. Elsőként említhetjük az államot, amelynek funkciója kettős. Egyfelől finanszírozza a rehabilitációt, másfelől 

szabályozza kinek, mit, mikor, hogyan és miből kell tennie a folyamatban. Ezt a funkciót elsősorban 

jogszabályok kibocsátása útján gyakorolja. 

2. Nagyon fontos szereplői a foglalkozási rehabilitációs folyamatnak a munkáltatók. A fog¬lalkozási 

rehabilitáció célja a munkavállalás, amely gyakran a munkáltatók fogadókészségén múlik. Ezt a 

fogadókészséget kell növelni a foglalkozási rehabili-tációs folyamatban, azaz el kell érni, hogy a munkáltatók 

bizalommal fogadjanak be tartósan akadályozott munkavállalókat. Ezt segítik elő egyfelől a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támoga¬tások, illetve azok az erőfeszítések, amelyek a munkáltatók 

informálására, meggyőzésére, a befogadó munkahely létrehozására irányulnak a gyakorlatban. A 

munkáltatók szerepe óriási a megelőzésben is, ha támogatják, hogy a munkavégzés biztonságos legyen, s ne 

vezessen fogya¬tékossághoz, a munkaképesség megváltoztatásához. A vonatkozó szakirodalom (Berde és 

munkatársai, 2007) szerint a munkáltatókat sokféle tényező befolyásolja abban, hogy alkalmaznak-e 

megváltozott munkaképességű munkavállalót. A leg¬fontosabbak ezek közül: 

• tájékozatlanság, 

• előítéletek, 

• diszkrimináció, 

• technológia 

• biztonsági követelmények, 

• a munkaerő-kereslet és -kínálat aktuális helyzete, 

• anyagi megfontolások és 

• az állami szabályozás kényszerítő és ösztönző hatása. 

3. A következő szereplőt szolgáltatónak nevezhetjük. Ma Magyarországon alapvetően két szektorból kerülnek 

ki a szolgáltatók, a civil és a nonprofit állami szervezetek közül. A civilszervezetek rehabilitációs 

szolgáltatásaikat leggyakrabban pályázati forrásokból biztosítják, míg az állami szervezetek (alapvetően az 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a szociális intézmények) állami forrásokat kapnak feladataik 

ellátásához. 

4. A rehabilitáció szereplői között kell megemlítenünk a szakembereket. Miután a rehabi-litáció komplex 

feladat, számos szakember szükséges sikerességéhez. Orvosok, gyógypedagógusok, pedagógusok, szociális 
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szakemberek, munkavállalási tanácsadók, személyi segítők, mentorok stb. szoros együttműködése jelentheti 

a rehabilitáció sikerének egyik forrását. 

5. A rehabilitációs folyamat fontos szereplője nem utolsó sorban maga a sérült személy, aki nem tárgya, hanem 

a maga igényeivel és szükségleteivel együtt alanya a rehabilitációs folyamatnak. 

3. 7.3. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 
összetevői 

A foglalkozási rehabilitációs folyamat során mindazokat a szolgáltatásokat igénybe vehetjük, amelyeket az 

NFSz vagy a vele szerződött és elérhető alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók nyújtani tudnak, s amelyek az 

ügyfél számára szükségesek. Ezt a széles szolgáltatási skálát igyekszünk az alábbiakban a teljesség igénye 

nélkül bemutatni. 

Foglalkoztathatóságon az Európai Unióban elsősorban a munkavállaláshoz szükséges készségek, képességek és 

ismeretek (tudás), a változó munkakörnyezethez, munkaszervezethez, technikai környezethez való 

alkalmazkodóképesség meglétét értik, s ezt a megközelítést veszik át mindazok a hazai dokumentumok, 

amelyek a foglalkoztathatóság kérdéskörét tárgyalják. Talán közelebb kerülünk a fogalom megértéséhez, ha úgy 

definiáljuk a foglalkoztathatóságot, mint egy munkahely, állás megszerzésére és/vagy megtartására való 

képességet. 

Ennek javítása érdekében a rehabilitációs folya¬matban minden olyan szolgáltatást biztosítani kell az ügyfél 

számára, amely hozzájárul az ő fog¬lalkoztathatóságához, azaz arra a problémára reagál, amely az ő 

munkavégzését gátolja. A fog¬lalkoztathatóság fontos elemét képezik mindazok a speciális szükségletek 

(például a munka¬hely átalakítása, akadálymentesítés), amelyek a sérült embert jellemzik, sérüléséből, 

fogyaté¬kosságából vagy megváltozott munkaképességéből fakadnak. 

A foglalkozási rehabilitáció legfőbb elemei a következők lehetnek. 

1. Helyzet- vagy állapotfelmérés (szociális diagnózis) készítése: Ez célcsoportunk esetében az Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) feladata. Célja, hogy feltárjuk az egyén esetében a 

munkavállalást segítő, illetve gátló tényezőket. 

2. Az egyéni fejlesztési/rehabilitációs terv elkészítése célcsoportunk esetében ez az NFSZ feladata. Ebben kell 

rögzíteni azokat a tevékenységeket, fejlesztéseket és szolgáltatásokat, amelyek a munkaerő-piaci belépéshez, 

a munkavállaláshoz vezetik az egyént. 

3. Az NFSZ, a vele szerződött szervezetek, valamint a szociális szolgáltatások feladata felkészíteni a 

munkavállalásra. Az egyén – motivációs bázisának kialakításában, újraépítésében kell segítséget nyújtani, 

valamint képességeinek, készségeinek fejlesztése is fontos feladat. 

4. Az információszolgáltatás, információnyújtás a rehabilitációs folyamatban is elengedhetetlen. A segítő 

szakmában dol¬gozóknak tisztában kell lennie azzal, melyek a fontos információforrások és melyek ezek 

átadásának módszerei. A tájékoztatás kiemelt területei a foglalkozási rehabi¬litációban: a munkaerő-piaci és 

foglalkozási információk nyújtása, a pálya¬választással, illetve pályamódosítással, valamint a képzésekkel és 

az azokban való részvétel lehetőségével összefüggő tudnivalók átadása és elérhetővé tétele. 

5. A munkakipróbálás és a munkatapasztalat szerzése fontos szerepet játszik a munkára való felkészítésben. A 

munka kipróbálása azt jelenti, hogy lehetőséget adunk a személy számára, hogy egy rövid időtartamban a 

gyakorlatban végezhesse leendő vagy egy számára vonzó, hosszabb távon is elfogadható munkát. A 

munkakipróbálás arra is lehetőséget nyújt, hogy mind az egyén, mint a rehabilitációban közreműködő 

személy, mind pedig a munkáltató felmérje, hogy a kliens képességei, készségei, jártassága alkalmassá 

teszik-e őt az adott vagy ahhoz hasonló munkakör betöltésére. A munkatapasztalat-szerzés viszonylag 

hosszabb idejű program, elsősorban azok körében, akik nem voltak még foglalkoztatottak. A 

munka¬tapasztalat-szerzés során is lehetőség nyílik a képességek, a készségek és a tudás fejlesztésre. A 

munkatapasztalat megszerzését önkéntes munkával is lehet biztosítani. Bár ennek törvényi háttere már 

rendelkezésre áll, az önkéntesség még nem olyan mértékben elterjedt nálunk, mint például a nyugat-európai 

országokban. 
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6. A munkára való felkészítés fontos eleme az egyén tudásának, képzettségének fejlesztése, azaz képzése, 

illetve átképzése. A rehabilitáció során kulcsfontosságú, hogy olyan tudás, képzettség birtokába kerüljenek az 

emberek, amely a munkaerőpiacon esélyt jelent számukra az elhelyezkedéshez. A felnőttképzés rendszere és 

az abban való részvételhez nyújtott támo¬gatások segítségével lehetőség van az érintett személy képzésbe 

helyezésére. Ahhoz azonban, hogy a kliens tanulmányait sikeresen befejezhesse – a speciális módszereken és 

eszközökön túl – további szolgáltatások igénybevétele is hasznos lehet (pl. kulcs¬kompetenciák fejlesztése, 

felzárkóztatás, alapismeretek pótlása, a tanulás-módszer¬tani ismeretek elsajátítása). 

A munkavállalásra való felkészítés fontos eleme a munkakeresésre és az ehhez kapcso¬lódó tevékenységekre 

való felkészítés. Ez gyakran álláskeresési tanácsadás vagy álláskereső klub keretében valósul meg, a 

középpontban pedig az önéletrajz készítése, a kapcsolatfelvétel technikái és az állásinterjúra való felkészítés 

áll. 

7. A munkaközvetítést jellemzően az NFSZ végzi, de számos munkaerő-közvetítő magán¬szervezet is 

működik. A feladat az, hogy elősegítsék a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását, a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából. Azt a tevékenységet nevezzük munkaközvetítésnek, 

amikor a munkáltató igényei és a munkavállaló személyes tulaj¬donságai ismeretének birtokában javaslatot 

teszünk egy álláshely, munkakör betöltésére. A munkaközvetítés során tájékoztatni kell a munkát kereső 

személyt a megcélzott munkakör főbb sajátosságairól, valamint a munkáltatót is az általunk ajánlott 

személyről. A sikeres munkaközvetítés kulcsa, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk a 

mun¬kavállalóról és a munkáltatóról egyaránt, s hogy a kettő illeszkedjen egymáshoz. 

8. A munkahelyi beilleszkedés támogatása, a befogadó munkahely kialakítása jellem¬zően a szolgáltatók 

feladatkörébe tartozó tevékenységegyüttes. A megváltozott munkaképességű emberek nehezebben jutnak 

munkához, mint mások. Ennek egyik oka az, hogy a munkaadók és a leendő munkatársak nem kellően 

informáltak az egyes fogyatékosságokkal kapcsolatban, és ennek nyomán félelmeik vannak az akadályozott 

szemé¬lyek által végzett munkát illetően. A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek 

megje¬lenése egy munkahelyen akkor lehet zökkenőmentes, ha arra minden érdekelt fél felkészült. Szükség 

lehet fizikai vagy kommunikációs akadálymentesítésre, továbbá az ehhez kapcsolódó tanács¬adásra vagy 

egyszerűen csak a megfelelő kommunikációs stílus és technikák elsajátíttatására. 

A munkáltatóknak a fogyatékossággal élő és/vagy megváltozott munkaképességű emberek 

foglal¬koztatásához rendelkezésre álló támogatások rendszeréről és az igénybevétel módjáról nyújtott 

tájékoztatás elengedhetetlen. 

9. Az utánkövetés, ami a beilleszkedés, a munkavégzés figyelemmel kísérését, tá¬mogatását jelenti. Időtartama 

egyéni szükséglettől függően változik, közös jellemzője azonban, hogy a kapcsolattartás módja megváltozik 

és intenzitása csökken. A napi személyes kapcsolatot felváltják a ritkább talál¬kozások és a kapcsolattartás 

egyéb formái, hiszen célunk, hogy ügyfelünket az önálló életre készítsük fel. Az utánkövetés a rehabilitációs 

folyamat értékelésére is lehetőséget kínál, a sike¬rek és kudarcok feldolgozása pedig a mentor tudatos 

munkavégzését segíti. 

4. Összefoglalás 

A rehabilitációs folyamat záró szakaszában, a foglalkozási rehabilitációban számtalan szakember, szereplő vesz 

részt. Ezek a szereplők a rehabilitációs tevékenység elősegítése érdekében számos szolgáltatást biztosítanak a 

rehabilitációba bevont személy számára, melyek a folyamat sikerességét biztosítják. 

Ezek pontos tartalmának ismerete tehát elengedhetetlen feltétele tanácsadói munkának. 
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8. fejezet - A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat szerepe a foglalkozási 
rehabilitáció megvalósításában 

Bevezetés 

A humánszolgáltatásokat biztosító intézményeken belül ebben a tanulmányi egységben a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat szerepét ismerheti meg a tanuló, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatási helyzetének fejlesztésére. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök részletesen 

bemutatásra kerülnek, illetve ezen belül a különböző tanácsadási módszerekről, valamint a mentorálásról esik 

bővebben szó. A fejezet ismereteket nyújt az alábbiak szerint: 

• az NFSZ szerepe a rehabilitáció folyamatában 

• aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

• tanácsadás lehetőségei a megváltozott munkaképességűekre való tekintettel 

• mentorálás fogalma, lehetőségek 

1. 8.1. A munkaügyi központok szolgáltatásainak 
szerepe és lehetőségei a megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-piaci 
(re)integrációjában 

A foglalkozási rehabilitáció hazai megvalósításában résztvevő, humán szolgáltatásokat biztosító szervezeteket 

jellemzően két csoportra oszthatjuk. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek (civilek) mellett az 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (korábbi nevén Állami Foglalkoztatási Szolgálat) és ezen belül a munkaügyi 

központok (kirendeltségek) tevékenysége hangsúlyos. A következőkben az utóbbi, az NFSz szolgáltatásait 

kívánjuk részletezni, különös tekintettel a munkaerőpiacon megváltozott munkaképességük miatt hátrányba 

került személyek sikeres foglalkozási rehabilitációja érdekében végzett szolgáltatásokra. 

2. 8.2. A rehabilitációt, (re)integrációt segítő aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök - szolgáltatások 

A foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci eszközöket gyakran aszerint különböztetik meg, hogy milyen hatással 

vannak a megcélzott csoportok munkaerőpiacra történő belépésére. Ha a cél az emberek aktivizálása, azaz hogy 

foglalkoztatottá (alkalmazottá vagy vállalkozóvá) váljanak, a programot aktív munkaerő-piaci eszköznek 

nevezik. Ezzel ellentétben a passzív munkaerő-piaci eszközök főként a kieső jövedelmet pótolják, vagy a 

korengedményes nyugdíjazási programok révén, vagy pedig a munkanélküliek által igénybe vehető 

jövedelempótlással és - támogatással. 

A különböző aktív eszközök célja a fentiekben említett hátrányok leküzdése, egyrészt a foglalkoztathatóság 

javítása, másrészt a munkavállalás elősegítése, harmadrészt pedig a munkában maradás támogatása révén. 

A foglalkoztathatóság javítása keretében tulajdonképpen a megváltozott munkaképes¬ségű személyek munkára 

felkészítése történik a következő tevékenységek során: 

• a munkavállalási készségek, képességek felmérése, 

• a szükséges fejlesztések megvalósítása, 

• a hiányzó végzettség, megfelelő képzettség pótlása, 



 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

szerepe a foglalkozási rehabilitáció 

megvalósításában 

 

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• felkészítés a munkavállalói szerepre. 

A képzésnek, fejlesztésnek ebben a körben hangsúlyos szerepe van, hiszen a megválto¬zott munkaképességű 

személyek sikeres (újra) elhelyezkedéséhez meglévő képességeik gyak¬ran kevésnek bizonyulnak, s a hosszú 

munkanélküliség alatt korábbi ismereteik, szaktudásuk is sokat veszít értékéből. 

A munkavállalás elősegítésére alkalmazott eszközök – természetesen a munkaadók közreműködésével – az 

alábbi célokat szolgálják: 

• az igények és lehetőségek összehangolása, 

• a munkavállalást akadályozó tényezők kiküszöbölése, 

• a megfelelő munkahely megtalálása, új munkahelyek létesítése, 

• szükség esetén a munkáltató megnyerése, a megfelelő munkafeltételek biztosítása (például akadálymentesítés, 

közlekedés), 

• a foglalkoztatás megkezdése. 

S végül, de nem utolsósorban szükséges és indokolt támogatni a munkában maradást, például 

• a betanítás segítésével, 

• a beilleszkedés támogatásával, 

• a támogató személyzet biztosításával. 

A munkaerő-piaci szervezet a munkahelykeresést, a munkához jutást, továbbá a munkahely megtartását ezen 

alanyi kör vonatkozásában szolgáltatások nyújtásával is elősegíti. A szolgáltatásokat alapvetően három 

csoportba sorolhatjuk: 

• információt nyújtó szolgáltatások, 

• tanácsadás jellegű szolgáltatások, valamint 

• munkaközvetítés. 

Az információnyújtás során – mely történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, munkaközvetítés keretében 

is – az érdeklődők a következőkről kaphatnak tájékoztatást: 

• a munkaerőpiac helyzetéről, 

• a munkaerő-piaci szervezet által nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 

• az álláskeresési támogatások igénybevételének feltételeiről, továbbá 

• a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokról. 

Ezek az információk tudósítanak például arról, hogy a megváltozott munkaképességű személy 

foglalkoztatásához milyen támogatások vehetőek igénybe, avagy hogy foglalkozta¬tásuk során milyen speciális 

munkajogi szabályokra kell figyelemmel lenni. Ez utóbbi kérdéskörhöz kapcsolódóan kell szólni a munkaügyi 

központokban működő munkajogi tanács¬adásról, mint szolgáltatásról. 

A foglalkoztatási törvény 4. § (2) bekezdése alapján ugyanis a munkaerő-piaci szerv a hozzáforduló 

munkavállalót, valamint munkaadót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja, igényének érvényesítéséhez nyújt 

segítséget. 

A munkaügyi központ jogász végzettségű munkatársai, e szolgáltatási forma keretében tájékoztatják a 

munkaerőpiac szereplőit – az álláskeresőket, munkavállalókat, munkaadókat – a munkaviszonnyal kapcsolatos 

jogaikról és kötelezettségeikről (például a munkaviszony létesíté¬sének és megszüntetésének szabályairól, a 

munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó előírásokról, illetve a kárfelelősségi regulákról). Mivel tanácsadás jellegű 
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szolgáltatásról van szó, bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban, például munkaügyi perben a munkaügyi 

központok munka¬társai sem a munkavállalót, sem a munkaadót nem képviselhetik. 

3. 8.3. Tanácsadás a megváltozott 
munkaképességűekre való tekintettel 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében különösen fontos szerep jut a szolgáltatási palettáról a 

tanácsadásoknak. Ezek típusai: 

• Álláskeresési tanácsadás, melynek során az egyéni tanácsadás mellett álláskeresési technikák oktatásával, 

álláskereső klub működtetésével azoknak az elhelyezkedéséhez nyújtanak segítséget a munkaügyi központok, 

akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel; 

• Munkatanácsadás, melynek célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények 

feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv 

kidolgozása; 

• Pszichológiai tanácsadás: ami segít feltárni az álláskeresők számára az elhelyezkedést akadályozó 

körülményeket; 

• Pályatanácsadás, ami az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítését, 

továbbá számára érdeklődésének, képességeinek, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

pályaterv kialakítását célozza, valamint a 

• Rehabilitációs tanácsadás, melynek célja, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek 

részére segítséget nyújtson a reális célok megfogal¬mazásához, a jövőkép kialakításához, a továbblépés 

irányának meghatározásához (munka- és pályakép kialakítása). Komplex, összetett tanácsadási forma, mely 

tartalmazza a pálya-tanácsadási, pályamódosítási, pszichológiai és álláskeresési tanácsadás elemeit is. 

A fenti tanácsadások egyéni tanácsadói beszélgetés, csoportos tanácsadás, strukturált csoportfoglalkozás, 

érdeklődés-, érték-, képesség- és személyiségvizsgálat, pályaismeret bővítése útján valósulhatnak meg. A 

csoportos foglalkozások az alábbiak lehetnek: 

• Álláskeresési technikák oktatása – a két-három napos kiscsoportos oktatás célja, hogy a részt¬vevők 

megismerjék az álláskeresés folyamatát, és önállóan képesek legyenek alkal¬mazni az elsajátított 

álláskeresési technikákat. 

• Álláskereső klub – a háromhetes, meghatározott tematika alapján összeállított foglalkozás célja, hogy a 

hátrányos helyzetű álláskeresőket motiválja, aktivizálja, és támogassa a sikeres álláskeresésben. Abban segíti 

őket, hogy megismerjék és elsajátítsák az álláskeresési techni-kákat, és lehetőség szerint az álláskereső klub 

ideje alatt találjanak maguknak megfelelő ál-lás¬lehetőséget. 

• Impulzus csoportos foglalkozás – célja, hogy a pályakezdő álláskeresők átgondolják pálya-döntésüket, 

megéljék az önismeret és a pályaismeret fontosságát jövőjük alakulása szem-pont¬jából, felkészüljenek az 

esetleges pályakorrekcióra. 

• Kulcsképesség-fejlesztő foglalkozás – célja, hogy a résztvevők a hosszú távon is sikeres mun¬ka¬vállalás 

érdekében a szakmaismeret melletti képességcsoportokat (problémamegoldó képesség, kreativitás; tanulási és 

gondolkodási képesség; indoklási és értékelési képesség; kooperációs és kommunikációs képesség; 

felelősségvállalás, önállóság és teljesítőképesség) különböző gyakorlatokon keresztül fejlesszék. 

• Pályakorrekciós csoportos foglalkozás – célja, hogy a pályaváltási helyzetbe került fiatalok számára nyújtson 

segítséget. 

• Pályamegerősítő csoportos foglalkozás – célja a pályadöntés megerősítése, a pályával való azo¬nosulás 

fejlesztése. 

• Pályaorientációs csoportos foglakozás – a háromnapos foglalkozás célja, hogy a pályá-jukban bizonytalan 

fiatalok el tudják dönteni, mely pálya legmegfelelőbb számukra céljaik eléréséhez. 
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• Reintegráló csoportos foglakozás – célja, hogy a munkaviszonnyal már rendelkezett, tartós munkanélküli 

személyek saját helyzetüket fel tudják mérni, elemezni, mely alapján elké¬szítik a további együttműködést 

megalapozó egyéni tervet. 

• Újraorientáló csoportos foglalkozás – célja a munkaviszonnyal már rendelkezett, tartós munkanélküliek 

igényeinek tisztázása, munkavállalási aktivitásuk fokozása. 

4. 8.4. Mentorálás 

A fentieken túl 2008. január 1-jétől a jogalkotó egy új szolgáltatási forma, a mentor, a mentorálás lehetőségét is 

megteremtette a komplex rehabilitáció (A rehabilitációs mentorra, annak tevékenységére vonatkozó normatív 

szabályokat a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza) folyamatában. E 

szolgáltatás keretében biztosítani kell például 

• a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történő információnyújtást, az önálló munkába álláshoz 

szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez tör¬ténő segítségnyújtást, személyes közreműködést, 

továbbá szükség esetén együtt¬működést a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel 

és személyekkel; 

• a rehabilitációs megállapodásban foglaltak szerint rendszeres kapcsolattartást a re¬habilitációs járadékban 

részesülővel, amely során figyelemmel kell kísérni a rehabi¬litációs járadékban részesülő személy mentális, 

fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását, és közre kell működni az 

aka¬dályok elhárításában. 

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szót kell ejteni arról, hogy a munkaügyi köz¬pontokban, azok 

kirendeltség és szolgáltató központjaiban működnek az úgynevezett foglalkozási információs tanácsadók (FIT) 

és a rehabilitációs információs centrumok (RIC), illetve a rehabilitációs munkacsoportok, melyek munkatársai – 

a szolgáltatások komplexitását és az egyéni igények kielégítését biztosítva – kiemelt figyelmet fordítanak ezen 

ügyfélkör problémáinak kezelésére. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen a megváltozott munkaképes¬ségű 

munkavállalókat foglalkoztató munkaadókkal való rendszeres kapcsolattartás. 

A foglalkozási információs tanácsadó videofilmek, információs mappák, tájé¬koztató kiadványok, szakkönyvek 

segítségével járul hozzá a pályakezdő fiatalok, munkanélküli és álláskereső személyek, közöttük a megváltozott 

munkaképességű emberek elhelyezkedési esélyeinek javításához. A FIT információs adatbankja, amely 

ismertetőket, tájékoztató kiadványokat, folyóiratokat, szakkönyveket tartalmaz, lehetőséget ad a 

képzőhelyekkel, munka¬erőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos tájékozódásra. A 

korszerű tech¬nikai eszközök, számítógépes programok, különböző információhordozók segítik a 

pályaválasztási döntést, az esetleges pályamódosítást, továbblépést, munkaerő-piaci elhelyez¬kedést. 

A rehabilitációs információs centrumokban a szakemberek, fizikai és kommunikációs szempontból is 

akadálymentesített környezetben segítik a hozzájuk fordulókat: 

• az egészségi állapotuknak megfelelő munkahely, munkakör, képzési lehetőség megtalálásában, 

• a munkaerő-piaci támogatási rendszerben való eligazodásban, 

• a partner-, civil- és érdekvédelmi szervezetek tevékenységének megismerésében. 

A fentiek szerinti információs és tanácsadási tevékenységet nemcsak a munkaügyi szervezet munkatársai 

végzik, hanem olyan személyek, szervezetek is, amelyek a munkaügyi központoktól pályázati eljárás keretében 

támogatásban részesültek. A legfeljebb 3 évre adható, vissza nem térítendő támogatás összegét, az egyes 

tevékenységtípusokra vonatkozó, jogszabály által meghatározott költségnormák figyelembevételével állapítják 

meg. 

Végül – de természetesen semmiképpen sem utolsósorban – a munkaügyi központok kirendeltségei 

alapszolgáltatásként végzik a munkaközvetítést, melynek célja a munkát keresők – tehát nemcsak az 

álláskeresők, hanem más közvetítést kérő személyek – és a munkát kínálók találkozásának elősegítését. A 

kirendeltség a munkaközvetítés keretében a kínálati oldalon személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, 

amelynek során feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt akadályozó körülményeket – szükség 

esetén megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja –, továbbá tájékoztatja őt a számára megfelelő 

munkalehetőségek fő jellemzőiről. 
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A mentorprogramok elsősorban a munkaügyi szervezet kirendeltségeihez kapcsolódva működnek annak 

érdekében, hogy a szolgáltatásokat az egyéni támogatást igénylő, hátrányos helyzetű célcsoportok 

szükségleteikhez jobban közelítve, rugalmas módon, akár lakóhelyükön is igénybe vehessék. A 

mentorprogramok az alábbi tevékenységeket ölelik fel: 

• információnyújtás, 

• az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, személyes közre¬működés, 

• szükség esetén együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és 

személyekkel, 

• rendszeres kapcsolattartás a rehabilitációs járadékban részesülővel, figyelemmel kísérve a rehabilitációs 

járadékban részesülő mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak 

megvalósulását, 

• közreműködés az akadályok elhárításában, 

• tájékoztatási kötelezettség teljesítése a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását 

ellehetetlenítő körülmény merül fel, vagy a rehabilitációs megállapodásban foglaltak módosítása, illetve a 

rehabilitációs járadék időtarta¬mának meghosszabbítása vált szükségessé, 

• közreműködés a rehabilitációs megállapodás módosításában. 

Információk a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásával kapcsolatban: 

http://www.youthopportunity.eu/index1.htm 

5. Összefoglalás 

Amint az a tanegységben ismertettek alapján jól látható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat számtalan 

eszközzel segíti a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci (re)integrációját. Közülük – témánk szerint – 

a legfontosabba az egyéni és csoportos tanácsadás, valamint a mentori tevékenység, melyek nélkül a 

foglalkozási rehabilitáció nem, vagy csak nagy nehézségek árán valósulhatna csak meg. 

http://www.youthopportunity.eu/index1.htm
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9. fejezet - A tartós munkanélküliség 

 

Bevezetés 

Az egészséges személyiség a munkanélküliség okozta károkat sok esetben nehezen kezeli, dolgozza fel, s a 

munkanélküliség, mint stressz állapot jelenik meg az egyén életében. A tartós munkanélküliség elhatárolt 

szakaszokkal jellemezhető, melyekben a negatív érzelmek előtérbe kerülése jelentkezik. A fejezet a 

munkanélküliség hatásaival, dinamikájával, illetve néhány idevágó kutatási eredmény bemutatásával a hallgatót 

az alábbi témakörökkel ismerteti meg: 

• a tartós munkanélküliség pszichés következményei 

• a munkanélküliség, mint stresszállapot 

• a munkanélküliség hatásai (szociális hatások) 

• a munkanélküliség dinamikája 

1. 9.1. A munkanélküliség, mint pszichoszociális 
krízis, a tartós munkanélküliség pszichés 
következményei 

A munkanélküliség nagy kihívást jelent a pszichoszociális egyensúlyi állapot szempontjából. Az egyensúlyi 

állapot azt jelenti, hogy megfelel egymásnak az egyén társadalmi integráltsága (szociális oldal), s az ezt szolgáló 

alkalmazkodási stratégiák (pszichés oldal). Bármelyik oldal hirtelen felborulása ezt az egyensúlyt felbillentheti. 

A munkanélküliséggel megjelent új problémák megoldása dönti el, hogy a munkanélküli úrrá tud-e lenni 

helyzetén, s új egyensúlyi állapotot alakít-e ki, vagy pedig szociális és pszichés leromlás veszi kezdetét 

(pszichoszociális krízis), amely elszegényedésben, társadalmi izolációban, pszichés működészavarokban és 

egyéb devianciákban nyilvánulhat meg. Erikson (1963) szerint a pszichoszociális krízist a munkaképes érett 

felnőtt korú ember esetében a termékenység vagy stagnálás ellentéte határozza meg. Ez a fejlődési paraméter 

minden felnőtt embert jellemeznek, a kérdés csupán az, hogy a társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodás 

követelményének ki, milyen mértékig, és milyen módon tud megfelelni. 

2. 9.2. A munkanélküliség, mint stressz állapot 

A munkanélküliség olyan tartós stresszállapot, amely az egyén alkalmazkodóképességét erősen igénybe veszi. A 

munkanélküli tartósan frusztrált állapotban van, amely egyfelől az őt ért egzisztenciális, szociális és lelki 

veszteségek következménye, másfelől a sorozatos kudarcélmények (alkalmatlanság, értéktelenség, 

önbizonytalanság-érzés) hatása. A munkanélkülit számos konfliktus gyötri, amely a nem valódi megoldást 

jelentő alternatívák közötti választási kényszerben jelentkezik. Sok munkanélküli nem, vagy csak késve tud 
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reagálni a megváltozott munka- és életfeltételekhez, s így a munkaerő-piaci versenyben alulmarad. Ha a 

stresszorokra adott válaszokat vizsgáljuk, az alábbi megállapításokat tehetjük: 

A) A fiziológiai válaszreakciók szempontjából a munkanélküliség az elhúzódó stresszreakciót okozó faktorok 

közé számít, ezért gyakoriak a pszichoszomatikus betegségek, valamint a mentális zavarok. 

B) A kognitív válasz igen differenciált képet mutat. A saját munkanélküliség megítélése függ a személy 

felkészültségétő1, tényleges ismereteitől, változtatási készségétől, önbecsülésétől. Ennek a faktornak a 

problémamegoldásban, változtatási hajlandóság kérdésében döntő jelentősége van. 

C) A munkanélküliség többféle emocionális reakciót vált ki az egyénből. Egyaránt jelentkezhet például a 

félelem, szorongás, harag, ellenségesség, agresszió, bűntudat, depresszió, magányosság, stb. A munkanélkülivé 

válás során az érzelmek megjelenésének egymásutánisága jellemző. Az munkahely elvesztésével járó félelem és 

szorongás után ez az érzés haraggá vagy dühvé válhat, ha az álláskereső nem tud elhelyezkedni. A személy 

jellemzően nem önmagában, hanem másokban, a környezetben keresi a hibát. A folyamatos stressz 

eredményeképpen a negatív indulatok befelé fordulhatnak, s az alkalmatlanság, tehetetlenség érzése az 

önbecsülés csökkenéséhez, bűntudathoz vezethet. A stressz további elhúzódása depresszió, magányosság 

megjelenését eredményezheti. A munkanélküli elhagyatottnak érzi magát, eluralkodik rajta a reményvesztettség 

érzése, aktivitása csökken, s a társadalmi léttől való visszahúzódás jellemezheti. Másoknál egyéb devianciák, 

például lelki és szenvedélybetegségek, szélsőséges esetben suicid veszélyeztetettség jelentkezhet. 

3. 9.3. A munkanélküliség hosszú távú hatásai 

Az érzelmi stresszreakciókhoz hasonló eredményt kapott Powell és Driscoll (1973), amikor az amerikai 

munkanélküli férfiakat vizsgálták az elbocsátástól a tartós munkanélküliség állapotáig. Ennek a folyamatnak a 

hatását négy szakaszra osztották: 

1. A munkahely elvesztését követő első időszakot a megkönnyebbülés jellemzi. Több időt fordít a családjára, 

hobbijával foglalkozik, vagyis olyan „mintha szabadságon lenne”. Úgy érzi, hogy el fog tudni majd 

helyezkedni. 

2. Az erőfeszítés szakaszában azonban unatkozni kezd, idegessé válik és aktívan igyekszik munkát találni. 

Ebben a periódusában olyan álláskeresési technikákat alkalmaz, amelyek korábban beváltak (barátok, 

ismerősök, hirdetések). Az elutasítások ellenére még mindig optimista. 

3. A kétség és tétovázás szakasza akkor köszönt be, ha a munkanélküli realizálja, hogy munkakeresési 

erőfeszítései sikertelenek maradtak. Bizonytalanná, ingadozóvá válik, hol újult erővel lendül neki az 

álláskeresésnek, hol semmit sem tesz. Amikor végletes levertség uralkodik el rajta, akkor emberi kapcsolatai 

megromlanak. 

4. A cinizmus periódusában erőfeszítéseinek célja sokkal inkább az önbecsülés megőrzése mintsem a tényleges 

munkahely találása. Reményvesztetté, közömbössé, apatikussá válnak, sokan egyszerűen feladják. 

4. 9.4. A munkanélküliség dinamikája 

A fenti szakaszokra rímel rá az ún. „hullámvasút modell”. Amundson és Borgen a munkanélküliség 

dinamikájának vizsgálatakor (1992, id. Siegrist, 1996) arra az eredményre jutottak, hogy a munkanélküliség 

élményének megélése az időben hullámszerűen változik. Azt állítják a kutatók, hogy ez alapvetően három 

részből áll: gyászmunkából, a munkakeresésből, s végül a kiégésből. 
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Forrás: http://www.tirsuli.hu/index.php/eselyegyenlosegert/munkaerpiaci-helyzet-ertekelese.html 

Az első ciklus központi élménye a munkahely elvesztése, amely hasonló Kübler – Ross (1988) által említett 

gyászmunka fogalmával. Az elbocsátást követően legelőször a veszteséggel kell szembenéznie a 

munkanélkülinek. Kezdetben a tagadás az uralkodó érzés, majd jön a harag, később az alkudozás, s ezek 

sikertelensége után az első depresszió. A sokkos állapot után a munkanélküli egy optimista fázisba kerül, hiszen 

anyagi helyzete többé-kevésbé biztosított, a munkanélküli állapotot nem feltétlenül érzi kellemetlennek, és 

remény van arra, hogy hamarosan ismét el tud helyezkedni. Az álláskeresés periódusa lendülettel indul, ekkor a 

legkisebb remény is lelkesedést vált ki. Amikor azonban szembesül a valósággal, szembetalálja magát a 

nehézségekkel, a visszautasítások sorozatával, az egyén erőfeszítései alábbhagynak. Az álláskeresési 

hajlandóság csökken, majd a sorozatos kudarcok okozta frusztráció hatására apátia, az érték- és érdektelenség 

érzése, a beletörődés és reménytelenség állapota alakul ki. A tartós munkanélküliek gyakran ebben a fatalista 

szakaszban rezignáltan, „másodosztályú emberként” rendezkednek be (1. sz. melléklet). 

A szerzők (id. Váry, 1995) kidolgoztak olyan programokat, amelyek segítségével a hullámvonal módosítható. 

Ezekben központi szerepet kap az érintett személyek erősségeinek tudatosítása, valamint a munkanélküliség 

szubjektív megélése, melynek dinamikáját a következő tényezők befolyásolják: 

1. Minél erősebb az álláshoz való kötődés, annál szélsőségesebbek annak elvesztésére adott reakciók. 

2. Erősebbek az emóciók azoknál a személyeknél, akik a hierarchia magasabb szintjét, és/vagy jól fizetett állást 

(szociális státuszt) kényszerülnek elhagyni. 

3. Különbözőképpen éli meg a változást egy külső, vagy egy belső kontrollos ember. 

4. Megtakarítás nélkül nehezebb az új helyzet, ami összefüggést mutat az életmóddal, tervezési készséggel. 

5. A család, barátok, ismerősök támogató jelenléte kulcsfontosságú lehet a megváltozott élethelyzetben. 

6. A hosszú távú életpályatervekkel rendelkező személyek erős érzelemmel reagálhatnak a szándékuk 

meghiúsulásával együtt járó állásvesztésre. 

A munkanélküliség érzelmi jellemzőire vonatkozó hazai kutatások 1995-ben kezdődtek el a GATE (a Szent 

István Egyetem jogelődje) koordinálásával (Szilágyi, 1998). A vizsgálatok eredményei közül rá kívánunk 

mutatni a férfiak (2. sz. melléklet) és a nők (3. sz. melléklet) érzelmi állapotát tükröző hangulati görbéjének 

különbségére (1. sz. feladat). A kutatás másik fő eredménye, hogy a munkanélküliségben eltöltött fél év után 

valamiféle közösséggel kapcsolatba került (pl. átképzés, fekete- vagy közhasznú munka) emberek hangulatát az 

optimizmus, összeszedettség jellemzi. Ezzel szemben, akiknek álláskeresési próbálkozásai sikertelenek voltak és 

az aktív eszközök igénybevételére sem volt lehetősége, azokat az értéktelenség, önvád és a beletörődés írja le (2. 

és 3. sz. feladat). 

http://www.tirsuli.hu/index.php/eselyegyenlosegert/munkaerpiaci-helyzet-ertekelese.html
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5. 9.5. A tartós munkanélküliség hatásai 

A munkanélküliség társadalmi hatásai összeszövődnek az egyén pszichés reakcióival. Ez utóbbi az esetek 

többségében összetett lelki traumát jelent, amely a személyiséget súlyosan megterheli. Ezt a szakmai alapvetést 

már 75 évvel ezelőtt publikálta Marie Jahoda munkatársaival (magyarul 1999 óta hozzáférhető). 

A munkahely elvesztésének legáltalánosabb következménye a rendszeres jövedelem csökkenése vagy 

megszűnése, és az ezzel járó létbizonytalanság. Lelkileg legalább ennyire megrázó a feleslegesség és 

értéktelenség átélése, a jövő kilátástalanná válása. Míg korábban a munkahely biztosította a mindennapok 

időbeosztását, a társas kapcsolatokat, kedvező esetben az értelmes célokat és kihívásokat, addig a munkanélküli 

létben felborul az időstruktúra, elmaradnak a barátok és ismerősök, értelmetlenné válnak a napok. Megváltozik a 

munkanélküli ember szerepe a családban, átalakul az egész életmód, a munka hiányában megszűnnek az emberi 

kölcsönhatások, ingerek, amelyek a személyiség egyensúlyát biztosították, és törekvéseinek értelmet adtak. 

Mivel a munkaszerep része az egyén önazonosság-tudatának és kijelöl egy társadalmi pozíciót, ezért a munka 

elvesztésekor gyakran találkozhatunk az identitás, az önkép megkérdőjeleződésével és az önbecsülés 

csökkenésével. Ezek a következmények hatással vannak az egészségi állapotra is. Amikor romlik az 

önértékelés, és csökken a teljesítőképesség, gyakoribbak a depresszív reakciók. Amennyiben hosszú ideig 

fennáll a stressz-hatás, akkor gyakran megnő az alkoholfogyasztás és több nyugtatóra, altatóra van szükség, 

esetleg pszichoszomatikus betegségek lépnek fel. Mindezen túl a tartós munkanélküliség számos esetben 

visszafordíthatatlan, negatív változásokat okoz az egyén munkaképessége terén. 

6. 9.6. A munkanélküliség szociális hatásaival 
kapcsolatos néhány vizsgálati eredmény bemutatása 

Utaltunk már a munkanélküliség interperszonális hatásainak jelentőségére. Ehhez kapcsolódó kutatás (Briar, 

1987) szerint a családi kapcsolatok megromlása összefügg azzal a tendenciával, hogy a munkanélküli önvádlóvá 

válik, amely aktivizálja a védekező mechanizmust, s ez utóbb könnyen fordul a család ellen. Vizsgálatának 

eredményei szerint a munkanélküliek körében megnő a családtagok bántalmazásainak száma, szaporodnak a 

családi konfliktusok, több a válás. A hazai vizsgálatok közül Bánfalvy Csabáé (1994) illik ide, aki azt találta, 

hogy a tartósan munka nélkül élők között az elváltak, külön élők, élettárssal élők és sokgyerekesek aránya 

magasabb, mint az átlagnépesség körében. Ugyanakkor a házasok körében is egyre növekszik a tartós 

munkanélküliség, aminek következtében a házasságban élők családi konfliktusai szaporodnak. 

Bánfalvy (id. Benedek, 1996) a kutatása kapcsán beszél még a „státusinkonzisztencia” jelenségéről is, amivel 

magyarázza, hogy Magyarországon nem tapasztalható a munkanélküliek önértékelésének összeroppanása. 

Ennek a hátterében az a megállapítás áll, hogy a csekély kereseti lehetőséggel, nehéz fizikai munkával járó, az 

alkotás örömétől megfosztott munkahely elvesztése nem nagy szerencsétlenség. Megjegyzi továbbá, hogy a 

rendszerváltás időszakának magyar munkanélkülisége nem jelent tétlenséget, néhányan például vállalkozásuk 

előkészítéseképpen választják ezt az életformát. Csoba a munkanélküliség átvészeléséhez talál önálló aktivitásra 

építő lehetőségeket ebben az időszakban (1994), melyek az elmúlt húsz év alatt (a közfoglalkoztatás átalakulása 

mellett) sem mutatnak valódi változást. A munkavégzéssel kapcsolatosan ilyenek például a fekete és alkalmi 

munka, bedolgozás, földművelés, gazdálkodás. A túlélési stratégiákhoz tartozik még az életmód, az életvitel 

megváltoztatására vonatkozó lehetőségek (pl. étkezési szokások megváltoztatása), Átmeneti segítséget jelent a 

különböző tervek elhalasztása (lakásvétel, felújítás, továbbtanulás, családtervezés), a saját tartalékok 

mobilizálása (vagyontárgyak értékesítése), vagy ennek hiányában hitelek és kölcsönök igénybevétele. Ebbe a 

sorba illik a közüzemi számlák fizetésének késleltetése, vagy az adott szolgáltatásról való lemondás. 

Berg és munkatársai (1989) szerint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tartósan munkanélküli tagjaiból 

kialakulhat egy úgynevezett „kemény mag”. Ezek az emberek (pl. szakképzetlenek, munkatapasztalat nélküliek, 

bevándorlók) társaiknál nehezebben tudnak elhelyezkedni. Nehezíti a helyzetet, hogy jellemzően a munkaadók 

is bizalmatlanok az ilyen munkaerő iránt "ha ilyen sokáig nem tudott elhelyezkedni, annak bizonyára személyes 

oka van, ezért én sem alkalmazom", ami egy egyre nehezebben feloldható circulus vitiosust generálhat. Minél 

hosszabb ideig marad munkanélküli valaki, a munkaadók annál óvatosabbak lesznek az illető felvételekor. 

Székely (1992) szerint a munkanélkülieknél gyakoribbak a devianciák (pl. mentális problémák, öngyilkosság), 

valamint fordítva is igaz, vagyis a pszichiátriai betegek körében magasabb a munkanélküliek aránya. Zemlin és 

munkatársai (2008) eredményei azt mutatják, hogy a munkanélkülieknél az alkoholproblémák szignifikánsan 

gyakrabban jelentkeznek, mint munkavállalók esetében. Kutatómunkájuk fő megállapításának tekintik, hogy az 
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orvosi rehabilitáción részt vett alkoholbetegek (azaz egészségügyi szempontból gyógyultnak tekinthetőek) 

körében a visszaesők nagyságrenddel nagyobb részét teszik ki a munkanélküliek. 

7. Összefoglalás 

A tanegységben foglaltak alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a tartós munkanélküliség nem csupán gazdasági, 

hanem pszicho-szociális krízis veszélyeit is magában rejti. E krízist sokszor stresszként éli meg az érintett, mely 

egyfajta gátként, akadályozó tényezőként jelenhet meg az álláskeresés szakaszában. 

Ezért kiemelkedően fontos, hogy a munkanélküliséget jellemző érzelmi hullámvonalat (hullámvasút) a 

megfelelő időpontban, különböző módszerekkel módosítsuk, hogy ezáltal is elkerülhetővé váljanak a tartós 

munkanélküliség hosszú távú hatásai. 
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10. fejezet - A tartós munkanélküliség 
kezelése 

Mint az előzőekben láthattuk, a tartósan munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja komplex 

problematikájának hátterében a különböző vonatkozások olyannyira összefonódnak és áthatják egymást, hogy a 

jelenségvilág komponenseinek pontos elhatárolása, meghatározása legalább annyira nehéz, mint a probléma 

sikeres gyakorlati kezelése. Az összetett kérdéskör pszichológiai – szociológiai megközelítése nem azt jelenti, 

hogy ennek kezelése egyetlen professzió kizárólagos feladata, valamint az sem lehet igaz, hogy lemondunk az 

egyes tudományok elméleti és gyakorlati segítségéről. Az alábbiakban szakmapolitikai szempontból kívánunk 

hozzátenni a munkaerőpiaci integráció kérdésköréhez. A fejezet elsajátítását követően a tanuló ismeri az alábbi 

témaköröket: 

• a szakmai szervezetek összhangja a tartós munkanélküliség kezelésében 

• a munkanélküliek kötelezettségei 

• a különböző szakmák képviselőinek együttműködési lehetőségei, igények 

1. 10.1. A tartós munkanélküliek támogatása 

 

Forrás:http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091223/munkanelkuliseg-fejer-megyeben 

Harc a tartós munkanélküliség ellen ESF projekt példák: 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/munkanelkuliseg.pdf 

Az elmúlt 20 évben a társadalomba való beilleszkedési lehetőségek igen jelentősen megváltoztak. Az 

integrációs esélyek között kiemelkedő szerepe van a lét stabilitását is jelentő munkának, ami a hátrányos 

helyzetből való kitörésnek is az egyik legfőbb pontja. 

A munkanélküliség hatásai – különösen a tartós munkanélküliség esetében – mind gazdasági, mind pedig egyéni 

vonatkozásokban vészjóslóak. A munkanélküliség az érintettek számára nem csupán anyagi, hanem 

pszichológiai, így egzisztenciális probléma is, amelyben az egyén identitása a munka elvesztése által erőteljesen 

megkérdőjeleződik. A munkaerőpiacról kiszorult személyek támogatása kapcsán időről-időre felvetődik a 

szociális és foglalkoztatási területen működő intézmények és az ezeket képviselő szakemberek között az 

együttműködés kérdése (Komka, 2005). Rendszeresen felmerül a szakmai szervezetek közötti összhang és 

partnerség igénye, különös tekintettel a rendszeres szociális segélyezettekkel, ha úgy tetszik, a tartós 

munkanélküliekkel, másképp az aktív korú inaktívakkal folytatott segítő munkára. Itt kell megemlíteni, hogy a 

fent említett terminológiák közel ugyanazon réteget jelölik. Az említett célcsoport tekintetében a 

foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika mindennapi gyakorlata során használt, illetve a hivatalosan 

alkalmazott szóhasználata eltérést mutat. Némi etimologizálás után kiderül, hogy alapvetően különböző szakmai 

szemléletek képeződnek le a megfogalmazásokban. Ez önmagában veszélyt és ugyanakkor esélyt is magában 

hordoz. Problémát jelent, hogy az eltérő attitűddel rendelkező, saját területük felkészült szakemberei kevésbé 

értik meg egymás szóhasználatát, melynek következménye lehet az együttműködési nehézség. Esély 

http://www.vallalkozoinegyed.hu/20091223/munkanelkuliseg-fejer-megyeben
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/munkanelkuliseg.pdf
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ugyanakkor, hogy az egyén munkaerőpiaci és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedésének támogatása több 

oldalról (egymás mellett, vagy egymásra épülve) lehetséges. 

Magyarországon a rendszeres szociális segélyezetteknek (RSzS) és a rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) 

illetve a bérpótló támogatásban (BPT). részesülők (együtt a továbbiakban az egyszerűség kedvéért tartós 

munkanélküliek) az ellátásában leginkább a családsegítő központok és a munkaügyi szervezet kirendeltségei az 

érintettek. Az első intézményben általában szociális munkások dolgoznak, míg a másikban jellemzően 

munkavállalási tanácsadók biztosítják a humán szolgáltatást. Közöttük szemléletmódbeli eltérések 

tapasztalhatóak, mely különbségnek szakmatörténeti gyökerei is vannak (Borbély-Pecze, 2008). 

A rendszerváltást követően a társadalom differenciálódásának következtében folyamatosan újfajta kérdések 

jelentek meg a társadalmi integrációs lehetőségekkel kapcsolatban, melyek újfajta válaszokat hívtak életre. 

Ennek kapcsán amennyiben a segítő szakemberek képzésében gondolkozunk, úgy ez a folyamat 1987-ben a 

szociális munkás képzéssel kezdődött, 1989-ben követte a szociálpedagógus, majd 1992-ben a munkaerő-piaci 

beilleszkedés támogatását célul kitűző képzés, a munkavállalási tanácsadó szak jelentette a bővülést. A 

mentálhigiénikus és az addiktológiai konzultáns képzéssel a segítő szakmákra történő átképzés indult meg 

(Szilágyi, 1993). 

A ma működő képzési irányokból igazán a specializáció hiányzik. A különböző segítő szakmák öndefiníciós 

folyamata napjainkban is zajlik. A változó gazdasági, társadalmi helyzet folyamatosan átalakítja a szakmák 

eszköztárát, és önmagukról kialakított képét is. Egy szakma életképessége, funkcionális működése nagyban az 

alkalmazkodóképességétől függ. Kihívást jelent, hogy sokféle elvárás fogalmazódik meg a különféle 

professziókkal szemben. Ilyen például, hogy a munkaerő-piaci integráció támogatásának szempontjából 

egyaránt értsen a pályaválasztás előtt állókat foglalkoztató dilemmákhoz, a pályakezdők nehézségeihez, a tartós 

munkanélküliek összetett problémáihoz, vagy a gyermekvédelemhez és egyéb hátrányos helyzetű célcsoporthoz, 

réteghez tartozók egyéb kérdéseihez. 

Tudományelméleti kérdésként merül fel, hogy az európai országokban zajló folyamatok a szociális és/vagy 

segítő szakmák új típusú professzionalizációját jelzik-e? Ehhez a kontextushoz olyan jelenségek tartoznak 

például, mint az állam jóléti szerepének átalakulása, vagy a nem állami szolgáltatók számának gyarapodása. 

A nemzetközi és a hazai szakmai kutatások eredményeit figyelembe véve mondhatjuk, hogy ezen a területen a 

támogatás alapelvei meghatározottak, a módszertan kidolgozott. 

2. 10.2. A tartós munkanélküliek együttműködési 
kötelezettségének a szabályozása 

A 2005. szeptember 1-jével bevezetett együttműködési kötelezettség a tartós munkanélküliekkel folytatott 

társadalmi integrációs célzatú munka korábban kialakult helyzetén kíván változtatni, melynek során a 

törvényhozó igyekszik figyelembe venni a területen szerzett tapasztalatokat, megtartva azok értékeit és 

kompenzálva a hiányosságokat. A változtatás filozófiája szerint a nem foglalkoztatott személy munkaerőpiacra 

történő visszatérése nagyobb hatékonysággal segíthető egy olyan beilleszkedési programmal, amely az egyéni 

életút megismerését, illetve az állapot- és helyzetfelmérést követően az érintett bevonásával, egyénre szabottan 

készül. 

Míg a korábbiakban elsősorban a tartós munkanélküliek számára jelentett az együttműködés kötelezettséget, úgy 

a 2005-ös szabályozás szerint az önkormányzatnak, illetve az általa kijelölt szervezetnek (jellemzően a helyi 

Családsegítő Központ – „CsSK”) is felelőssége van ebben. (A továbbiakban nem kívánunk kitérni a 

törvénymódosítások ismertetésére, sokkal inkább a szakmák és intézmények képviselői között megvalósítható 

együttműködés lehetőségeire koncentrálunk.) A kötelezettség kétoldalúvá vált: egyrészt az együttműködésre 

vonatkozó szabályozás kialakítása és az intézményi háttér biztosítása a települési önkormányzat számára 

kötelező, másrészt az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles az együttműködésre kijelölt szervezetnél 

nyilvántartásba vetetni magát, a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodni, és teljesíteni az abban 

foglaltakat. A rendszeres szociális segély alapvető fontosságú jellemzője, hogy a megélhetéshez nyújtott anyagi 

támogatás mellé szolgáltatásokat is hozzárendel. Ennek elsősorban az a célja, hogy a humán szolgáltatásokat 

igénybe vevőket kimozdítsa a passzivitásból, hogy az inaktív helyzetből megfelelő szakmai támogatás 

segítségével tovább tudjanak lépni. Ilyen elképzelések és előzmények után „elkezdődött a rendszeres szociális 

segélyezettekkel folyó munka anélkül, hogy a sztenderdek kialakultak volna, hogy a szakma közös álláspontot 

alakított volna ki. Mindenki saját erejéből, tudásával alakította ki programrendszerét.” (Keller – Tánczos, 2006) 
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Szintén a szociális munka területéről érkezik az a „nagy kihívás” (Benedek, 1996), miszerint „van néhány olyan 

csoport, amely tömegesen reprezentált a munkanélküliek között, ám problémáik, gondjaik kezeléséhez 

segítséget semminemű szakembertől nem kaptak eddig”. 

3. 10.3. A szakmaközi együttműködés lehetőségei 

A tartós munkanélküliek munkaerőpiacra való visszasegítése időben elhúzódó folyamat, hiszen a komplex 

problémahalmaz rendezése nem azonnal és valószínűleg nem kizárólag egy szakembertől, szervezettől várható. 

A családsegítő központok szociális munkás szakemberei a szociális problémák megoldására összpontosítanak, 

de a munkanélküliekkel folytatott munka- és pályatanácsadásban kevésbé jártasak. A munkaügyi szervezet 

munkavállalási tanácsadói számára pedig az ügyfelek szociális problémáinak megoldásában való közreműködés 

nem rutinszerű feladat. Mindkét humán szolgáltatás képviselője találkozott azzal a helyzettel, hogy saját 

professziója módszertanának repertoárját kiaknázva sem tudta ügyfélkörének egy részét életpályáján 

továbbsegíteni. Meg kell jegyeznünk, hogy alapvetően nincs a két szakma (és képviselőik) között 

antagonisztikus ellentét, csupán a gyakorlatlan, felkészületlen, vagy képzetlen segítők generálják az ellentétet 

szakmájuk presztízsének, és/vagy személyes omnipotenciáljuk védelmében. Ez a helyzet nem indokolja (és 

szakmailag is nehezen akceptálható), hogy a tartós munkanélküliek segítése kapcsán jelentkező feladatokat a 

szolgáltató szervezetek intézményes határainál mesterségesen széthasítsuk. 

Mi lehet akkor a megoldás? Minden valószínűség szerint az adott célcsoport munkaerőpiaci integrációjának 

hatékony segítéséhez a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika intézményes szolgáltatásainak sokrétű 

összekapcsolása, a szervezetek együttműködése szükséges. A stratégiai kooperáció, illetve a mindennapokban is 

megjelenő partneri viszony kialakítása helyi párbeszédet, közös gondolkodást igényel. Eredményt csak akkor 

lehet elérni, ha ebben a többszereplős modellben a különböző szervezetek saját szolgáltatásaikkal (egymásra 

épülve, egymást kiegészítve) járulnak hozzá a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javításához. 

Megfelelő munkamegosztással elkerülhető a párhuzamos szolgáltatások működtetése, a szakterületek közötti 

kompetenciahatárok elmosódása, az érintettek felesleges terhelése. 

4. 10.4. A munkaerőpiaci integráció 
multi/interprofesszionális megközelítése 

Korábban érintettük a tartós munkanélküliek támogatásának kérdéskörét. Ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk, 

hogy a hosszú ideje hivatalos (bér)munka nélkül lévők munkaerőpiaci reintegrációja akkor is számtalan 

nehézségbe ütközik, ha egyéb tényezők kedvező állást mutatnak: jól szabályozott a humán szolgáltatást nyújtó 

intézményrendszer(ek), tisztázottak a szerepek és feladatrendszerek, világosak a kompetencia és illetékességi 

szintek. 

A két intézmény együttműködésre épülő modellnek elméleti erőssége, hogy több professzió aspektusából 

foglalkoznak az ügyféllel, így a hozott problémájára egyszerre több irányból kaphat segítséget. Ez a 

megközelítésmód már a szakmai stáb szintjén is a multiprofesszionális megközelítésmódot alkalmazza (szociális 

munkás, pszichológus, munkavállalási tanácsadó) annak érdekében, hogy a beavatkozás jól célzott és hatékony 

legyen. A gyakorlati munkaszervezésben azonban a konstrukció erőssége egyben annak legsebezhetőbb pontját 

is jelenti, hiszen megvan a veszélye, hogy az intézmények és szakmák között elvész az ügyfél. A sokszereplős 

együttműködésekben komoly veszélyt jelent az ügyfélre nézve a „túlsegítés”, vagy pont a valódi segítség 

hiánya. 

Az esetmunka módszertana és módszertani problémái szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy a több segítő 

szakember párhuzamos támogatása alatt álló ügyfél esetében hogyan érnek össze az esettel kapcsolatos 

információk. Bátran kijelenthetjük, hogy az ügyfél szempontjából az intézmények és szakemberek közötti 

összhang hiánya komoly veszélyekkel jár. 

A mindennapokban az eset és az intézmény szintjén is felmerül a szakmai koordináció és kooperáció kérdése. 

Ennek megvalósítására szintén széles skálán mozognak a lehetőségek (telefon, e-mail, személyes konzultáció) 

és az egységes adatlaptól az azonos on-line adatbázisig terjednek a módszerek. A kérdés azonban korántsem 

egyszerűsíthető le technikai problémává. A munkaügyi szervezetek szerte a fejlett világban alapvetően a 

tanácsadás módszertanára építik a segítségnyújtást, a szociális szervezetek pedig – és így a CSSK is – a szociális 

munka szakmai repertoárjára. Itt is elmondhatjuk, hogy a két segítő szakma között nincsenek áthidalhatatlan 

szakadékok. A különböző professziók együttműködésének fundamentumát a szakmai nyelvezet kölcsönös 

megértésében látjuk. 
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Az alábbiakban bemutatjuk a két érintett professzió helyét az elmúlt időszakban átalakult hazai felsőfokú képzés 

rendszerében. 

3. táblázat. A „szociális munkás” és a „munkavállalási tanácsadó” képzés helye a felsőoktatásban ( Forrás: 

saját, 2008.) 

 

A két képzési terület közötti különbség eleve más szempontú válaszkeresést feltételez a társadalmi beilleszkedés 

kérdéseivel kapcsolatban, különös tekintettel a mi szempontunkból releváns tartós munkanélküliek 

munkaerőpiaci integrációjára. A valódi interprofesszionális együttműködés jelent esélyt és garanciát a 

multidiszciplináris szemléletű problémamegoldásra. 

A 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.GM) a 

munkaerőpiaci szolgáltatás (munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás) nyújtása esetén a személyi feltételek 

kapcsán 21 felsőfokú végzettséget fogalmaz meg képesítési követelményként. Itt kell elmondanunk, hogy az 

említett professziók tantervének áttanulmányozása alapján egyértelműen elmondhatjuk, hogy a munkaerőpiaci 

integrációhoz kapcsolódó alapismeretek, metodikák és kompetenciák csupán nyomokban vannak jelen. A 

bolognai folyamat következtében átalakuló képzési rendszer lehetőséget biztosít a pályalélektani ismeretek 

átadására az „Andragógia” alapszak „Munkavállalási tanácsadó” szakirányon, valamint az „Emberi erőforrás 

tanácsadó” mesterszakon. A társadalmi integrációt segítő foglalkozásokhoz kapcsolódó képzések curriculumába 

integrálhatónak gondoljuk ezeket a speciális ismereteket, vagy továbbképzések keretén belül képzeljük el a 

pályalélektani alapokra épülő specializálódást. 

5. Összefoglalás 

A tartós munkanélküliség kezelésében számos szakma, professzió vállal szerepet, melyek saját speciális 

tudásuk, ismeretük révén képesek az egyén életútbeli elakadását segíteni. 

Nem meglepő tehát, hogy a munkanélküliség kezelésének sikeressége, eredményessége az interprofesszionális 

együttműködésben rejlik, hiszen az általuk nyújtott különféle szolgáltatások teszik csak lehetővé a komplex 

megoldási stratégiák kidolgozását. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000030.GM
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11. fejezet - Alacsony iskolai 
végzettségűek 

Bevezetés 

Az alacsony iskolai végzettségűek a munkaerőpaicon egy speciális, hátrányokkal küzdő tömegnek tekinthető. 

Sajátosságaikból adódóan speciális, komplex kezelési módra, hatékony fejlesztési technikákra van szükség 

ahhoz, hogy munkapiaci esélyük növelhető legyen. E fejezetben a hallgatók az alacsony iskolai végzettségűek 

alcsoportjaival, a státuszt megelőző, lehetséges okokkal megismerkedve az alábbi témakörökben szereznek 

jártasságot: 

• - alacsony iskolai végzettség fogalma 

• - a különböző csoportok, jellemzőik 

• - az alacsony iskolai végzettség okai 

• - hátrányos helyzetű fiatalok jellemzői 

1. 11.1. Az alacsony iskolai végzettségűek csoportjai 

A hátrányos helyzet Tibori (2007) szerint legegyszerűbben az átlagnál alacsonyabb munkaerő-piaci eséllyel 

jellemezhető. Ez a helyzet kialakulhat a piaci szempontból lényeges jellemzők alapján (alacsony iskolai 

végzettség, fogyatékosság, előrehaladott életkor, stb.). A felsorolt tényezők közül jelentőségében kiemelkedik az 

alacsony iskolai végzettség, amelyhez tartozó emberek körét Cserné és munkatársai (2006) három csoportba 

sorolják munkájukban: 

• Abszolút alacsony végzettségűeknek tekintjük azokat a személyeket, akik nyolc általánost sem végeztek, 

vagy semmiféle szakképzettségük nincs. Ők olyan alacsony végzettséggel rendelkeznek, hogy értelme sem 

lenne végzettségi szintjüket valamihez viszonyítva vizsgálni, semmi olyan szakmai végzettséggel nem 

rendelkeznek, amivel versenyképesebbek lehetnek a munkaerőpiacon. 

• A relatív csoportba a társadalom végzettség szerinti eloszlásának alsó hányadába tartozó személyeket 

soroljuk, őket hívja a szakirodalom „iskolai szegényeknek”. 

• Harmadikként megkülönböztetjük a végzettségi szint nemzetközi viszonylatban való mérését, ami azt jelenti, 

hogy ami itthon még elegendőnek bizonyul, az a nemzetközi munkaerő-piacon már nem elégséges. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy alacsony iskolai végzettségűeknek tekinthetjük egyrészt azokat, 

akik még az általános iskolát sem fejezték be, másrészt rendelkeznek ugyan általános iskolai 

végzettséggel, de versenyképes, a munkaerő-piacon könnyen konvertálható szakképzettséggel nem. 

A foglalkoztatás és a képzés szempontjából az alacsony iskolai végzettségűek mellett azok a fiatalok 

tekinthetőek hátrányos helyzetűnek, akik nem szerezték meg az általános képzésben a szakmatanuláshoz 

szükséges ismereteket, kompetenciákat, nem tanultak tovább, vagy elkezdték tanulmányaikat ugyan, de 

lemorzsolódtak a szakképzésből. Arányuk évfolyamonként meghaladja a 25%-ot, azaz a 30 000 főt. Az ilyen 

kifejezetten rossz foglalkoztatási eséllyel rendelkező 26 évesnél fiatalabb alulképzettek száma Magyarországon 

hozzávetőlegesen 300 ezer fő (Deli- Schréder-Farkas, 2007). Becslések szerint 200 és 500 ezer közé tehető 

azoknak a 16-25 év közötti hátrányos helyzetű fiataloknak a száma, akik megkülönböztetett bánásmódra 

szorulnak ahhoz, hogy felnőttként munkavállalókká váljanak, és ne a társadalom eltartottjai legyenek 

(Kerékgyártó, 2005). 

2. 11. 2. Iskolai kudarc 
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Információk az iskolai kudarc kezelésére vonatkozóan: http://www.ofi.hu/tudastar/iskolai-kudarc 

Az iskolai kudarcok régen ismeretesek a szakirodalomban (Kósáné, 1985; B. Aczél – Darvas, 1988). Az említett 

jelenséggel kapcsolatban a nevelésszociológiai tanulmányok alapján (Gazsó – Várhegyi, 1965; Ferge, 1972) 

néhány összefüggés világosan kirajzolódik. Az iskolai kudarcban a kulturálisan ingerszegény környezet, 

valamint a tárgyi feltételek hiánya jelentős szerepet játszik, mert ennek következménye a gyenge a tanulási 

motiváció. A permanens családi problémák következtében kialakuló légkör nehezíti a koncentráló képesség 

kialakulását. Az előítélet (kortársak, tanárok) nehezíti a beilleszkedést, esetleg agressziót eredményezhet. 

A szakirodalom tanulmányozása alapján mondhatjuk, hogy sokan sokféleképpen gondolkodnak az iskolai 

kudarcról, különböző nézőpontból közelítenek a kérdéshez. A fogalom kapcsán a hazai pedagógiai gyakorlatban 

például nem szoktuk említeni a tanulók képességeihez mért alacsonyabb teljesítményét, azonban szinte 

szinonimaként használjuk az iskolai lemorzsolódással. A kutatások azt igazolják, hogy mindkét jelenség 

gyakran ugyanazon folyamat két pontját jelenti. A valamilyen szempontból megfogalmazható hátrányos helyzet 

jelenti a kezdetet, amely könnyen vezet iskolai kudarchoz, ez pedig gyakran eredményez leszakadást. Ennek 

hátterében nem egyszerűen a szegénység, illetve alacsony szocioökonómiai státusszal jellemezhető társadalmi 

réteg áll, hanem a család életmódja is befolyásolólag hat. Ez a háttér arra vonatkozik, hogy a tanulók olyan 

kultúrához tartoznak, amely értékeiben, attitűdjeiben és szokásaiban jelentősen eltér a többségi kultúrától. Ehhez 

a csoporthoz tartozó fiatalok néhány fontos sajátosság tekintetében éretlenek, illetve szocializációs hiányokat 

mutatnak. Bizonyos vonatkozásokban ugyanakkor érettebbek társaiknál, azonban az ebből származó 

motivációik az iskolai szituációban kedvezőtlenek. Például: 

• a pszichoszociális érés gyorsabb, 

• a fizikai teljesítőképesség fejlődésének üteme nagyobb, 

• a gyerekek önállóbbak, nagyobb a vállalkozó és kockáztató kedvük. 

Jellemzően korábban kényszerülnek felnőtt életvitelre, korábban veszítik el a tanulói életforma védettségét. Meg 

kell jegyezni, hogy van ebben egy pozitív életalakítási lehetőség is. A munkában megnyílhat egy másfajta 

perspektíva. A fiatalok rendelkeznek olyan „hétköznapi tudással” (megkockáztathatjuk „kompetenciával”), amit 

nem az iskola, hanem az életkörülmények alakítottak ki, mely segít boldogulni a mindennapi életben, a 

munkában. 

3. 11.3. Szakiskolai tanulók képességhiányai 

A lemorzsolódás mértéke 1995-től emelkedést mutat (Fehérvári, 2008), viszont képzési programonként 

jelentősek az eltérések. A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban csak néhány százalékos ez az arány, addig 

a szakiskolai képzésben csaknem egyharmados. A megelőző kutatások (Forray, 2002; Liskó, 2002; Jakab, 2005) 

bizonyították, hogy a szakképzésből való lemorzsolódás oka, a szakmához jutás esélyeinek a csökkenése 

elsősorban az anyanyelvi, a matematikai és a hatékony tanulás kompetenciák hiányából következik. 

Szilágyi 9. osztályos szakiskolai tanulók körében folytatott vizsgálatai (2009) alapján elmondhatjuk, hogy a 

2003-as és a 2007-es NAT-ban is megfogalmazott kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikációhoz 

kapcsolódó képességek gyenge színvonalon állnak. A vizsgált csoport tanulóinak egyharmada rendelkezik a 

szóbeli emlékezeti teljesítmény megfelelő szintjével, míg a vizuális emlékezettel kapcsolatban ez a minta 

egynegyedével kapcsolatban mondható el. 10%-nak megfelelő a figyelemkoncentrációs szintje, 

egyharmaduknak pedig az analógiás gondolkodása. Az eredmények arra utalnak, hogy a beiskolázott tanulók 

maximum egyharmada alkalmas az elérendő követelmények teljesítésében. A gyenge figyelemkoncentráció és 

http://www.ofi.hu/tudastar/iskolai-kudarc
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az elégtelen emlékezeti teljesítmény a matematikai kompetencia vizsgálata során is jelentkezik. A mért 

képességhiány vagy képességfedezet-hiány egyértelműen gátja a tanulói teljesítmények kibontakozásának. 

Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia alacsony szintje gátja az idegen nyelvi 

kommunikációnak. Ugyanez az összefüggés feltételezhető a matematikai kompetencia mögött meghúzódó 

képességhiányok miatt a természettudományos és a digitális kompetencia kialakítására is. 

A kutatás eredményei mutatják, hogy a tanulók nem jellemezhetőek önálló tanulási stílussal. A vizsgálat szerint 

a minta 93%-a nem tartja fontosnak a tanulást, a munkát, jóllehet a hatékony tanulás kulcskompetenciájának 

fejlesztésében jelentős szerepe van a tudásnak, mint értéknek. Ez nagyobb mértékben hat az önálló tanulás 

megfelelő kompetenciaszintjének elérése ellen, mint a különböző képességhiányok. (A képességek 

fejleszthetőek, míg az értékek a szocializáció során elsajátított személyiségjellemzők, melyek megváltoztatása 

több év nevelőmunka is lehet.) 

A hatékony és önálló tanulás vállalását befolyásolja az emocionális állapot, amivel kapcsolatban az eredmények 

tükrében elmondhatjuk, hogy magas. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok iskolai magatartása, tanulási szokása mögött 

felfokozott érzelmi, indulati energiák mozognak. A kamaszkor eleve egy emocionálisan túlfűtött időszak, a 

vizsgált csoport tagjainak állapota azonban felfokozott negatív reakciókkal írható le. Ebből azt 

következtethetjük, hogy a tanulókat foglalkoztatják az iskolai események, vagyis zavarja őket a sikertelenség, 

aminek kapcsán környezetük mellett önmagukat is hibáztatják. 

Ehhez a célcsoporthoz tartozó fiatalok olyan helyzetben élnek, amelyet alapvetően az indulatos és konfliktusos 

életvitel jellemez, és amelyben korlátozottak a nyelvi kifejezőeszközök. Az ilyen körülmények között élő 

fiatalok szerény tanulási teljesítményét Szabó (1999) a meglévő, gyakran kifejezetten szegényes nyelvi 

eszközökkel magyarázza. E fiatalok számára az adott egyszerűbb kommunikációs készlet önmagában is 

akadályozza, sokszorosan megnehezíti differenciáltabb érzelmek, élmények kifejezését, a bonyolultabb társas 

ismeretek elsajátítását. 

4. 11.4. Hátrányos helyzetű fiatalok jellemzői 

 

Mint azt az (1. fejezetben) előzőekben is láthattuk, a hátrányos helyzet régóta vitatott és elemzett terület, hiszen 

a munkaerő-piaci kirekesztődés előjelének is tekinthető (Guidikova, 2001). A nemzetközi szakirodalom szerint 

a kirekesztettséget és az ezzel járó szociális hátrányt sokáig nem méltatták figyelemre és csupán a jelenlegi 

magas munkanélküliség miatt került ismét előtérbe (Bohlinger, 2004; Gangl, 2003). Különösen a fiatalok 

munkanélküliségének problematikája áll a viták középpontjában (Sen, 1997). 

Az átlagnál alacsonyabb munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező fiatalokkal való foglalkozás célja az, hogy 

lehetőséget nyújtson a képzésbe, vagy munkához jutáson keresztül a megfelelő társadalmi pozíció elérésére. Ez 

mindenkor érvényes cél függetlenül attól, hogy milyen értelemben beszélünk hátrányos helyzetről, milyen 

eszközökkel elemeztük ezt a helyzetet és milyen célokat definiáltunk elméletben és gyakorlatban. 

A hazai szakirodalom (Tóth, 2003) szerint ennek a több szempontból heterogén csoportnak a tagjaira 

megfogalmazhatunk közös tulajdonságokat, melyek a többségre jellemzők. (Tóth (2003): magányosság; 

szegényes kortárs kapcsolatok és a baráti csoportok negatív hatása; magatartásbeli devianciák; hiányos 

szereptanulás; frusztráció tűrés alacsony foka; agresszivitás; ragaszkodás a megszokott állapothoz; 
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döntésképtelenség; értékbeszűkülés; kulcsképességek hiánya; alap és praktikus ismeretek hiánya; iskolai 

kudarcok; negatív énkép; éngyengeség; cinizmus; irreális jövőkép;rossz egészségügyi állapot; diszfunkcionális 

család; lakhatási problémák; jó kézügyesség; magas szintű problémamegoldó képesség.) Az eddigi 

áttekintésekkel szemben pozitív tulajdonságok is megjelennek csoportosításában. 

Az alábbiakban kitekintést kívánunk adni a nemzetközi szakirodalom hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó 

területére (Farrell, 1973; Frasier, 1979). Ezeknek alapján elmondhatjuk, hogy ezeknek a fiataloknak a sajátos 

jellemzői a következők: 

• hiányos ismeretek és szókincs, 

• alacsony értő olvasási szint, 

• nagy önkifejezési igény (Voß, 2000), 

• a zene és a képzőművészet szeretete, 

• szívesen alkalmazott kifejezőeszköz a vizualizált ábrázolásmód, 

• jó nem-verbális kifejezőképesség, a nyelv képi gazdagsága, 

• az elvont helyett, a konkrétumok iránti fogékonyság, 

• kíváncsiság, az új dolgokra való nyitottság, kísérletezésre való hajlam, 

• humorérzék, 

• vezetésre való hajlam, 

• kockázatvállalás, 

• állandó segítségre és ösztönzésre, külső motivációra való igény, 

• fejlett emlékezet és megfigyelőképesség. 

Vagy: 

• rengeteg ötletük van, igen jó problémamegoldók (Torrance, 1968), 

• szeretik a kreativitást, a többféle megoldást megengedő feladatokat (pl. a brain-storming-ot, a divergens 

gondolkozást, valamint különböző területeken létrehozott alkotásokat) (Maker, 1982), 

• erősen tanárfüggők, 

• lassan haladnak, gyakran leragadnak egy feladatnál, s csak a pedagógus segítségével tudnak továbbmenni 

(Arnold, 1974), 

• a jól strukturált, kiszámítható oktatást kedvelik, 

• maguktól ritkán vesznek a kezükbe könyvet, inkább más tanulókkal, vagy számukra fontos felnőttekkel 

beszélgetnek (Baldwin, 1982). 

A nemzetközi szakirodalom segítségével összeállított felsorolás attitűdjében és terminológiájában is a hátrányos 

helyzetű fiatalok fejlesztése érdekében végzett munka során felhasználható elemekre helyezi a hangsúlyt. 

5. Összefoglalás 

Az alacsony iskolai végzettség, azaz az aluliskolázottság olyan fontos probléma, mely nem csupán individuális 

szinten, hanem társadalmi megoldási javaslatok, kezelések kialakítását, kidolgozását is szükségessé teszi. 

Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha szem előtt tartjuk a célcsoport jellemzőit, specialitásait és helyzetük 

jobbítása, fejlesztése érdekében végzett munkában e sajátosságok felhasználható, hasznosítható elemeire 

helyezzük a hangsúlyt. 



   

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12. fejezet - Lemorzsolódottak 

Mind a felnőttképzés, mint a hagyományos iskolai rendszerű képzés tekintetében fontos vizsgálni a képzésből 

való lemorzsolódás körülményeit, okait, annak érdekében, hogy a fiatalok, valamint a szakképzetlenek és 

pályamódosítók kisebb arányban hagyják el a korábban választott képzést. E fejezetben a tanulók az iskolai 

lemorzsolódás okait, körülményeit ismerhetik meg, illetve az ezzel összefüggő, a lemorzsolódást csökkentését 

szolgáló módszerekről kapnak tájékoztatást. Eszerint a hallgatók ismerik: 

• a lemorzsolódás fogalmát, értelmezését 

• a lemorzsolódással fenyegetett csoportokat 

• e csoportok legfőbb jellemzőit 

• együttműködési lehetőségeket a lemorzsolódás elkerülése érdekében 

1. 12.1. A lemorzsolódás értelmezései 

 

Forrás: http://www.metropol.hu/itthon/cikk/413765  

A kutatások során a lemorzsolódást többféleképpen értelmezték a szakemberek (Fehérvári, 2008). A 

hagyományos értelmezés szerint a lemorzsolódás azt jelenti, hogy a tanuló a saját osztályából (szakmából) 

morzsolódik le, amelyikben a tanulmányait megkezdte. Ennek okai lehetnek: költözés, iskolabezárás, osztályok 

összevonása (külső okok), illetve egészségügyi, magatartási és/vagy tanulmányi probléma (belső, individuális 

okok). Tágabb a definíció, amennyiben a lemorzsolódás csak a képzési programhoz és a tanulmányi időhöz 

kötődik. Eszerint azt a tanulót is lemorzsolódónak tekinthetjük, aki valamilyen ok miatt nem az elméleti 

tanulmányi időn belül fejezi be a képzést. A harmadik értelmezés szerint az is lemorzsolódás, amikor a fiatal 

nem szerez középfokú végzettséget 24 éves koráig. 

Az OKM munkacsoportjának definíciója szerint a lemorzsolódás azon tanulók száma, akiknek tanulói 

jogviszonyát „megszűntnek” illetve „szünetelőnek” jelentették, korévenként és nemek szerint. Azon tanköteles 

tanulók száma (korévenként), akiknek egy adott tanévben megszűnt a tanulói jogviszonya, és (a referencia 

időpontig: október 31-ig) nem szereztek középfokú képesítést. 

2. 12.2. Iskolai lemorzsolódás 

Napjainkban az életen át tartó tanulás („lifelong learning”, LLL) eszméjével kapcsolatos kérdés manapság az, 

hogyan lehet ezt a szemléletet kiterjeszteni a társadalom egészére. A legnagyobb nehézséget azok a társadalmi 

csoportok jelentik, akik már fiatal korukban messzire kerültek a tanulás világától. Magyarországon sokan a 

tankötelezettségi kor vége előtt kimaradnak az általános iskolából, vagy a középfokú oktatásból. Ennek egyik 

súlyos következménye az lesz, hogy szakképzettség nélkül a munkaerőpiaci beilleszkedésük, foglalkoztatásuk 

gyakorlatilag lehetetlenné válik. Nem kell különösebben indokolni azt, hogy az iskolai kudarcot elszenvedő 

tanulók társadalmi beilleszkedési esélyei milyen mértékben gyengülnek. A kérdés az, hogyan lehetnek 

http://www.metropol.hu/itthon/cikk/413765
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alkalmasak a munkaerő-piaci integrációra azok a tanulás világát többnyire idő előtt elhagyó fiatalok, akik a 

megfelelő fokozatban nem szereztek befejezett iskolai (szakmai) végzettséget, vagy iskoláztatásuk során nem 

sajátították el a munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. 

E fiatalok iskolából történő kimaradása elsősorban hátrányos szociális körülményeiből adódik. Ez a sokszor 

halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú iskolázottság következtében tovább romlik és 

ez mind az egyént, mind a családját tragikus élethelyzetekbe kényszerítheti. 

Mayer (2008) szerint különösen azok a tanulók vannak kitéve a lemorzsolódás veszélyének, akik gyenge 

munkaerő-piaci pozíciójú családokból érkeznek az iskolába. Ezekben az esetekben az egzisztenciális helyzet és 

általában az életkörülmények nem teszik lehetővé a tanuláshoz szükséges megfelelő feltételek biztosítását. A 

szerző az alábbi rétegeket sorolja a különösen veszélyeztetett célcsoporthoz: 

• Alacsony iskolázottságúak 

• Pályakezdő munkanélküliek családja 

• 45 év feletti munkanélküliek 

• Munkanélküli nők (nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők) 

• Szociális konfliktusokkal rendelkezők 

• Hátrányos helyzetű térségben, településen élők 

• Depressziós ipari övezetben élők 

• Megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékossággal élő emberek 

• Romák 

• Állami gondoskodásban felnőttek 

• Börtönből szabadultak 

• Társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők (szenvedélybetegek, depressziósok, szociopátiás személyek) 

Az általános iskola nyolcadik osztályának befejezése előtt, vagy a középfokú szakképzésből leszakadókra 

jellemző (Imre, id. Mayer, 2008), hogy az ország hátrányos helyzetű régióiban, többnyire községekben él. 

Szüleik legmagasabb végzettsége legfeljebb a befejezett általános iskola, aminek egyenes következménye 

munkavégzés esetén az alacsony presztízsű munkakör betöltése, de közülük sokan tartósan munkanélküliek. 

Mindezek együtt járnak a kifejezetten rossz anyagi körülményekkel. Általában elmondható, hogy e családok 

körében nem alakul ki olyan feltételrendszer, amely meghatározó módon tudná támogatni a gyermekek 

tanulását. A tanulásnak már a szülők generációjában sem volt különösebb értéke, és ez öröklődik a következő 

nemzedékekre is, vagyis az a legfőbb probléma, hogy az alacsony iskolázottság újratermelődik. A korábbi 

kutatások (Gazsó, 1976; Laki, 1993) is hasonló eredményeket mutattak, tehát az elmúlt évtizedekben ezt a 

folyamatot nem sikerült megállítani. 

A tanulás idő előtti befejezésének következményei összetettek. Egyrészt azért nagy probléma, mert az alacsony 

iskolai végzettség nem kínál esélyt a (legális) munkaerő-piaci elhelyezkedésre, másrészt pedig az idő 

előrehaladtával egyre inkább csökken a tanulás újrakezdéséhez szükséges hajlandóság mértéke is. A tanulók 

többsége számára az iskola elhagyása mindenképpen kudarcot jelent (Imre, 2007), amely nyomán nem 

fogalmazódik meg bennük az újabb tanulásra irányuló szándék. 

3. 12.3. Kimaradás oka 

Az iskolaelhagyás egyik legfőbb okaként a kutatók (Imre, 2007) a tanulmányi problémákat mutatták ki. Ezen 

problémák mögött bukások és évismétlések álltak, amelyek többnyire a túlkorosság okaiként jelölhetőek meg. 

Az idősebb tanulók helyzete mind az iskolában, mind a családban egyre tarthatatlanabbá válik az idő 

előrehaladtával. Az iskolában képtelen az évekkel fiatalabb osztálytársaihoz beilleszkedni, ráadásul a már 

gyakran megjelenő magatartásproblémákat az iskola nem tudja kezelni. A család háztartásában, gazdaságában 

potenciális munkaerőként tart rá számot, ezért kevésbé erőlteti a tanulmányok folytatását, sőt gyakran a szülők 
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beleegyezésével, esetleg sugalmazására hozza meg a döntést. Itt jegyezzük meg, hogy a különböző 

iskolatípusok esetében más a helyzet. A szakiskolával szemben a fiatalok általános iskolai tanulmányaikat azért 

tudják nagy nehezen befejezni, mert az adott (jellemzően) kistelepülésen, az adott iskolában még működik 

valamiféle támogató rendszer. 

4. 12.4. A sikertelen pályaválasztás, mint a 
lemorzsolódás oka 

Szakiskolai igazgatókkal készített interjúkból (Fehérvári, 2008) kiderül, hogy a kimaradás okának az iskolai 

kudarc (bukás, évismétlés) mellett a félresikerült pályaválasztást tartják, valamint a lányok körében gyakrabban 

előforduló családalapítást. A vizsgálat szerint a szakiskolai tanulók egyötöde elutasító az iskolával szemben, 

melynek hátterében is az iskolai kudarc áll (bukás vagy pályaválasztási kudarc). A lineáris regresszió-elemzés 

eredménye is azt mutatja, hogy a magatartási problémák legfőbb oka a bukás és a pályaválasztási kudarc. 

Ezt az eredményt alátámasztja, hogy a diákoknak csak kevesebb, mint fele (47%) szeretett volna eredetileg 

szakiskolában tanulni. Közel ennyien terveztek szakközépiskolai továbbtanulást, 6 százalékuk gimnáziumban 

akart tanulni, míg 3 százalékuk egyáltalán nem akart már iskolába járni. Az alábbiakban nézzünk még néhány 

eredményt, mely a szakiskolások pályaválasztásának sajátosságait mutatja. 

Eredetileg ezt a szakmát akarta tanulni, vagy inkább más szakmát szeretett volna? (Forrás: Mártonfi, 

2006) 

 

Végzés előtt álló szakiskolások körében végzett felmérés szerint (Mártonfi, 2006) a kényszerválasztás aránya 

közel 40%. Empirikusan tudjuk, hogy a kényszerválasztások lényegesen nagyobb arányban vezetnek 

lemorzsolódáshoz, mint az érdeklődés alapján történt saját választások. 

Hol tanulnál most? ( Forrás: Németh, 2009) 

 

A szakiskolások pályaválasztásával kapcsolatban jelzőértékű, hogy a szakiskolások közel fele változtatna 

helyzetén, a minta egynegyedénél többen az első év végén más iskolában szeretne más szakmát tanulni. A 

változtatni akarók egyötöde ugyanabban az iskolában szeretne maradni, de más szakmát választana. A gyerekek 

37%-a megszabadulna jelenlegi iskolájától. A más iskolába vágyók háromnegyede új szakmát is választana 

(Németh, 2009). Egy másik felmérés szerint (id. Fehérvári, 2008) akik nem a tényleges választásuk szerinti 

szakmát tanulják, azoknak 53%-a a szakmatanulás félidejében is inkább mást választana, tehát a képzés közben 

sem azonosul leendő szakmájával. 

Az életpálya következő szakaszára való átlépéshez az iskolák 35%-a biztosít pályatervezést, mint szolgáltatást. 

A következő táblázatban szereplő rangsor utolsó helyét foglalja el a pályatervezés, mely jól mutatja jelentőségét 

a szakiskola szolgáltatási rendszerében. Ezek után nem meglepetés, hogy a diákoknak jóval több, mint a fele (59 

%) véli úgy, hogy iskolája nem készíti fel jól a munkavállalásra (Fehérvári, 2008). 
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5. 12.5. Együttműködési lehetőségek a lemorzsolódás 
megelőzésének területén 

Az OFI (2008) vizsgálataiból kiderül, hogy a szakiskolai igazgatók hogyan értékelték a különböző 

szolgáltatások, eszközök, újítások szerepét a lemorzsolódás csökkentésében (Forrás: Fehérvári, 2008). 

 

Kifejezetten gyenge osztályzatot kapott a más intézményekkel, szakszolgálatokkal való együttműködés, vagy 

akár a szociálpedagógus alkalmazása. Ennek alapján állíthatjuk, hogy a szakiskolák leginkább pedagógiai 

eszközökkel akarják kezelni a lemorzsolódást és annak megelőzését. Elvétve fordul elő szociális munkással 

vagy pszichológussal az együttműködés és más intézményekkel, szakszolgálatokkal is leginkább csak formális a 

kapcsolattartás. 

Munkánknak nem feladata az iskolák lemorzsolódás megelőzését célzó stratégiáit, módszertani együtteseit 

elemezni. A kutatások alapján (A második esély iskolái. OKI, 2005; Esélyteremtő és hátránykompenzáló 

iskolák. OKI, 2006) annyit elmondhatunk azonban, hogy a tanulási kudarc prevenciójára a pedagógusok 

leggyakrabban olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyek a tanórai színtérre, a tanulással összefüggő gondokra 

koncentrálnak, kihagyva a probléma megoldásából a szülőket, valamint az új szerepet vállaló szakembereket 

(szociálpedagógus, pályaorientációs tanár). Nélkülük sem a preventív jellegű, sem pedig a már bekövetkezett 

kudarc kezelése nehezen képzelhető el. 

Ma már nem vitatható, hogy az oktatásnak, az oktatási intézményeknek jelentős szerepe van a társadalmi 

problémák kezelésében. Az intézményekben dolgozó pedagógusok sokat tehetnek és tesznek a társadalmi 

feszültségek kezelése, a leszakadó rétegek hátrányainak csökkentése érdekében pedagógiai és pedagógián kívüli 

eszközökkel. A hátrányos helyzet pedagógiai megközelítése nem azt jelenti, hogy ennek megelőzése és kezelése 

csupán nevelési feladat, hogy egyedül a nevelési-oktatási intézmény kompetens a prevenció különböző szintjein 

való beavatkozásban. Természetesen az sem lehet igaz, hogy a hátrányos helyzetben lévő vagy potenciálisan 

ilyen helyzetbe kerülhető fiatalok problémakörét oly módon próbáljuk meg kezelni, hogy lemondanánk a 

pedagógia tudományának elméleti és gyakorlati segítségéről. Mint korábban utaltunk rá, érdemes együtt 

dolgozni különböző professziók képviselőivel, más szakemberekkel. 

6. Összefoglalás 

A lemorzsolódás problémaköre számtalan tényezőt magába foglal és a társadalom széles rétegét érinti. 

Kutatások azt bizonyítják, hogy az érintettek tanulási kudarcait sokszor elhibázott pályaválasztásuk okozza és 

hátrányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az 

alacsony fokú iskolázottság következtében tovább romlik és ez mind az egyént, mind a családját tragikus 

élethelyzetekbe kényszerítheti. 

Ezért is szükséges számukra komplex, a különböző szakmák képviselőinek együttműködésén alapuló megoldási 

javaslatok kidolgozása. 
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13. fejezet - A szakképzésből való 
lemorzsolódás megelőzése, kezelése 

Bevezetés 

Amint az előző fejezet is tárgyalta, a lemorzsolódás veszélye igen jelentősbizonyos csoportok esetében a 

munkaerőpiacon. A hátrányos helyzetű szakiskolai tanulók felzárkóztatása kétségkívül rendkívül nehéz feladat. 

Differenciált, személyre szóló pedagógiai módszerek alkalmazására van szükség készségfejlesztésükhöz, 

nevelésükhöz, oktatásukhoz. E fejezetben a tanulók az alábbi fogalmakat, ismeretköröket sajátíthatják el: 

• lemorzsolódás a szakiskolákban 

• szakiskolai fejlesztőprogramok célja, módszerei 

• tranzitfoglalkoztatás és a lemorzsolódás kapcsolata 

1. 13.1. Szakiskolai lemorzsolódás 

 

Forrás: http://www.eotvosszki.sulinet.hu/kozepsuli.htm  

Információk a lemorzsolódással kapcsolatosan: http://www.ofi.hu/tudastar/eselyt-teremto-

iskolak/lemorzsolodas-iskolai 

Liskó (1997) szerint a pedagógusok problémái ott kezdődnek, hogy a gyerekek bizalmatlanok velük szemben. 

Ez érthető, hiszen gyakori a felnőttekkel kapcsolatos negatív tapasztalatuk, szégyellik családi problémáikat, no 

és egyszerűen kamaszok. A kezdeti bizalmatlanság mellett igénylik a személyes törődést, figyelmet. A 

pedagógusok akkor érhetnek el eredményeket, ha nagyobb toleranciára képesek a gyerekek viselkedésével 

szemben, melyet adottságaik, szocializációjuk és korábbi iskolai kudarcaik miatt tanúsítanak. Ez az elfogadó 

magatartásra azért is szükség van, mert a hátrányos helyzetű gyerekek többsége éppen a sikertelenség, 

lenézettség, kirekesztettség miatt önbizalomhiányban szenved, amely a képességeikhez mért teljesítményükön is 

érzékelhető. 

A szakiskolákban elsősorban az elméleti tárgyak elsajátítása okoz nehézséget a változatos képességeik miatt 

(Szilágyi, 2009), ugyanakkor a gyakorlati feladatokat eredményesebben oldják meg, így sikerélményhez is 

könnyebben hozzásegíthetők. A gyakorlati oktatáshoz való viszony elválaszthatatlan a szakoktatóktól, a 

mesterektől. Tehát az elméleti tárgyakat tanító pedagógusok mellett a hozzájuk közelebb álló szakoktatóknak 

van kitüntetett szerepe a negatív önértékelés leépítésében pl. dicsérettel, bíztatással. 

A gyerekek többsége azért hátrányos helyzetű, mert nem áll mögötte stabil, támogató család. Problémáik is 

általában az elsődleges szocializációs közegben, a családban gyökereznek, amivel a tanár az iskolában kerül 

szembe. Ezeknek megoldásában az esetek többségében nem számíthat a szülők együttműködésére, 

támogatására, akik gyakran közömbösek, sőt ellenállást tanúsítanak. Számtalanszor fordul elő, hogy a gyerekek 

nevelése nem lehet addig sikeres, amíg a család problémái nem rendeződnek. Ezek megoldásához azonban 

sokszor szociális kérdések megválaszolására van szükség. Ezen problémákból való kiútkereséshez gyakran más, 

http://www.eotvosszki.sulinet.hu/kozepsuli.htm
http://www.ofi.hu/tudastar/eselyt-teremto-iskolak/lemorzsolodas-iskolai
http://www.ofi.hu/tudastar/eselyt-teremto-iskolak/lemorzsolodas-iskolai
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speciális szakemberek (szociálpedagógus, szociális munkás, pszichopedagógus, pszichológus, stb.) 

együttműködése elengedhetetlen. 

A szakiskolai lemorzsolódást kutatók (Györgyi – Mártonfi, 2008) is hasonlóképpen látják a helyzetet. 

Munkájukban a megelőzésre vonatkozóan javaslatokat fogalmaznak meg. Felhívják a figyelmet például a 

pedagógiai módszertan megújításának lehetőségeire (csoport- és projektmunka), vagy a „szociális kezelés” két 

elemére. Ez utóbbi első eleme a szegénységet kezelő ösztöndíj, a másik alkotórész a szakmai támogató, vagyis a 

szociális szakember. A szociálpedagógus feladatának szánják a diákok mentorálásán kívül az iskola és a család 

közötti kapcsolat segítését, a pedagógiai munkában a team-szervezést, az iskolán kívüli intézményekkel és 

szakemberekkel való kapcsolattartást. 

Oktatáspolitikai kérdés, hogy hol, mikor, milyen hátránykompenzáló programokra van szükség. A tapasztalatok 

azt bizonyítják, hogy a hátrányos fiatalok esélyeinek növeléséhez szükség van különböző felzárkóztató 

programokra és minél korábbi életszakaszban kezdődik, annál nagyobb az esélye a lemorzsolódás 

megelőzésének és kezelésének, az elsődleges és a másodlagos prevenciónak. 

2. 13.2. Szakiskolai Fejlesztő Program 

Jelentős azoknak a fiatalok a száma, akik a tankötelezettség ideje alatt alapiskolai végzettséget nem szereztek. 

Ezeknek a fiataloknak nagy része „iskolafáradt”, tanulmányait a szakképzésben szeretné folytatni anélkül, hogy 

megszerezné az alapiskolai végzettséget. A hátrányos helyzetű fiatalok számára az előkészítő évfolyam 

alternatív képzési lehetőséget biztosít. Deli és munkatársai szerint (2007) ennek a programnak a célja „a 

tanulókban a társadalomban hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció 

megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés megalapozása, a szakmai vizsgára 

való felkészítés előkészítése, a szakmatanuláshoz szükséges általános ismeretek elsajátíttatása, az alapkészségek 

és képességek fejlesztése, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez juttatása a tanulásban és a 

munkában”. 

A szerzők általánosan elmondják a fiatalokról, hogy alapattitűdjük elutasító mindenféle kötelezettség végzésével 

kapcsolatban, a korábbi iskolai évek sikertelenségei miatt szkeptikusak az új feladatok sikerével kapcsolatban. 

Az iskolai munkába a kudarcoktól félve, tartózkodóan, nehezen megnyílva kapcsolódnak csak be újra. Ennek 

természetesen előfeltétele, hogy megfelelő információ időben eljusson hozzájuk. Györgyi és Mártonfi (2008) a 

már lemorzsolódottak problémáinak kezelésére is tettek javaslatokat vizsgálati eredményeikhez kapcsolódóan. 

Ezek közül ide azt a szakaszt tartjuk illőnek, melyben arról írnak, hogy célcsoport számára indított képzési 

programokat mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ennek érdekében a tervezet szerint olyan rendszert kell 

kialakítani, amelyben az egyes szervezetek (pl. szociális, munkaügyi, közigazgatási, stb.) összehangoltan 

működnek és az intézmények kijelölt munkatársainak munkaköri feladata és felelőssége, hogy az illetékességi 

területen lakó érintett fiatal megfelelő tájékoztatást kapjon az aktuális lehetőségekről. 

A szakiskolai tanulmányaikat megkezdő fiatalok esetében a kilencedik évfolyam első félévében legmagasabb a 

lemorzsolódás. A kimaradó tanulók nagy többsége tanulási gondokkal küzd, idegenkedik az iskolától, az 

intézményes tanulási formáktól. A szakmai tantárgyak elsajátításához nincsenek meg a szükséges 

alapkompetenciáik, melyeknek kialakítása és megszilárdítása ritkán sikeres a szakmai képzéssel párhuzamosan 

megvalósítva. A lemorzsolódó tanulók többségükben kudarckerülők, könnyen feladják vállalt 

kötelezettségeiket, az első sikertelenség után menekülési útként választják kimaradást. 

Hazánkban 2003 tavaszán meghirdetett Szakiskolai Fejlesztő Program (SZFP) pályázatán három területen volt 

részvételi lehetősége a szakiskoláknak. („A” a szakiskolai 9-10 évfolyam közismereti tantárgyi és szakmai 

modernizációja; „B” a szakképzés elméleti és gyakorlati megújítása; „C” a hátrányos helyzetű, lemorzsolódott 

fiatalok reintegrálása a szakképzésbe.) 

A „C” komponensben részt vevő, hátrányos helyzetű, tanulási kudarcokkal és nehézségekkel küzdő, túlkoros, 

szociálisan és mentálisan is veszélyeztetett tanulók oktatásához a központi anyag ajánlja és nélkülözhetetlennek 

tartja a speciális végzettségű, a pedagógiai munkát segítő szakemberek foglalkoztatását. 

A felzárkóztató oktatás szakképzésre előkészítő évfolyamának rendszermodellje a 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet (http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400011.MKM) 39. § szerint a segítő 

szakemberek foglalkoztatása alcím alatt a következőket írja: „A tanulói utak komplex támogatásához 

nélkülözhetetlen a speciális végzettségű szakemberek alkalmazása. Pszichológus, fejlesztő pedagógus vagy 

szociális munkás, vagy pszichopedagógus nélkül nem valósulhat meg a komplex személyiségfejlesztés, mert 

hátrányos helyzetű, sokszor beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő fiatalok alkotják a 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400011.MKM
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célcsoportot. Nem elegendő e szakemberek speciális szakmai szolgáltatások és szakszolgáltatások 

igénybevételével történő biztosítása (külön hálózat), mert a tanulók „hiányai” nem tűrik a várakoztatást, a 

segítség mindig sürgős, és nem ők keresik azt általában, hanem az iskolának kell felkínálni a tanítás, tanulás 

rendszerébe beépítetten.” 

Az SZFP által kiadott „A szakképzést előkészítő évfolyam pedagógiai rendszere” című kiadvány is a kooperáció 

szükségességéről beszél, amikor a „komplex együttműködési modell” kapcsán két résztvevői csoportot érint. Az 

egyik a pedagógusokból álló team (pedagógus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichopedagógus, 

pályaorientációs tanár, stb., valamint nem pedagógusként az iskolapszichológus. A másik a külső partnerek 

köre, vagyis a tanulókkal és a családjukkal kapcsolatba kerülő családgondozók, gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat szociális munkásai, az önkormányzatok szakemberei, a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok 

érintett munkatársai. 

A következőkben egy másik olyan programot kívánunk röviden bemutatni, mely szintén komplex módon közelít 

a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjának támogatásához, valamint melyben szintén 

hangsúlyt kap a felzárkóztatás. 

3. 13.3. Tranzitfoglalkoztatás 

A tranzitfoglalkoztatás olyan komplex tevékenység, mely a munkaerő-piacról kiszorult emberek segítését 

célozza olyan módon, hogy szaktudást biztosít számukra és közvetlen támogatást nyújt munkahelyi és 

társadalmi beilleszkedésükhöz. Az OFA először 1996-ban írt ki pályázatot civil szervezetek számára 

felzárkóztatással előkészített, iskolarendszeren kívüli, szakképesítéshez vezető képzést, támogatott 

foglalkoztatást, valamint a megcélzott réteg igényeihez igazodó segítő tevékenységeket (pl. mentális és 

pszichoszociális problémák rendezését, az elhelyezkedésben való segítést) tartalmazó projektek 

megvalósításához (Eszik, 2006). 

A tranzitfoglalkoztatási programok legfontosabb tulajdonságai a komplexitás és a differenciáltság. Az adott 

személy kapja a központi szerepet a fejlesztő munka során, az ő szükségleteihez igazított módon több 

támogatási területet érintő szolgáltatások biztosítására vállalkozik a szervezet. 

Az alábbiakban programok tapasztalatai alapján szeretnénk rámutatni a színes spektrumra. A helyi specialitások 

és ötletek elfogadása mellett felmerült az igény a célcsoportok tipizálására és a támogatásuk főbb 

irányvonalainak megjelölésére annak érdekében, hogy egy nagyobb rendszerben kezelhessük őket. A szerzők 

(Györgyi – Mártonfi, 2001) a kutatásuk egyik eredményeképpen vállalkoztak a tranzitok csoportosítására: 

1. célcsoport: 
Iskolai kudarcokat elszenvedő, az iskolarendszerből kihulló, pályakezdés előtt álló, vagy sikertelen kezdeti 

lépéseket tett, az iskoláskoron alig túl lévő, komoly szociális hátránnyal induló fiatalok. 

Cél: Enyhíteni az iskolarendszer diszfunkcionális működésének következményeit, a fiataloknak szakmát 

adni, őket munkakultúrára szocializálni. 

2. Célcsoport: 
Az iskolából kisebb-nagyobb, képességeikkel nem igazolható kudarcokkal kikerülő, további életútjuk 

kezdeti lépéseit tekintve tanácstalan, sokszor szociális hátterük miatt labilis fiatalok. Olykor szakmunkás 

végzettséggel vagy érettségivel is rendelkeznek, képezhetők. 

Cél: Támogatásuk pályaorientációjukban és a munkaerő-piacra vezető lépésük megtételében, a fiatalok 

lecsúszásának megakadályozása vagy más pályára segítése. 

3. Célcsoport: 
Fiatal vagy középkorú felnőttek, akik a tartós munkaviszony után a munkaerőpiacról kiszorultak, 

elavulófélben lévő szakmájukban kevés esélyük van az elhelyezkedésre, de szociális-mentális kondícióik 

alapján segítséggel jó eséllyel integrálhatók. 

Cél: Visszavezetés a legális munkaerőpiacra, pályakorrekciós tanácsadás 

4. Célcsoport: 
Rehabilitációra szoruló (egykor) szenvedélybetegek, súlyos mentális és/vagy szociális problémákkal 

küzdők. 
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Cél: A teljes lecsúszás, gyakorlatilag a pusztulás megelőzése (tercier prevenció), ideális esetben az 

elsődleges munkaerőpiacra, de legalábbis a támogatott munkához segítés. 

Itt jegyezzük meg, hogy nem tudnánk az OFA által támogatott minden programot egyértelműen besorolni a 

négy fenti kategória valamelyikébe, hiszen nehezen képzelhetőek el tiszta típusok. 

4. Összefoglalás 

A szakiskolai lemorzsolódás veszélyeit már a szakterület vezetése is felismerte, ezért pályázatok keretében 

különböző programokat indított ennek kezelésére, felszámolására és prevenciójára. 

Két kiemelkedő példája a Szakiskolai Fejlesztési Program (SzFP) és a Tranzitfoglalkoztatás, melyek 

mindegyike megkívánja az interprofesszionális együttműködést. 
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14. fejezet - A civil szervezetek 
szerepe az ifjúsági munkanélküliség 
kezelésében 

Mint az előző fejezetben a szakiskolai igazgatókkal készített interjúkból kiderült, minden iskola ismeri a 

településen működő különböző szolgáltatásokat biztosító intézményeket, mégsem használják ezeket, 

kapcsolatuk csak formális marad. Az iskolavezetők nem érzékelik ennek szerepét, jelentőségét. Egyelőre úgy 

tűnik, hogy a fiatalok lemorzsolódásának megelőzése érdekében az iskola képtelen a pedagógiai eszközökön 

felül mást is alkalmazni. A fejezet igyekszik az alábbi témakörök bemutatása által kezelni e problémát: 

• az ifjúsági munkanélküliség jellegzetességei, következményei 

• kezelési stratégiák hazánkban 

• A KID program: célcsoportok, célok, módszerek 

1. 14.1. Az ifjúsági munkanélküliség 

Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legsúlyosabb munkaerő-piaci problémája. A népesség gazdasági 

aktivitásának mérésére szolgáló munkaerő-felmérés adatai szerint az Unió 15 államában a 15-24 évesek 

munkanélküliségi rátája közel kétszer olyan magas volt (18,3%), mint a teljes (15-64 éves) népességé. Minden 

Eurostat adat azt bizonyítja, hogy ez a különbség látványosan csökken az iskolázottsági szint emelkedésével. „A 

középfokúnál alacsonyabban képzettek nemcsak a munkahelyről szorulnak ki, hanem az előrejutás feltételét 

jelentő munkaerő-piaci oktatás sem adja meg részükre az ehhez szükséges megkülönböztetett támogatást. 

Kétségtelen ugyanis, hogy amíg a munkanélküliek más csoportjai kellő tanulási készséggel és motivációval 

rendelkeznek, hogy kihasználják a foglalkoztatáspolitikai eszközök nyújtotta előnyöket, addig ez utóbbiakat 

éppen ezeknek a készségeknek és képességeknek a hiánya jellemzi. A munkanélkülieknek ez a rétege képezi a 

tartós munkanélküliség magját, amely évről-évre újabb utánpótlást lap az iskolákból.” (OECD, 1999). 

2. 14.2. Az ifjúsági munkanélküliség következményei 

A fiatalok munkanélküliségének a következményei a társadalom, a jövő szempontjából igen súlyosak. 

Mindenekelőtt ez azt jelenti, hogy az állami és önkormányzati ellátó rendszereket (s így a költségvetést) 

meglehetősen nagy összegű kiadások terhelik, amelyek megtakaríthatók lennének. 

Másodszor a munkaerő-piacról kiszorult fiatalok könnyen alakíthatnak ki különféle deviáns magatartásformákat. 

A tartósan legális munkajövedelem nélkül maradt fiatalok gyakorlatilag intézményes támogatás nélkül 

maradhatnak. Ebben az élethelyzetben a fiatalok kiszolgáltatottakká válhatnak a különféle önsorsrontó, 

egészségkárosító és kriminális befolyásoknak, amelyek kezelése újabb, meglehetősen magas költségeket 

jelenthet a nemzetgazdaság számára. 

A pálya elején megélt sorozatos kudarcok tartós hatással lehetnek a munkához való hozzáállás szempontjából is. 

A munka nélkül maradt fiatalok nem kapnak lehetőséget arra, hogy valóságos értéket termeljenek, így erre való 

törekvésüket sokan végleg feladják. 

Az ilyen módon felnőtté váló fiatalok számára különféle segítő intézmények működtetése és speciális humán 

szolgáltatások biztosítása szükséges, hogy a kialakuló kockázatot minimalizálni lehessen. 

3. 14.3. Az ifjúsági munkanélküliség kezelésének 
jelenlegi problémái Magyarországon 

Az ezredforduló hazai társadalmi ellátórendszere nem képes kezelni ezt a problémahalmazt, s ezért a 

munkanélküliséggel veszélyeztetett fiatalok kívül rekednek az ellátórendszereken (Szántó, 2004). Az oktatási 

(iskolák, pedagógiai intézetek, nevelési tanácsadók), a szociális (családsegítő központok, gyermekjóléti 
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szolgálatok), az ifjúságsegítő (ifjúsági információs és tanácsadó irodák) és a munkaügyi szervezet (kirendeltség, 

FIT) intézményei közötti kapcsolatok hiánya miatt ezek a fiatalok többnyire elvesznek a munkaerő-piac és ezen 

keresztül a társadalom számára. Domokos (1998) vizsgálata alapján elmondja „hogy az intézmények 

ifjúságsegítési feladataikat nem hangolják össze, nincs vagy csak formális kapcsolat van az intézmények között. 

A legritkább, ha két intézmény közösen hajt végre valamilyen feladatot. Hiányzik a rendszeres kommunikáció 

és tájékoztatás az intézmények között, ugyanakkor jelentős átfedések is tapasztalhatóak. Könnyen kialakulnak 

„vákuumterületek” és dömpingprogramok is: a koordináció hiánya miatt lefedetlen vagy éppen több helyen is 

ellátott területek, feladatok, funkciók vannak. Minden természetesen jelentősen csökkenti az intézményrendszer 

hatásfokát, úgy is, hogy csekélyek az eredményei, de úgy is, hogy a szükségesnél jelentősen nagyobbak a 

költségei.” 

A Magyar Köztársaság 2000. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterve szerint a Kormány 

foglalkoztatáspolitikájának középtávú stratégiai feladatai közé tartozik a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek 

mérséklése. Ez többek között tartalmazza az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének szándékát is. Az 

Akcióterv szerint (összhangban az Európai Unió gyakorlatával) a fiatalok korai munkaerő-piaci és szociális 

kirekesztődésének megelőzése érdekében erőfeszítéseket kell tenni az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 

valamint a piacképes szakképzettséggel rendelkező fiatalok arányának növelése érdekében. Az Akcióterv a 

hazai foglalkoztatáspolitika fontos feladatának tartja a fiatalok foglalkoztathatóságának javítását is. Ennek 

érdekében olyan intézkedéseket tart szükségesnek, amelyek eredményeképpen bővülnek a fiatalok munkaerő-

piaci integrálását célzó programok. 

Link a programról: 

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebSearch&WGSEARCH_Text=kid&WGSEARCH_Class=DSD 

4. 14.4. KID-program 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) a fent bemutatott tények ismeretében, valamint az európai 

uniós és a hazai követelményekkel összhangban alakította ki azt a támogatási programját, amely kísérletet tesz a 

fiatalok munkaerő-piaci és ezen keresztül a társadalmi kirekesztődésének megelőzésére. A KID-program célja 

az volt, hogy nyolc munkaerő-piaci szempontból átlátható térségben a munkanélküliség veszélyének kitett 

fiatalok munkaerő-piaci és szociális kirekesztődésének prevenciójára kísérleti programokat dolgozzanak ki és 

valósítsanak meg. A közvetlen célkitűzés mögött az az összetett módszertani elképzelés áll, ami szerint: 

• komplex eszköztárral, a különböző részterületeken dolgozó szervezetek összefogásán; 

• integrált együttműködésén alapuló és az egyéni, valamint a réteg-szükségleteknek 

• differenciáltan megvalósult fejlesztési programok induljanak. 

A „komplex”, az „integrált” és a „differenciált” szavaknak a szempontunkból releváns értelmezése azt jelenti, 

hogy a program 

• „komplex”, mert a fiatalok problémáit összetett módon kezeli, vagyis minden munkaerő-piaci integráció 

szempontjából fontos szükségletet figyelembe vesz, 

• „integrált”, hiszen az adott térségben illetékes, érintett vagy szerepet vállaló önkormányzati és állami 

intézmények, valamint „non- és for profit” (civilek és munkaadók) szervezetek együttműködésén alapul, és 

• „differenciált”, avagy a fiatalok meghatározott csoportjai szükségleteinek kielégítésére törekszik, illetve hogy 

mindenki számára egyéni megoldási utakat, módokat keres, tehát a szolgáltatást az egyéni igényekre építi 

(A „komplex”, „integrált” és a „differenciált” szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó a KID, ami az angol 

nyelvben egyúttal azt is jelenti: kölyök. 

5. 14.5. A támogatási program célcsoportjai 

Manapság közhelyszámba megy, hogy azoknak a fiataloknak a legrosszabb az elhelyezkedési esélye, akik a 

munkaerő-piacon hasznosítható szakképzettség nélkül kerülnek ki az iskolarendszerből. Az európai 

tagállamoknak ezért radikálisan csökkenteniük kell az iskolából kimaradó fiatalok számát, valamint arról is 

gondoskodniuk kell, hogy a fiatalok a munkaerő-piacon jól konvertálható képességekkel rendelkezzenek. 

Ezeknek a prevenciós elvárásoknak megfelelően tehát a KID-program elsődleges célcsoportja az érettségit nem 

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebSearch&WGSEARCH_Text=kid&WGSEARCH_Class=DSD
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adó iskolában tanuló, szociokulturális körülményeik miatt hátrányos helyzetű fiatalok, illetve a legfeljebb 11 

osztályt végzett, 16–25 éves, szociokulturális körülményei miatt hátrányos helyzetű, regisztrált és nem 

regisztrált munkanélküli fiatalok, illetve a legalább 6 hónapig munkanélküli fiatalok, ha pályakorrekciójuk 

indokolt. 

Az európai országok többségében már korábban is léteztek programok a fiatalok munkanélküliségének 

kezelésére. A tapasztalatok szerint ezek hatékonysága annál magasabb, minél több társadalmi szegmens vesz 

részt benne. Ezért a hazai program másodlagos célcsoportja egy adott térségben (városban, városrészben, 

településen, kistérségben stb.) illetékes, érintett vagy szerepet vállalni kész önkormányzati és állami 

intézmények, közhasznú szervezetek és munkaadók szorosan együttműködő, önkéntes és tartós társulásai, 

amelyek az elsődleges célcsoportba tartozók munkaerő-piaci és szociális kirekesztődését kívánják megelőzni. 

A kettős célcsoportból már kiderül, hogy a programnak két fő eleme van: a fiataloknak nyújtott támogatás 

rendszere – kezdve a célkitűzésektől egészen a módszertani részletekig –, valamint az ezt biztosító 

szervezetrendszer modellje. 

6. 14.6. A támogatási program célja 

Azok a fiatalok, akik a tanköteles kor eléréséig nem fejezik be az általános iskolát, aligha számíthatnak arra, 

hogy stabil álláshoz jutnak, sőt időszakos foglalkoztatásuk is eléggé bizonytalan. Esetükben az alapfokú 

végzettség hiánya a későbbi képzésnek, ismeretszerzésnek is gátja. Hasonlóan nehéz helyzetbe kerülnek azok is, 

akik a középfokú végzettség megszerzése nélkül lépnek ki az iskolarendszerből, vagy olyan szakmát tanulnak, 

amire lakókörnyezetükben nincs igény. Ezeknek a fiataloknak a beilleszkedését a munka világába csak speciális, 

e réteg igényéhez szabott programok segíthetik elő. A KID-program ezekre a kérdésekre kíván válaszképes 

alternatívát nyújtani az érintettek számára. 

A program célkitűzései összességében arra vonatkoztak, hogy javuljon a fiatalok képezhetősége, 

foglalkoztathatósága, s így visszavezethetőek legyenek az iskolarendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli 

szakképzésbe, vagy pedig tartósan el tudjanak helyezkedni, tudjanak gondoskodni megélhetésükről. 

A támogatás közvetlen célja egyrészt a fiatalok visszavezetése a képzésbe, hogy ott (újabb) végzettséget 

szerezve nagyobb eséllyel induljanak a munkaerő-piacon, másrészt a munkavégzéshez kapcsolódó 

kompetenciáik javítása annak érdekében, hogy eredményesebben és tartósabban maradhassanak ott. 

Mindezekért növelendő munkaerő-piaci tájékozottságuk, rendezendők foglalkoztathatóságukat akadályozó 

szociokulturális, családi viszonyaik, személyközi kapcsolataik, pszichológiai, életvezetési és alkalmazkodási 

problémáik. Igény szerint támogatni kell életpálya-tervezésüket, erősíteni a tanulási és munkamotivációikat, 

fejleszteni a munkaerő-piacon szükséges kulcsképességeiket. 

A modell másik eleme a szervezeti felállás alapelemeinek kidolgozása volt. A program a legkülönbözőbb 

területeken (oktatás, szociális, egészségügy, közigazgatás, munkaügyi terület) működő intézmények 

tevékenységeinek integrálását célul kitűző, és a gazdasági élet szereplőivel is együttműködő intézményhálózat 

kialakítását célozta. 

A kísérleti programok célja továbbá, hogy a fiatalok számára olyan szolgáltatások együttesét nyújtsák, amelyek 

eredményesen szolgálják a kirekesztődés veszélyének mérséklését, az ezt okozó folyamatok megfordítását, az 

iskolai és a munkaerő-piac közti átmenettel járó problémák csökkentését, a fiatalok munkaerő-piaci 

beilleszkedését. 

7. Összefoglalás 

Az ifjúsági munkanélküliség nem csak hazánk, hanem Európa egyik legsúlyosabb munkaerőpiaci problémája, 

melynek kezelésére széleskörű társadalmi összefoglalásra van szükség. Ennek fontos szereplői lehetnek a civil 

szervezetek, melyek a célcsoport igényeinek messzemenő figyelembevételével képesek olyan szolgáltatásokat 

nyújtani és olyan a célcsoportba tartozó fiatalokat elérni, amelyre az állam intézményrendszere révén nem lenne 

képes. 
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15. fejezet - 15. Roma fiatal felnőttek 
munkaerő-piaci szempontú 
jellemzése 

(A gödöllői Kontakt Alapítvány – az OFA támogatásával közel 7 éven keresztül fejlesztett „Támaszpont” nevű – 

szolgáltatási modellprojektjében dolgozó munkatársak, illetve a szintén OFA által támogatott „többgenerációs 

munkanélküliséget” kezelő szolgáltatási program tapasztalatai alapján készült az elemzés (Boda és 

munkatársai, 2008). A projektek a Gödöllő környéki kisfalvak (pl. Tura, Zsámbok, Dány, Valkó) roma lakossága 

körében végzik tevékenységüket.) 

Bevezetés 

A romák csoportja a munkareőpiac hátrányos helyzetű csoportjának minősül. E fejezetben a tanulók a romák 

foglalkoztatási problémáival, esetleges megoldási javaslatokkal ismerkedhetnek meg, miközben a csoport 

hagyományos, társadalmi, gazdasági helyzetébe is betekintést nyernek. A fejezet elsajátítását követően a tanulók 

ismerik az alábbi fogalmakat, témaköröket: 

• - az oláh cigányok jellemzése 

• - a magyar cigányok jellemzése 

• - romák iskolai pályafutása, sajátosságok, problémák 

• - romák munkavállalással kapcsolatos jellegzetességei 

• - a Telepes program 

1. 15.1. A munkaerő-piaci integrációt meghatározó 
jellemzők (szociális, egészségügyi helyzet) 

Gödöllőn és a környékén két eltérő hagyományokkal rendelkező csoportja él a cigányságnak: oláh cigányok és 

magyar cigányok (beás cigányok jellemzően nem élnek ezen a környéken). 

Oláh cigányok 

Az oláh cigányok erősen őrzik hagyományaikat, cigányul beszélnek, a nemi szerepekhez kapcsolódó 

lehetőségek, tevékenységek, feladatok, „jogok” előre meghatározottak, erősen kötöttek. 
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Forrás: http://www.mercuriustour.ro/hu/A-CIGANYOK--a950.html  

A gyereknek kiemelten fontos szerepe van a családban. A család tagjai mindezt úgy fejezik ki, hogy igyekeznek 

a gyerek igényeit azonnal kielégíteni. Nincs várakozás, mérlegelés, késleltetés, nincsenek korlátok, kevés a 

szabály. 

Ennek következménye, hogy amikor a gyerek iskolába kerül, hirtelen mindent kötöttségnek, kötelező rossznak 

él meg. A gyerekek közül sokan igen hamar konfliktusba kerülnek a tanárokkal, a szülő pedig úgy érzi, hogy 

ahol a gyerekét nem szeretik, az jó hely nem lehet, ezért egy idő után nem támogatják ők sem az iskolába járást. 

Problémákat okoz, hogy az oláh cigányok egymás között otthon cigányul beszélnek. A gyerekek általában csak 

az óvoda utolsó évében kerülnek be a közösségbe, ahol a magyar nyelvet elsajátíthatják. Az itt töltött idő rövid 

erre, ezért magyar nyelv megfelelő szintű ismerete nélkül kerülnek be az első osztályokba. Az így 

szocializálódott gyerekek számos esetben nem értik, mit mond a tanár, és ennek következtében elkezdődik a 

roma gyerekek kudarcsorozata az iskolában. A projekt által érintett településeken a roma lakosság aránya 10 %. 

Közülük csak elvétve akad olyan, akinek az iskolai pályafutása nem az előbbi séma szerint indul, és sikeresen 

halad előre. Tehát ritka a sikeres példa. Ha egyáltalán példának tekinthető az, aki tanulással előre jut, mert 

jellemzően nehezen fogadják be (vissza) a társadalmi ranglétrán előrejutott roma embert. 

Az oláh cigányok esetében a neveltetést, családi szerepeket, szokásokat tekintve kimarad a serdülőkor, tehát a 

gyerekkort 14 éves korban egyből a felnőttkor követi. A 14 éves roma férfi és nő már felnőttnek számít, aki az 

ehhez a szerephez kapcsolódó kötelezettségekkel rendelkezik. Ekkor már illik családot alapítania (nőknél 

gyereket szülni), eltartania, különben a közösség nem fogadja be. Tehát ha egy lány vagy fiú 14 éves koráig nem 

fejezi be az általános iskolát, akkor a fenti okok miatt ki fog maradni a tanulásból. A továbbtanuló fiatalok 

száma az említett településeken elenyésző, mert a 14 éves férfiaknak már dolgozniuk kell, a lányokat pedig a 

szülők nem engedik a településhatáron kívül felügyelet nélkül. A roma lányok esetében a továbbtanulás a 

társadalmi szokások, szerepek miatt fel sem merül. A fiúk esetében nincs kizárva elvileg a továbbtanulás, tehát 

munka mellett, esti tagozaton esetleg lehetséges (abban az esetben, ha a képzés térítésmentes). 

A nők – ha már nagyobb a gyerek – eljárhatnak dolgozni, de ha a munkahely a településen kívülre esik, akkor 

csak kísérettel. Általában többen járnak egy munkahelyre dolgozni, így az ellenőrzés biztosított. 

A szociális kapcsolatrendszer fontos jellemzője, hogy igen erős a támogató családi háttér, azonban ez a 

támogatás nem vonatkozik a továbbtanulásra és a legális, bejelentett munkavállalásra. 

A közösségben korábban vezető szerepet játszó vajdák már nincsenek, az idős tekintélyes ember is nagyon ritka. 

Akiket mégis tekintély övez, azokat inkább a vagyonuk miatt tisztelik a romák. Ezek az üzletemberek a romák 

egy csoportja számára munkát biztosítanak, de jellemzően kihasználják alkalmazottaik többségét. A projekt 

hatékony működéséhez szükség van a közösség központi szereplőinek támogatására. 

Az oláh cigányok esetében e falvakban az átlagos családnagyság 5–12 fő. A nagycsaládban több generáció él 

együtt, egy-egy házaspár 3–4 gyereket vállal. Az első gyermek vállalásának átlagos életkora 13–14 év a lányok 

esetében. A családok szegregáltan, telepeken élnek, a többség alacsony komfortfokozatú vályogházban, sok 

helyen még döngölt padló jellemző és gyakori a nyílászárók hiánya a lakóépületben. A jobb körülmények között 

lakók is elkülönülten élnek a faluban. 

A célcsoport tagjainak egészségi állapota – bár átlagot vonni ez alapján nem lehet, mert a célcsoportba főként a 

fiatalok tartoznak – átlagos. Esetleg a krónikus betegségek aránya magasabb a kliensek körében a magyar 

lakossághoz viszonyítva. Ami viszont utal az egészségügyi problémákra, hogy az átlagéletkor az oláh cigány 

közösségben igen alacsony, alig találkozni idős cigányemberrel a falvakban. A nyugdíjas kort kevesen élik meg. 

Valószínűleg ezért sem lehet motiválni a fiatalokat a bejelentett állások megtalálására, a társadalombiztosítás 

fizetésének előnyeivel – hiszen nem látnak mintát a családban, milyen nyugdíjból vagy anélkül élni idős korban. 

Magyar cigányok 

A romák másik nagy csoportját alkotó magyar cigányok fontos jellemzője, hogy ők már nem beszélnek 

cigányul. Valamivel jobb anyagi és lakókörülmények között élnek, mint az oláh cigányok. A család az ő 

esetükben is férfi-centrikus, a gyerekek iskola előtti nevelése – kivéve a nyelvi problémákat – itt is hasonló 

alapelvek szerint működik. A különbség, hogy e társadalmi csoport esetében a tanulás már megjelenik értékként 

a hétköznapi beszédben. Egyelőre inkább csak a szándék van meg a fiatalok és a szülők részéről 

továbbtanulásra, a mindennapi gyakorlatban jelentős változtatás nem történt – pl. a tanulók házi feladatának 

ellenőrzése, az iskolai előmenetel folyamatos figyelemmel kísérése stb. – de a motiválás szempontjából ez is 

http://www.mercuriustour.ro/hu/A-CIGANYOK--a950.html%20http:/www.mercuriustour.ro/hu/A-CIGANYOK--a950.html
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előrelépés. Esetükben nem ütközik olyan ellenállásba a projekt ilyen irányú fejlesztő tevékenysége, mint az 

előbbi csoport esetében. Tehát ha tovább szeretne tanulni a fiatal – akár lány, akár fiú –, a család felnőtt tagjai 

nem akadályozzák meg azt. Sajnos azonban kevés fiatal akad, akinek ilyen irányú ambíciója lenne. Nagyon ritka 

a magyar cigányok között is, hogy valakinek szakmája van. 

A korai gyermekvállalás ebben a roma csoportban is jellemző, de időben kitolódott 16–18 éves korra. A tanulás 

tehát az ő esetükben nem az általános iskolában, hanem a középiskolában szakad meg, és onnan morzsolódnak 

le. 

A házaspárok általában 2–3 gyermeket vállalnak, egy-egy lakóközösségben átlagosan 6 fő él. A több generáció 

együttélése kisebb mértékben jellemző, a fiatalok igyekeznek önálló lakhatási körülményeket kialakítani. 

Az egészségi állapot jobb, és ezzel együtt az átlagéletkor is valamivel magasabb, mint az oláh cigányok 

esetében. 

Nagy az ellentét a két roma csoport között. Az oláh cigányok lenézik a magyar cigányokat, mert azok 

asszimilálódnak – szerintük – a magyarok közé. Az ellentét természetesen fordítva is igaz. A végeredmény az, 

hogy a romák az érintett településeken nem tudnak együttműködni. Az előítéletek a romák részéről a magyarok 

irányában is élnek (és természetesen fordítva is). 

2. 15.2. Iskolai pályafutással kapcsolatos 
tapasztalatok, jellemzők 

A programokba bevont roma fiatalok közel felének nincs meg a 8 osztályos végzettsége. A megvalósítás során 

tehát ennek a megoldására nagy hangsúlyt helyeztek a szakemberek. A tanulási motivációk a korábban 

említettek szerint igen alacsonyak, de a magyar cigányok körében már nem olyan nagy az ellenállás, sőt, elvileg 

és szóban támogatják a továbbtanulási célokat a szülők. A fiatalok körében nagyon meghatározó szempont a 

„divat” – minden tekintetben, így a tanulás esetében is. Az egyik legfontosabb motivációs eszköz a 8 osztályos 

felzárkózató képzésen ez lett. Eleinte csak néhány fiatal vállalta a képzésen való részvételt, de egy rövid idő 

után „divat”, ill. „sikk” lett iskolába járni, így sikerült feltölteni a teljes létszámot. 

A felzárkóztató képzés esetében egy másik motivációs eszköz is eredményesnek bizonyult: a 

programrésztvevők számára – akik arra hivatkoztak, hogy azért nem dolgoznak, mert nincs munkalehetőség – 

szervezett álláskereséssel kapcsolatos témájú összejövetelre rengeteg állásajánlatot gyűjtöttek össze és vittek a 

program munkatársai. Ezen a rendezvényen a résztvevők szembesültek azzal, hogy vannak a piacon jó 

álláslehetőségek, de mindenhol minimum 8 általános iskolai végzettséget kérnek. Ez a felismerés nagyon erős 

motiváló hatást váltott ki. 

A képzés szervezése, a tananyag felépítése stb. során tekintettel kellett lenni a célcsoport sajátos jellemzőire. A 

8 osztályos felzárkóztató képzés során a népfőiskolával működött együtt az alapítvány. Ez a szervezet 

kimondottan a célcsoportra kidolgozott tananyagot hozott, és ezen a területen jártas oktatókkal dolgozott. A 

képzés tapasztalatai alapján a következők mondhatók el a célcsoport erősségeit és gyengeségeit tekintve. 

Erősségek: 

• jó megfigyelő képesség 

• a természetet ismerik, szeretik 

• kommunikációs képesség (természetesen vannak egyéni különbségek) 

• érdeklődnek a cigány kultúra iránt, ezzel motiválhatók (pl. magyar órán) 

• csoportos munkaformák 

Gyengeségek: 

• olvasás, írás és az ezeken alapuló oktatási formák 

• koncentrálóképesség 
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A fentieknek megfelelően a tananyag elsősorban vizuális technikákra épített. Az oktatók igyekeztek minél 

inkább kézzelfogható és a hétköznapi életben is hasznosítható tudást adni a tanulók számára (pl. kémia tantárgy 

keretében, a vegyi anyagok témakörben megtanulták a fiatalok, hogy milyen háztartási szereket nem szabad 

vegyíteni a speciális gázok képződése miatt stb.). A tananyag nagy figyelmet fordít a környezettudatos életvitel 

kialakítására (pl. foglalkozik a vegyszerek helyes tárolásával). 

3. 15.3. Munkavállalással kapcsolatos tapasztalatok, 
jellemzők 

A munkavállaláshoz köthető tapasztalatok nagyban kapcsolódnak az iskolai pályafutásnál érintett jellemzőkhöz. 

Az oláh cigányok körében – hiszen nekik általában alacsonyabb az iskolai végzettségük – a legjellemzőbb a 

„kubikos” munka (árokásás, útépítés során végzett segédmunkák) és a „vasazás” (vasgyűjtés). A magyar 

cigányok iskolai végzettsége magasabb, így ők az építőiparban – általában szintén szakmai végzettség nélkül, 

hiszen a tanulmányok a középiskolában megszakadnak – dolgoznak, szakmunkákat végeznek szakmunkás 

bizonyítvány nélkül. Az építőipari munkák azért is megfelelőek a célcsoport tagjai számára, mert csapatban kell 

dolgozni, szabadlevegőn, és a változó helyszínek miatt nem válik monotonná a munkavégzés. 

A nők mindkét roma csoport esetében általában betanított szalagmunkákat (pl. szelektív hulladék válogatása) 

végeznek. A munkavállalás kapcsán is nagyon erősen motiváló tényező a „divat”. Mostanában a nők számára a 

legdivatosabb szakma a kozmetikus, a fodrász és az eladó. Sajnos ezekben a szakmákban az erős diszkrimináció 

miatt nagyon nehéz elhelyezkedni. 

Fontos tapasztalat volt a projekt megvalósítása során, hogy a női tanácsadók főleg az oláh cigányok körében 

nem tudtak igazán eredményeket elérni. A legeredményesebb férfi tanácsadó viszont olyan mértékben meg tudta 

nyerni a roma lakosság bizalmát, hogy jelentős tekintélyre tett szert a faluban. Eredményeit elsősorban jó 

kommunikációs képességének és annak köszönhette, hogy nagyon jó érzékkel találta meg a roma népesség 

körében tekintéllyel rendelkező embereket. 

Végezetül egy olyan programra kívánunk utalni (a Kontakt Alapítvány Gödöllő környéki munkái közül 

emeltünk ki), melynek célja az adott célcsoport, a roma populáció társadalmi integrációs folyamatainak 

felgyorsítása. 

4. 15.4. A Telepes program 

A projekteknek a szegregált telepeken élők lakhatási körülményeinek javulását, a munkaerő-piaci és a szociális 

integrációját egymással összhangban, szerves egységben kell segíteniük. A projektekbe lehetőség szerint a 

telepszerű lakókörnyezetben lakó családok mindegyikét, illetve lehetőség szerint a településen lakó rászoruló, 

munkanélküli embereket is be kell vonni. 

A program három nagy részből áll. A lakhatási integráció célja az elkülönült telepeken élők rossz lakhatási 

körülményeinek javítása, amennyiben lehetséges a telepek felszámolása. A munkaerő-piaci integráció célja: a 

telepen és a telepet magába foglaló településen élő munkanélküliek foglalkoztathatóságának fejlesztése, 

képzéssel összekapcsolt tranzitfoglalkoztatása, elhelyezkedésük vagy más kereső tevékenységben való tartós 

részvételük elősegítése. A szociális integráció megvalósítása közösségfejlesztést is maga után von. 

A civil szervezet szakemberei szerint a program elsődleges célkitűzésének elérése mellett a partnerségek és 

együttműködések előnyei adják a legfőbb hasznot. Ez tetten érhető az információcserében, egy közös új 

látásmód kialakításában, több szakterület összefogásában és ezáltal innovatív megoldások kialakításában. 

5. Összefoglalás 

A tanulási egységben bemutatott sikeres programok tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy a romák sem 

alkotnak egységes közösséget: más-más igényekkel, jellemzőkkel bírnak, attól függően, hogy a cigányság mely 

típusához, csoportjához (oláh, vagy magyar cigány) tartoznak. Ugyanakkor bizonyítást nyert az a tény is, hogy a 

célcsoport-specifikus programok, foglalkozások, szolgáltatások a motivációt generálják, mely a projektek 

eredményességét, hatását fokozza. 

Mindezt megkönnyíti a különböző szervezetek közötti együttműködés, hiszen csak így lehetséges a komplex 

feladat-ellátás és a roma munkavállalók munkaerőpiaci (re)integrációjának támogatása, elősegítése. 
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16. fejezet - Az együttműködés 
különböző formái 

 

Bevezetés 

A munkaerő-piaci re/integráció kezelésében alkalmazott együttműködések nem jelentenek újdonságot 

Magyarországon, hiszen a kilencvenes évek közepétől kötelező volt partnerségeket alakítani különböző 

támogatott programokban, amelyek többnyire civilszervezetek, munkaügyi központok és képzőintézmények 

kötelező társulásait jelentették. Mindezek alapján a tanulási egység elsajátítását követően a hallgató az alábbi 

témaköröket ismeri: 

• a tényleges együttműködés formái 

• a partnerség alapelvei 

• a partnerség- építés akadályai 

• a hatékony partnerség jellemzői, eszközök, módszerek 

• kulcselemek a hatékony partnerség érdekében 

1. 16.1. Tényleges együttműködés formái 

A papíron létező, formai együttműködésektől a szervezetek mára eljutottak a tényleges együttműködésekig. 

Mind a hazai kezdeményezésekben, mind az EU gyakorlatában az együttműködés különböző szintjeit 

különböztethetjük meg, a kapcsolatok kiterjedtsége, időintervalluma és a résztvevők közreműködésének jellege 

szerint. Ennek mentén kívánjuk bemutatni az alábbiakban a szervezeti kapcsolatok egy lehetséges 

csoportosítását (itt az elszigetelt működésektől haladunk az integrált együttműködés felé). 

Elszigetelt működés – Egy adott feladat megoldásában érdekelt szerveztek nincsenek kapcsolatban, bár 

tudhatnak egymás létezéséről. Példa: azonos célcsoportot érintő szerveztek, amelyek függetlenül működnek (pl. 

felzárkóztató képzés szervezése során két civil szervezet is érdekelt nyolcosztályos végzettséggel nem 

rendelkezők képzésében, de nem ismerik egymást). 

Párhuzamos működés – Azonos a két szervezet célcsoportja, tudnak egymás létezéséről, nincs kapcsolat 

közöttük, de felmerül az együttműködés igénye. Például az iskolák tudnak a pályakezdőkkel foglalkozó 

munkaügyi kirendeltségről, de nem mennek el annak tájékoztatóira, nem kérnek információt. Vagy a 

munkáltató, akinek szüksége lenne új munkaerőre, de nem fordul a munkaügyi kirendeltséghez. 

Informális kapcsolatokon alapuló együttműködések – Személyes kapcsolatokra alapozódnak, és addig 

működnek, amíg a kapcsolat él. Például, megkérdezem az ismerősömet, aki egy nagy cég HR-osztályán 

dolgozik, hogy van-e állás informatikai végzettséggel rendelkező ügyfelem számára. 
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Formális, de eseti és esetleges kapcsolatok – Ez részterületre vonatkozó együttműködést jelent. Példa: a 

pályaválasztási napokon a munkaügyi kirendeltség megjelenése. 

Hálózati együttműködések – Formális laza kapcsolatok, azonos célú és többnyire azonos feladatot ellátó 

szervezetek között, melyek különböző területeket fedhetnek le. A hálózati együttműködéseket gyakran 

egyesületek (pl. Országos KID Egyesület) segítik, melyek tagjai ugyanazon a területen működnek. 

Partnerség – Leggyakrabban a formális, egy adott időintervallumban működő kapcsolatrendszert nevezik így. 

Előfordulhat ilyen típusú együttműködés egy iskola és egy munkáltató között, ahová gyakorlatra járnak a 

tanulók. A munkaügyi kirendeltség és egy civilszervezet is lehet partnerségben. A partnerségek több típusa 

ismert, az előbbi példák egy adott feladatra összpontosító egyszerűbb partnerségek. A Foglalkoztatási Paktumok 

úgynevezett stratégiai partnerségek, amelyek egy adott földrajzi terület foglalkoztatási viszonyainak javítása 

céljából alakulnak. 

Szinergikus együttműködés – Ez a szint abban különbözik az egyszerű partnerségtől, hogy több különböző 

szervezet működik együtt valamely közös cél megvalósításában, ugyanabban az időszakban. A cél közös, de a 

hatások különböző irányból érkeznek. Ilyen partnerségek jönnek létre különböző pályázatok kapcsán, amikor 

egy képző, egy fejlesztő, egy munkáltató, illetve a munkaügyi kirendeltség és a pályázatot finanszírozó 

szervezet erőfeszítései ugyanarra a célcsoportra vonatkoznak. 

Integrált együttműködés – Az előbbinek egy magasabb szintje, amelyben a fentebb említett kapcsolatok 

stabilizálódnak és rendszerbe szerveződnek. Ilyenkor a partnerek ténylegesen részt vesznek a folyamatban a 

tervezéstől az értékelésig. 

Közösség alapú együttműködés – Olyan rendszer, amelyben egy adott célcsoporton és szervezeteken kívül, a 

helyi lakosság is aktivizálódik a közös célok elérése érdekében. Az együttműködés a közösség szükségletei 

alapján jön létre, kialakul egy rugalmas integrált rendszer, amely a helyi problémák megoldása és a célok 

elérésének függvényében működik. 

Fontos megjegyezni azt, hogy az együttműködés legmegfelelőbb formája mindig az, ami az adott helyzetben 

hatékony is, vagyis optimális erőforrás-felhasználás mellett oldja meg az adott problémát. Amit meg lehet 

valósítani kétoldalú együttműködéssel vagy szinergikus kapcsolatokkal, oda fölösleges integrált rendszerszerű 

együttműködést szervezni, mert az sokkal nehezebben és nagyobb erőfeszítéssel valósítható meg. A 

szolgáltatások fejlesztésének iránya a differenciálás, a komplexitás és az integráció felé halad. Vagyis egyre 

inkább személyre szabott, több fejlesztési, támogatási területet érintő és több szervezet együttes 

közreműködésével megvalósuló szolgáltatásrendszer tűnik egyrészt hatékonynak, másrészt rugalmasnak, 

képesnek arra, hogy idomuljon a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személy igényeihez. 

Információk, letölthető dokumentumok a foglalkoztatással kapcsolatos partnerség építéssel összefüggésben: 

http://www.paktumplatform.hu/ 

2. 16. 2. A partnerség alapelvei 

A munkaerő-piaci, társadalmi re/integráció segítéséhez a különböző szervezetek bevonása során a tartós és 

hatékony működés eléréshez a közös stratégiai, végrehajtó és értékelő munka (közösen történik a tervezés, 

konszenzusos döntések születnek, közös szakmai beállítódás mentén történik a megvalósítás, mindenki számára 

tisztázott a finanszírozás, közösen végzik el az értékelést). 

A felsorolt működések folyamatos kapcsolatot feltételeznek az érintett szervezetek között, ahol mindegyik látja 

saját szerepét, érzi munkájának jelentőségét az adott folyamatban, nem véletlenszerűen lát el egy-egy ügyfelet. 

Egy ilyen típusú kapcsolat tartós fennmaradáshoz többnyire megállapodásokra vagy keretszerződésekre van 

szükség. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy pályázati program keretében megvalósul az együttműködés, ám a 

szerződések lejárta után szétesnek a partnerségek. A formális keretek kialakításához vezetői szintű 

elköteleződésre van szükség, nem elég, ha csak a folyamatban operatívan dolgozó szakemberek látják annak 

fontosságát. 

3. 16.3. A partnerség-építés akadályai 

http://www.paktumplatform.hu/
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Nyilvánvaló, hogy a komplex problémák együttműködésben oldhatóak meg a leghatékonyabban, ugyanakkor 

mégsem könnyű egy adott cél érdekében partneri együttműködéseket létrehozni. Az alábbiakban a folyamatban 

fellépő néhány nehézséget mutatunk be. 

A partnerségbe szervezhető intézmények térségenként különböznek. Fontos, hogy az elérhető távolságban levő 

intézmények ismerjék egymást, ez a stabil együttműködés fundamentuma. Vannak azonban olyan kistérségek, 

ahol nagyon szűkösek a lehetőségek, és a szervezetek nehezen érthetők el. Például messze van a képző, aki 

piacképes szakmát oktat, nincs lehetőség esti tagozaton szakmát tanulni, kevés a civilszervezet. stb. Ezekben az 

esetekben térségi vagy regionális szinten kell releváns kapcsolatrendszert kiépíteni, és az ügyfelek utaztatását 

megszervezni. 

A partnerségek zökkenőmentes működése azt feltételezi, hogy az adott szervezetek, például a helyi munkaügyi 

és önkormányzati szervek, a munkáltatók, a családsegítő és civilszerveztek bizonyos események kapcsán 

rendszeresen találkoznak, és a formális együttműködés kialakításán munkálkodnak, vagyis megállapodásokat 

kötnek. 

Például az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat stratégiájában a következő időszakra azt tervezte, hogy: 

• döntéseibe bevonja a munkaerő-piaci szereplők lehető legszélesebb körét, 

• megőrzi és fejleszti meglévő kapcsolatrendszerét a helyi önkormányzatokkal, 

• közreműködik a megyék és régiók stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában és végrehajtásában, 

• stratégiai partnerként kezeli a civilszervezeteket a foglalkoztathatóság javításában és az inaktivitás 

visszaszorításában, 

• jó kapcsolatot épít ki a magán-munkaerőpiaci ügynökségekkel, hogy kölcsönösen megosszák egymás között 

információikat, és a piaci igényeket lefedő létszámfelvételi megoldásokat ajánljanak, 

• együttműködik a beruházókkal, továbbá részt vesz az innovációs tanácsok és fejlesztési ügynökségek 

munkájában. 

4. 16.4. A hatékony partnerség kialakításának lépései 

Egy hatékony és hosszú távú partnerség kialakítása tervezést, szervezést, kommunikációt és elköteleződést 

igényel a kezdeményező és valamennyi együttműködő részéről. A partnerek különböző szektorokból történő 

bevonása sok új érdeket, képességet, perspektívát, forrást és ismereteket hozhat, de ugyanígy előítélettel, 

sztereotípiákkal, fáradtsággal és bizalmatlansággal is járhat. 

A partnerség kialakításának lépései a következők: 

• a potenciális partnereket feltérképezése, 

• tájékozódás a partner közös cél szempontjából releváns érdekéről (ezért érdemes részt vennie a közös 

munkában, vagyis ez az elköteleződés biztosítéka), 

• az egyes partnerek szerepének tisztázása, az elvárások konkrét megfogalmazása, pontosítása, 

• információgyűjtés a rendelkezésre álló forrásokról (elegendő humán, idő, anyagi), 

• kapcsolatfelvétel és az együttműködés formájának kialakítása, 

• a partnerek számára a folyamat átláthatóságának, valamint az abban való felelős részvétel feltételeinek 

biztosítása (például közös esetmegbeszélések, egymás szakmai eseményein való részvétel), 

• gondoskodás a folyamatos kapcsolattartásról. 

Nemcsak a partnerség kialakítása fontos és egyben nehéz feladat, hanem a működtetése is. Minden szervezetnek 

megvan a maga sajátos kultúrája, eljárásrendje, amelyek gyakorta ütközhetnek egymással és az ügyfél 

elvárásaival egyaránt. Külön figyelmet kell fordítani a partnerek közötti különbségek megértésére és 

elfogadására. Kulcskérdés a bizalom kialakítása is, csak olyan partnerségben érdemes dolgozni, ahol biztosak 
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vagyunk abban, hogy az együttműködő felek teljesítik a vállalásaikat, egyébként kölcsönös hibáztatásba 

fulladhat az együttműködés. Természetes tudatában kell lennünk annak is, hogy ahol több partner együtt 

munkálkodik egy cél érdekében, ott mindig vannak zökkenők, amelyek az időzítéshez, a túlterheltséghez, a 

forráshiányhoz vagy személyes rivalizáláshoz kapcsolódnak. Ebből következik, hogy képesnek kell lennünk 

arra, hogy az ilyen helyzetekben megfelelő módon kezeljük a feszültséget, ne hagyjuk magunkat 

bűnbakkeresésbe sodorni. A konstruktív problémamegoldás segíti munkánkat, a „nem hibáztatunk, hanem 

újraszervezünk” legyen viselkedésünk mottója. 

5. 16.5. Kulcsfontosságú elemek a partnerség 
sikeréhez 

Az ügyfelek munkaerő-piaci reintegrációja érdekében az együttműködések kétségkívül segítik a munkát, de az 

eredményesebb működéshez az alábbi feltételeknek teljesülniük kell: 

• A partnerek széles körének bevonása (állami szektor, helyi és regionális önkormányzat, közintézmények, 

civilszervezetek, üzleti szektor, állampolgárok, önkéntesek). 

• Kölcsönös bizalom és tisztelet a partnerek között, valamint magas fokú információ- és tapasztalatcsere. 

• Partnerek közötti megállapodás a célokról, jövőképről és az elvárt, reális eredmények pontos 

megfogalmazása. 

• Innovatív eszközök és modellek alkalmazása a terület szükségleteinek megfelelően. A partnerség egyik 

legnagyobb haszna lehet, ha sor kerül közös módszertan és adatbázisok kialakítására, tapasztalatcserékre, 

képzésekre. 

• Kiváló szervezésre és koordinációra van szükség ahhoz, hogy könnyítsük a partnerek munkáját. 

• Ne feledkezzünk meg az erőforrásokról, ami nélkül semmi nem működik. Ide nemcsak a pénz tartozik, hanem 

a tudás, a kapcsolati tőke, a partnereink számára elérhető szolgáltatások is. 

• Jó kommunikáció és PR. Fontos, hogy a közös munkának pozitív imázs formáló hatása legyen, mely szükség 

esetén további partnerek bevonását is segíti. 

6. Összefoglalás 

A különböző szervezetek közötti együttműködés, kooperáció szerepe fontossága nem lehet kétséges, 

Magyarországon is már a ’90-es évektől kezdődően számos területen léteznek és dolgoznak össze az állami és a 

civil szervezetek képviselői. Az együttműködésnek számos formája és fokozata lehetséges, azonban vannak 

alapvető elvek és szabályok, amelyek betartása nem csak az együttműködés, hanem a közösen megvalósított 

program sikerességének záloga is lehet. 

A partnerség útja kikövezett, számos jó példa, tapasztalat igazolja hatékonyságát, így csak a szervezetek és azok 

munkatársain múlik, hogy mikor és hogyan teszik meg egymás felé (első / második) lépéseiket. 
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Videó 

Video 1 

Video 2 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3767,Foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal_I
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3768,Foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal_II
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Fogalomtár 

hátrányos helyzet 
hátrányos helyzetű az a személy, akinek életfeltételeiből, körülményeiből következő társadalmi 

karrierlehetősége nem biztosított. 

 

veszélyeztetettség 
A veszélyeztetett helyzetben nem a szociális tartalom hangsúlyos, hanem inkább a pszichikus. 

Veszélyeztetett helyzetben a személyiség egészséges fejlődése akadályozott, a tét nem 

egyszerűen a társadalmi karrier, hanem a személyiség mentális normalitása,  

kiegyensúlyozottsága. 

 

pályaorientáció 
Egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő  

pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén. 

 

országos képzési jegyzék (OKJ) 
Az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó Eu konform képzési lista. 

 

megváltozott munkaképességű személy 
Aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően  

munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt  

csökkenek. 

 

rehabilitáció 
Rehabilitációnak nevezzük azt az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési,  

szociális és foglalkoztatási rendszerekben megvalósuló folyamatot, amelynek célja a tartósan  

akadályozott személyek képességeinek szinten tartása, fejlesztése, a társadalmi életben való  

részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése. 

 

foglalkozási rehabilitáció 
Az a folyamat, amely képessé teszi a fogyatékossággal élő embereket a megfelelő munka  

vállalására, megtartására, a munkahelyi előmenetelre, és ezáltal javítja a társadalomba való  

re/integrációjukat. 

 

mentorprogramok 
elsősorban a munkaügyi szervezet kirendeltségeihez kapcsolódva működnek annak  

érdekében, hogy a szolgáltatásokat az egyéni támogatást igénylő, hátrányos helyzetű  

célcsoportok szükségleteikhez jobban közelítve, rugalmas módon, akár lakóhelyükön is  

igénybe vehessék. 

 

alacsony iskolai végzettségű 
alacsony iskolai végzettségűeknek tekinthetjük egyrészt azokat, akik még az általános iskolát  

sem fejezték be, másrészt rendelkeznek ugyan általános iskolai végzettséggel, de  

versenyképes, a munkaerő-piacon könnyen konvertálható szakképzettséggel nem. 

 

lemorzsolódás 
A tanuló a saját osztályából (szakmából) morzsolódik le, amelyikben a tanulmányait  

megkezdte. Ennek okai lehetnek: költözés, iskolabezárás, osztályok összevonása (külső  

okok), illetve egészségügyi, magatartási és/vagy tanulmányi probléma (belső, individuális okok). 

 

tranzitfoglalkoztatás 
olyan komplex tevékenység, mely a munkaerő-piacról kiszorult emberek segítését célozza  

olyan módon, hogy szaktudást biztosít számukra és közvetlen támogatást nyújt munkahelyi és  

társadalmi beilleszkedésükhöz. 

 

országos képzési jegyzék 
A többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről bevezeti az Országos  

Képzési Jegyzéket (OKJ), amely tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket. Az  
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OKJ-t a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter évente adja ki a szakképesítésért  

felelős miniszter egyetértésével. 1996-tól az OKJ tartalmazza az ISCED-nek megfelelő  

képzési szintek rendszerét. A szintek bevezetése egy Európa konform, jobban áttekinthető és  

rendszerező képzési jegyzék kiadását eredményezte. 2001-től az OKJ szakmacsoportos  

rendszerű. A jelenlegi OKJ jellemzői: 

 

moduláris szakmaszerkezet 
A rokonszakmák közös tudásanyagát mostantól ugyanaz a követelménymodul tartalmazza.  

Így, aki egy szakma megszerzése során sikeres vizsgával teljesített egy bizonyos modult,  

annak nem kell abból ismét vizsgáznia, és a második szakma tanulásakor felmentést kaphat a  

tananyag egy - az első szakma keretében már megismert - része alól is. 

 

alap-szakképesítés 
A szakmai és vizsga követelményben   meghatározott  modulokból épül fel, munkakör  

ellátására képesít 

 

rész-szakképesítés 
Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül  

fel, legalább egy munkakör ellátására képesít 

 

elágazás 
A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból  

épül fel, amely kötelezően választandó modullal, modulokkal együtt munkakör ellátására képesít  

 

ráépülés 
A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész- 

szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb  

munkakör ellátására képesít. 
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