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A kutatás szakpolitikai ajánlásai 

A módszertani ötlettár előtt a szerződésnek megfelelően összefoglaljuk az ötlettárral párhuzamosan 

elkészült kutatás szakpolitikai ajánlásait. A kutatás azt vizsgálta, hogy jelenleg a munkaügyi szervezet 

milyen módszerekkel és milyen hatékonysággal szolgálja ki a kiemelt célcsoportba tartozó ügyfeleit 

(fiatal (25 év alatti) álláskeresők, 55 év fölötti álláskeresők, tartós munkanélküliek). A kutatás során az 

alábbi módszereket használtuk: interjúk készítése (24 db) a fenti célcsoportok vonatkozásában, az 

adattárházban elérhető aggregált adatok elemzése, a fenti célcsoportok vonatkozásában, az egyes 

célcsoportok munkaerőpiaci reintegrációját segítő jelenlegi módszerek, folyamatok elemzése. Az 

eredményekről részletesebben olvashat „A tartós munkanélküliek, valamint az 50 év feletti és a fiatal 

álláskeresők munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei” tanulmányban. 

A fiatalok magas munkanélküliségi rátája mögött okként megjelenik a fiatalok alacsony képzettsége, 

a munkáltatói diszkrimináció és a szigorúbb munkavédelmi szabályozás. A fiatalok sokszor nagyon 

kevés vagy semennyi munkatapasztalattal sem rendelkeznek, ismereteik és elvárásaik a 

lehetőségeikről vagy az elérhető bérekről hiányosak vagy nem valósághűek.  

Az idősebbek körében magasabb az inaktivitás. Sokaknak elavult vagy alacsony szintű a képzettsége, 

állásvesztés esetén pedig nehezebben váltanak. Előfordul, hogy a tapasztalatuk miatt magasabbak az 

elvárásaik, amit a munkaerőpiac nem minden esetben értékel.  

A tartós munkanélkülivé válás valószínűségét a Hétfa Kutatóintézet által 2018-ban végzett kutatás 

alapján tudjuk legpontosabban meghatározni. A tartós munkanélküli helyzetben ragadásnak a 

legfőbb okai az alacsonyabb iskolai végzettség (különösen a legfeljebb általános iskolai végzettség, 

valamint az érettségit nem adó, alsó-középfokú iskolai végzettség); korábbi hosszabb álláskeresési 

időszakok (különösen, ha volt 12 hónapnál hosszabb munkanélküli időszak is); a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban (FHT-ban) való részesülés; az idősebb életkor (különösen: 55 év feletti); 

megváltozott munkaképesség; kevés munkatapasztalat (különösen, ha még nem volt legalább egy 

éves egybefüggő munkaviszonya). A tartós munkanélküliséget nagymértékben befolyásolja az is hogy 

az álláskereső milyen járásban és településen él, az 1000 fő alatti településen és a fejlesztendő vagy 

komplex programmal fejlesztendő járásban élők számára jóval nagyobb a tartós munkanélkülivé 

válás esélye. 

E célcsoportok hosszabb időre ragadnak be az állástalanságba, így egyre nagyobb lett az arányuk a 

regisztráltak között. E célcsoportok egyre komplexebb figyelmet és támogatást igényelnek, miközben 

az ügyintézők számára nem nőtt azoknak az eszközöknek az elérhetősége, amelyekkel segíteni 

tudnák őket.  

A kiemelt csoportokba tartozó ügyfelek esetén kiemelt jelentősége van az egyéni különbségekre és 

igényekre reagáló szolgáltatási kosárnak. A tanulmányban bemutatott csoportokon belül nagyon 
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nagyok az egyéni különbségek. Vagyis a sikeres szolgáltatásnak és támogatásnak az egyéni 

szükségletekre kell reagálnia és nem lehet a célcsoport ismeretében mindenkire illeszkedő mintákat 

kidolgozni.  

Az életkor alapú csoportképzésnél célravezetőbb, ha a profiling rendszer alapján határozzuk meg a 

tartós munkanélküliség valószínűségét. Így a magas kockázatú álláskeresők rövid időn belül 

szolgáltatásba irányíthatók, és róluk a profilingnál részletesebb diagnosztika készülhet.  

A kiemelt célcsoportoknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő javaslatokat tehetjük:  

- A sikeres szolgáltatásnyújtásnak alapvető feltétele az egyéni szükségletek felmérése, 

részleteseb diagnosztikája. 

- A munkaerőpiactól legtávolabb állók esetében a legsikeresebb az egyéni szolgáltatások 

komplex csomagjának nyújtása.  

- A mentori szolgáltatással kapcsolatban a nemzetközi hatásvizsgálatok szerint nagyon jók a 

tapasztalatok, személyre szabott segítésre van szükség e célcsoportban. A hazai tapasztalatok 

jelenleg vegyesek. A szolgáltatások elérhetősége és jellege viszont ma nagyban függ az 

aktuális uniós programoktól, így nehezen biztosítható a szolgáltatások igény szerinti nyújtása, 

és hosszabb távú elérhetősége. 

- Nagy jelentősége lenne a pszichológiai és mentálhigiéniás szolgáltatásoknak e célcsoportok 

sok tagja esetén. De sok járásban nem elérhetőek ezek a szolgáltatások, hiányos a 

szakembergárda, e szolgáltatások elérhetőségét bővíteni kellene. (Több interjúban is jelezték, 

hogy az ügyfelek körében gyakori pszichés és mentális zavarok másképp nem kezelhetők.) 

- Az ügyintéző, tanácsadó és mentor feladatainak elválasztása miatt az ügyfelek több 

szakember közt vándorolnak, mozognak, miközben a kompetencia- és felelősséghatárok is 

elmosódnak. Az információáramlás pedig e szakemberek közt akadályozott. Szerencsés lenne 

a komplex problémákkal küzdő ügyfelek esetében egy esetmenedzser, esetfelelős kijelölése. 

- A GINOP 5.1.5. program fontos tapasztalatokkal szolgálhat a szolgáltatások kiszervezése 

terén. A program tapasztalatait, eredményeit érdemes lenne egy kiterjedt értékelés és 

tényellentétes módszereket is alkalmazó hatásvizsgálat keretein belül megvizsgálni, majd az 

eredményeket figyelembe venni a későbbi szolgáltatásfejlesztés tervezésénél. Többen 

jelezték, hogy a szolgáltatásokban való részvételt akadályozzák az utazással kapcsolatos 

nehézségek. Fontos lenne, hogy minden esetben az utazási támogatás előre legyen kifizetve 

vagy a jegy átadva. 

- A foglalkoztatási osztályok felé irányuló ügyfélbizalom egy alapvető tényezőjének tűnik az, ha 

biztosítva van, hogy a lehetőségekhez mérten minél inkább ugyanazon ügyintézőhöz kerüljön 

vissza az ügyfél (például területi elosztás, vagy ABC sorrend alapján). Másrészről viszont, 

egyes szakirodalmak külön javasolják a tartós munkanélküliek számára (akik esetében 
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gyakran halmozódó munkaerőpiaci hátrányok nehezítik az elhelyezkedést) külön, erre kijelölt 

ügyintézők biztosítását. Ezekkel az esetekkel foglalkozó ügyintézők számára biztosított a 

csökkentett esetszám, hogy több idejük legyen foglalkozni az ügyfelekkel. 

- Az ügyintézők és tanácsadók sok esetben nem rendelkeznek naprakész és részletes 

információkkal a szociális ellátásokról. Javasoljuk, hogy a szociális szolgáltatásokról és 

ellátásokról készüljenek útmutatók, interaktív tananyagok és képzési alkalmak. 

- Ugyancsak hiányoznak vagy sporadikusak az együttműködések a szociális ágazat ellátásaival. 

Az együttműködés fejlesztése szükséges mindkét ágazat irányából. Szükség lenne ágazatközi 

koordinációra, intézményi fejlesztésekre, közös módszertanra és közös célmeghatározásra. 

Ennek érdekében szükség van egy önálló kutatás és fejlesztés megvalósítására.  

- A foglalkoztatási osztályokon, az ügyintézők és tanácsadók körében továbbra is sok panasz 

érkezik a magas adminisztrációs terhekre. Javasoljuk a foglalkoztatási osztályok 

adminisztrációs terheinek csökkentési lehetőségeit feltáró kutatás végzését: különös 

tekintettel az IR-ben és az az elektronikus kapcsolattartásban rejlő egyszerűsítési 

lehetőségekre, valamint a jelenlegi ügyfél/ügyintéző arányok mutatójával kapcsolatos teljes 

körű felmérésre az egyes járásokban. 

Szakpolitikai szinten a következő programozási időszak tervezéséhez javasoljuk, hogy kétféle 

munkaerőpiaci programtípus legyen kialakítva: egyfelől a 2-es profiling kategóriát célzó, képzésre és 

bértámogatási elemekre koncentráló programok, másfelől a kifejezetten hátrányos helyzetűeket 

célzó, személyre szabott és komplex programok. Ez utóbbiakban biztosítani kell a programelemek 

egymásra épülésének lehetőségét, és célszerű kisebb bevonandó létszámot meghatározni. Ezzel 

együtt – többek között intenzív humánszolgáltatásokon keresztül – biztosítani kell, hogy egy-egy 

résztvevő hosszabb ideig (2-4 évig) folyamatosan részesüljön segítségben. Javasoljuk, hogy induljanak 

külön programok megváltozott munkaképességű (de rehabilitációs járadékban nem feltétlenül 

részesülő) álláskeresők számára. 

Az európai uniós programok a szolgáltatások nyújtását és a szolgáltatásba irányítás folyamatait is 

nagymértékben befolyásolták, esetenként eltérítették. A járásokban elérhető szolgáltatások körét 

nem az álláskeresők aktuális igényei határozzák meg, hanem a programtervezési elosztási 

mechanizmusok (amelyek akár több évvel korábbi igényekre reagálnak). Miután a szolgáltatások 

jelenleg leginkább csak az uniós projektekben férhetők hozzá, így ezek működése nagymértékben 

meghatározza, hogy kik milyen szolgáltatásban részesülnek.  

Többen említették, hogy a projektek szigorú eredménymutatói nehezen egyeztethetők össze a 

tanácsadói munka természetével, nagyobb rugalmasságra lenne szükség. Gyakran előfordul ugyanis, 

hogy a tanácsadási, mentori szolgáltatás folyamata alatt is változnak az ügyfelek igényei, 

körülményei, vagy addig nem ismert befolyásoló tényező derül ki. Ezekhez a változásokhoz nehezen 

tud alkalmazkodni a program. A projektek megvalósítása során sok helyen láttunk példát arra, hogy 
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lefölözés történik. Az indikátornyomás már a bevonáskor megjelenik és a leghátrányosabb 

helyzetűek bevonása ellen hat. Több helyen él az a gyakorlat, hogy csak akkor vonnak be egy 

ügyfelet, ha már tudnak neki ajánlatot (képzés vagy bértámogatást) adni, addig nem. Vagyis azokat, 

akikről kevésbé feltételezik, hogy hamarosan képzésbe vagy bértámogatásba kerülhet, nem vonják 

be. Velük így nem is foglalkoznak, ők nem jutnak el a szolgáltatásokhoz. Továbbra is jelentős tényező 

a szolgáltatások és képzések kiválasztása során a feltöltés kényszere, vagyis az induló képzéseket és a 

meghatározott szolgáltatási létszámokat igyekeznek feltölteni az ügyintézők. Így a program nyomása 

erősebb, mint az ügyfél egyéni szükségleteire célzott szolgáltatásba vonás.  

A munkaügyi rendszerben dolgozók közt nagyon nagy igény van a képzésekre és az egymás közti 

szakmai tapasztalatcserére és tudásmegosztásra.  
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Módszertani megoldások, ötlettár a komplex 

hátrányokkal küzdő álláskeresőkkel folytatott 

munkához 
 

1. Bevezető az ötlettárhoz 

Ez a segédlet a Pénzügyminisztérium megbízásából a kiemelt helyzetű álláskeresői célcsoportok (25 

év alattiak, 50 év felettiek és tartós munkanélküliek) helyzetét vizsgáló kutatás keretében készült. 

Mivel a foglalkoztatási osztályok eltérő munkaerőpiaci környezetben és eltérő szervezeti kultúrában 

dolgoznak, ezért egy egységes, minden helyzetben alkalmazandó módszertani útmutató helyett 

hasznosabb lehet számukra egy olyan megoldásgyűjtemény, amelyből a saját helyzetükre, a 

munkájuk során felmerült problémákra leginkább alkalmazható megoldásokat tudják kiválasztani, 

adaptálni. 

Célja, hogy többféle megközelítésű módszertani és szolgáltatásszervezési ötlettel és javaslattal 

szolgáljon elsősorban a foglalkoztatási osztályon dolgozó ügyintézők, másodsorban a tanácsadók és 

külső szolgáltatók számára a komplex, halmozódó hátrányokkal küzdő ügyfelek segítésében. A 

segédlet elsősorban a kutatás során gyűjtött terepi tapasztalatokra támaszkodik, és támogatni 

kívánja a szakemberek közti tapasztalatcserét. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a munkaügyi 

rendszerben dolgozó munkatársak képzettsége és tapasztalata sokszínű, így lesz, akinek kevés 

újdonságot fog tartalmazni az ötlettár, vagy csak egy-egy területen találnak hasznos tippeket, míg 

másoknak több újdonság lesz benne. Az interjúk során nagy igény mutatkozott az ügyintézők körében 

az új technikák elsajátítására és az egymás közti tapasztalatcserére. Vélhetően a leghasznosabb 

segítség számukra nem papír alapú lenne, hanem képzések, esetmegbeszélő csoportok, egymástól 

tanulási alkalmak formájában megvalósuló.  

A dokumentum a szakemberektől érkező ötletek és bevált gyakorlatok gyűjteménye, nem pedig 

egy olyan módszertani útmutató, amelynek leírásait szabályként követni vagy alkalmazni kell. A 

dokumentum lehetőséget nyújt arra, hogy bővítse az ügyintézők praktikáinak tárházát, és rájuk bízza, 

hogy mi az, amit tudnak alkalmazni vagy szívesen alkalmaznak a napi munkájuk sokán.  

Az ötlettárban arra törekszünk, hogy a kommunikáció, bizalomépítés és motiválás terén alkalmazott 

technikák, és alkalmazásuk módjának bemutatásával újabb ötleteket és eszközöket adjunk az 

ügyintézőknek, melyeket a saját és az ügyfelek személyiségéhez, stílusához igazítva a helyzetnek 
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megfelelően tudnak alkalmazni. Emellett a foglalkozási osztályokon és a szociális szolgáltatások 

területén potenciálisan elérhető szolgáltatási választék közötti eligazodásban is segítséget nyújthat a 

dokumentum.  

A kiadvány egy palettát mutat be, annak tudatában, hogy nem minden megyében, illetve járásban 

érhető el minden munkaerőpiaci szolgáltatás. De arra törekedtünk, hogy minél több lehetőséget 

fölvázolva mutassuk be, hogy a halmozódó szociális és munkaerőpiaci hátrányok milyen kombinációk 

révén közelíthetők meg annak érdekében, hogy az ügyfelek integrációja sikeres és tartós legyen. 

Ehhez készültek a rendszer átlátását segítő ábrák is, például a potenciálisan elérhető munkaerőpiaci 

szolgáltatások kiemelt célcsoportjait bemutató táblázat, a szolgáltatások egymásra épülésének 

javasolt variációit bemutató folyamatábrák. Emellett problémacsoportonként összegyűjtöttünk 

néhány szempontot, amely mentén érdemes mérlegelni a különböző szolgáltatásokba való bevonás 

során.  

Az ötlettár összeállításakor a szakértői interjúk tapasztalatain túl támaszkodtunk egy Fejér megyei 

szolgáltatásfejlesztési célú projekt keretében kidolgozott FE/12/336/2018. nyilvántartási számú 

Módszertani Útmutatóra, melynek keretében szolgáltatáscsomagokat alakítottak ki, valamint a 

GINOP 5.1.5 program szolgáltatási sztenderdjeire. 

Az ötlettár fő fókuszában a hátrányos helyzetű álláskeresőkkel, illetve inaktívakkal folytatott 

ügyintézői munka áll. Olyan ügyfelekre fókuszálunk, akik a munkaerőpiacon halmozódó akadályokkal 

rendelkeznek, emiatt a munkaerőpiactól távol vannak, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

vagy tartós munkanélküliek. Az ő sikeres reintegrációjukhoz szükség van arra, hogy az ügyintézők (a 

jelenlegi foglalkoztatási osztályok bevett gyakorlatát figyelembe véve elsősorban a szolgáltatási 

ügyintézők) hatékonyabban tudjanak e célcsoporttal is foglalkozni. Az ügyféllel való sikeres 

együttműködés kulcsa az egyéni szükségletekhez igazodó egyéni szolgáltatásokat nyújtó tervezett 

munkafolyamat. Ehhez a munkafolyamathoz kívánunk további ötleteket adni. 

Az útmutató a következőképpen épül fel: 

 A kiemelt álláskeresői célcsoportok: a fejezetben röviden összefoglaljuk a 25 év alatti és 50 év 

feletti álláskeresők, valamint a tartós munkanélküliek legfőbb jellemzőit, az álláskeresés előtt 

álló leggyakoribb akadályokat. (Megjegyzendő, hogy az útmutatóban leírt jógyakorlatok, 

ajánlások, tippek legnagyobb része nem csak e három kiemelt célcsoportba tartozó ügyfelek, 

hanem bármely álláskereső esetében alkalmazható.)   

 Az ügyintézők szükséges kompetenciakészlete: Ebben a fejezetben kitekintünk arra, hogy 

milyen kompetenciákra és tudásokra van szüksége az NFSZ ügyintézőinek, milyen képzési és 

tapasztalatcsere programjavaslatokat tettek a szakemberek. 
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 Az esetmenedzsment szemléletű keret bemutatása: A kutatásunk során gyűjtött ötleteket és 

tippeket egy esetmenedzsment személetű keretben mutatjuk be. E keret strukturálja az 

ügyintézői tapasztalatokat a munka különböző fázisaiban.  

 Helyzetfeltárás: Tippeket és ötleteket adunk az ügyfelek elérése, helyzetfeltárása területén. 

Valamint bemutatjuk a bizalmi, segítő kapcsolat kialakításához kapcsolódó tippeket és 

gyakorlatokat, a motiválás gyakorlati lehetőségeit. 

 Szolgáltatások és eszközök azonosítása: Az ügyintézők által a vizsgált csoportok körében 

tapasztalt leggyakoribb problémák mentén mutatjuk be a hozzájuk kapcsolható 

szolgáltatásokat. Emellett a munkaerőpiaci szolgáltatások célcsoportjait is bemutatjuk egy 

könnyen áttekinthető táblázatba foglalva, a szolgáltatások egymásra épülését pedig 

folyamatábrákon. 

 További ajánlott szakirodalmak: Az eszköztárban összegyűjtöttünk olyan tanulmányokat, 

útmutatókat, amelyek hasznosak lehetnek azoknak az olvasóknak, akiket egy-egy téma 

mélyebben érdekel. 

 A mellékletekben a foglalkoztatási szolgáltatások részletes sztenderdjei, és a szociális ágazati 

portál működésének leírása kapott helyet. 

Az ötlettárban keretes szövegként emeltünk ki gyakorlati tippeket és tanácsokat, amelyeket 

nagyrészt az interjúk során gyűjtöttünk. Ezek a tippek és kitekintések a napi munka során jelentkező 

problémákhoz szolgálhatnak ötletekkel. 
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2. A kiemelt álláskeresői célcsoportok legfőbb jellemzői 

A fejezetben röviden összefoglaljuk, hogy melyek azok az elhelyezkedés előtt álló legfőbb akadályok, 

nehézségek, amik a kiemelt álláskeresői célcsoportok (25 év alattiak, 50 év felettiek, tartós 

munkanélküliek) körében a leggyakrabban felmerülhetnek. Természetesen ezen problémák nagy 

része nem csak e három kiemelt célcsoport esetében lehet jellemző, hanem bármelyik álláskereső 

esetében felmerülhetnek, illetve azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy minden álláskereső más és 

más nehézségekkel, erősségekkel és érdeklődési körrel bír. Ezért is nagyon fontos egy megbízható 

profiling rendszer, ami segíthet kiszűrni azokat az álláskeresőket, akiknek több segítségre van 

szükségük. Emellett az is nagyon fontos, hogy (amennyiben lehetséges) az első interjúra kellő időt és 

figyelmet szánjon az ügyintéző, hiszen ekkor lehet felmérni, hogy az adott ügyfél elhelyezkedését 

milyen problémák nehezítik, mik azok, amikre megoldást szükséges találni valamilyen aktív eszközzel, 

szolgáltatással. 

A kiemelt célcsoportok helyzetét részletesebben mutattuk be a jelen projekt keretében készült 

zárótanulmányban (Hétfa Kutatóintézet 2019). A három kiemelt célcsoportra vonatkozó következő 

megállapításokat jórészt az e tanulmányban leírtak alapján foglaljuk össze.   

2.1. A fiatal álláskeresők munkaerőpiaci helyzete: jellemző problémák és 
lehetséges megoldások 

Bár a fiatal álláskeresők csoportja meglehetősen heterogén, vegyes képet mutat, összességében 

elmondható, hogy a 25 év alatti álláskeresők átlagosan rosszabb munkaerőpiaci helyzetben vannak, 

mint az elsődlegese korosztálynak számító 25-49 éves korosztály. A Hétfa Kutatóintézet (2019) 

adatelemzése alapján az derül ki, hogy a fiatalok körében jóval alacsonyabb a foglalkoztatási ráta, 

mint a 25 év felettiek esetében: ez részben természetesen abból adódik, hogy viszonylag nagy köztük 

a nappali tagozaton tanulók aránya, másrészt viszont a 25 év alattiak körében a munkanélküliségi 

ráta is jóval magasabb. Ez nemcsak hazánkban, hanem az Európai Unió összes tagállamára jellemző 

(bár országonként eltér, hogy ez a hátrány mekkora). A fiatalokra jellemző továbbá, hogy relatíve 

gyakrabban helyezkednek el rövidebb ideig tartó, bizonytalan állásokban, amelyet egy rövidebb-

hosszabb munkanélküliségi időszak követ. E mögött gyakran az áll, hogy sok pályakezdő fiatalnak 

időre van szüksége, hogy megtalálja a számára megfelelő foglalkozást, munkakört, munkahelyet, 

illetve ki szeretné próbálni magát több munkahelyen is, mielőtt egy tartósabb állásban 

elhelyezkedne. Másrészt, sok fiatal tanulmányai mellett (vagy két oktatási program között) végez 

alkalmi munkákat. Harmadrészt pedig sokszor a munkáltatók azok, akik eleve csak határozott időre 

hajlandók a fiatalokat felvenni. Összességében a statisztikák szerint a fiatalok körében két és fél-

háromszor olyan gyakori a határozott idejű munkaszerződések előfordulása, mint a 25 évnél 

idősebbek körében. 
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A munkáltatók egy része sokszor vonakodhat fiatal munkavállalókat alkalmazni, vagy csak jóval 

alacsonyabb fizetéssel lenne hajlandó őket felvenni, mint amennyiért a fiatal elvállalná a munkát. 

Ennek oka, hogy a pályakezdő, vagy nagyon kevés tapasztalattal rendelkező fiatalok képességeit, 

munkabírását – referencia híján – előzetesen nem tudja olyan jól megítélni a munkáltatók többsége, 

mint egy idősebb munkavállaló esetében, akinél az előzetes munkatapasztalat már árulkodik arról, 

hogy képes dolgozni. További gyakori probléma lehet a fiatalok esetében, hogy a formális oktatásban 

megszerezhető készségek, tudás és a munkaerőpiacon elvárt készségek, szaktudás nem teljesen fedik 

le egymást. Sok munkáltató panaszkodik arra, hogy a kevés munkatapasztalattal rendelkező fiatalok 

esetében nagyon magasak lennének a betanítási költségek, az iskolában, képzésben megszerzett 

tudás sokszor kevésbé használható.  

 

Összességében – megjegyezve, hogy minden fiatal álláskereső helyzete más és más – leggyakrabban 

az alábbi összetevői vannak a fiatalok rosszabb munkaerőpiaci helyzetének: 

 magasabb munkanélküliségi ráta, melynek hátterében az alábbiak állhatnak: 

o munkáltatói diszkrimináció; 

o a hatékony munkavégzéshez szükséges alacsony, illetve nem a munkáltatók 

elvárásainak megfelelő készségek; 

o alacsony iskolai végzettség; 

 kisebb beágyazódás a munkaerőpiacon, rosszabb minőségű álláshelyek túlsúlya: 

o rövidebb ideig tartó, határozott idejű, vagy bizonytalan álláshelyek; 

o alacsonyabb bérek; 

o az átlagosnál rosszabb munkakörülmények.  

 

A fentiek miatt a munkavállalók számára általában kockázatosabb, költségesebb lehet egy fiatalt 

alkalmazni, mint egy több tapasztalattal rendelkező idősebbet. Ebben a helyzetben egy bér- vagy 

bérköltség-támogatás segíthet a problémán, hiszen a támogatás részben kompenzálhatja a 

munkáltatót a fenti kockázat miatt. A (többségében más országokban végzett) hatásvizsgálati 

eredmények alapján azonban a bértámogatási programok önmagukban ritkán eredményesek a 

fiatalok körében: sokszor a bértámogatás, a gyakorlatorientált munkahelyi képzés és a mentorálási, 

tanácsadási szolgáltatások egyidejű nyújtása szükséges ahhoz, hogy a fiatal álláskereső sikeresen és 

tartósan elhelyezkedjen. Vagyis hasznos lehet a különböző támogatásokat és szolgáltatásokat 

egymással kombinálni, különösen a rosszabb helyzetű álláskeresők esetében, és minden esetben 

intenzív, gyakori találkozókra épülő tanácsadással, mentorálással kiegészíteni.  

 

Gyakran előforduló probléma lehet még a 25 év alatti fiatalok esetében, hogy tapasztalatlanságuk 

miatt kevesebb vagy pontatlanabb ismeretekkel rendelkeznek a munkaerőpiacot illetően is, 

például nem ismerik a megfelelő álláskeresési technikákat, vagy irreális elvárásaik lehetnek a 

munkabérre vagy a munkakörülményekre vonatkozóan is. Ebben az esetben a különböző 
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szolgáltatások – például az álláskeresési technikák oktatása, egyéni álláskeresési tanácsadás, valamint 

a mentorálás – segíthet a problémák kezelésében. A mentorálás esetében a tapasztalatok szerint 

fontos, hogy a fiatal legalább hetente találkozzon, beszéljen a mentorral (akár telefonon, valamilyen 

chat programon vagy Skyepon keresztül is, de a legjobb a személyes találkozó). Ideális esetben a 

mentornak az elhelyezkedést követően még legalább 3-6 hónapig hasznos tartania a kapcsolatot a 

fiatallal, és fontos feladata lenne a munkáltató és a fiatal közti közvetítés, a munkahelyi beilleszkedés 

segítése is. 

Végül, a sok fiatal számára szintén nagyon hasznos lehet a pályaorientációs tanácsadás is. Ez 

különösen akkor lehet hasznos, ha a fiatal nem tudja vagy bizonytalan abban, hogy mit szeretne 

csinálni, illetve, hogyha gyakran előfordul, hogy az elkezdett képzést nem fejezi be, a munkahelyét 

hamar otthagyja.   

2.2. Az idősebb álláskeresők munkaerőpiaci helyzete: jellemző problémák 
és lehetséges megoldások 

Az idősebb, körülbelül 50-55 év feletti munkavállalók helyzete – a fiatalokéhoz hasonlóan – általában 

szintén kevésbé kedvező, mint a 25-49 éveseké. A problémák azonban egészen más jellegűek: az 

idősebb korosztály esetében nem annyira a munkanélküliség szintje, mint inkább az újbóli 

elhelyezkedés fokozott nehézsége jelenti az elsődleges problémát; a hosszabb ideig tartó 

állástalanság pedig sokszor az aktív álláskeresés iránti motiváció elvesztéséhez, inaktivitáshoz vezet. 

Ezt a statisztikai adatok is igazolják: az 50 év felettiek körében jóval magasabb a tartós (egy éven túli) 

munkanélküliség előfordulása, és az 50 év felettiek kisebb valószínűséggel találnak újra munkát 

állásvesztés esetében (ugyanakkor ez nem reménytelen).   

A fiatal munkavállalókhoz hasonlóan az idősebbeket is gyakran éri hátrányos megkülönböztetés a 

munkáltatók részéről. Az előítéletek mögött gyakran az áll, hogy a munkáltatók sokszor úgy 

gondolják: az idősebb munkavállalók kevésbé hatékonyan dolgoznak, mint a fiatalabbak, emiatt 

kevésbé éri meg őket foglalkoztatniuk. Ez természetesen nem igaz minden 50 év feletti álláskeresőse, 

bár a helyzet nagyban függhet attól, hogy milyen munkakörben kíván elhelyezkedni az ügyfél. A 

munkáltatók emellett gyakran úgy gondolják, az idősebb munkavállalókat költségesebb 

foglalkoztatni, mint a fiatalokat: egyrészt általában magasabb az elvárt bér a munkavállaló részéről, 

mint a fiatal munkavállalók között, másrészt a nem bérjellegű költségek is nagyobbak lehetnek, 

hiszen a legtöbb országban több fizetett szabadság jár nekik. A bér- és bérköltség-támogatások – a 

fiatalokhoz hasonlóan – részben kompenzálhatják a munkáltatókat. Ugyanakkor a nemzetközi 

hatásvizsgálatok eredményei alapján a bérjellegű támogatások ritkán járnak jelentős hatásokkal az 

idősebbek foglalkoztatási esélyeire nézve, bár akadnak ellenpéldák. A nemzetközi tapasztalatok 

szerint a legtöbb bértámogatást olyanok után igénylik a munkáltatók, akiket a támogatás nélkül 

amúgy is foglalkoztatnának.     
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A hatékony munkavégzéshez szükséges szakmai készségek az évek során elavulttá válhatnak, 

amennyiben a munkavállaló nem fejleszti ezeket formális vagy informális képzések révén. Az 

alacsonyabb iskolai végzettségű munkavállalókat fokozottan érintheti a munkavégzéshez szükséges 

készségek romlása, mivel nagyobb arányban vannak köztük fizikai foglalkozásúak, akik az életkorral 

járó egészségügyi problémák hatására fizikailag kevésbé bírják korábbi munkájukat folytatni. Ezért 

nagyon fontos, hogy az idősebb álláskeresők is folyamatosan képezzék magukat. A hatásvizsgálatok 

és a szakértők alapján a képzések (különösen a felhasználói szintű informatikai és a nyelvi képzések) 

sikeresen növelhetik az 50 év felettiek elhelyezkedési esélyeit, azonban fontos, hogy ezek az idősebb 

korosztály igényeire és sajátosságaira legyenek szabva. A tapasztalatok szerint az idősebb 

álláskeresők képzésénél a több idő (hosszabb és kevésbé intenzív képzések) és más oktatási 

módszerek (többféle módszerek vegyítése: mint például az előadás, a gyakorlati bemutató és az aktív 

részvétel kombinálása) lehetnek inkább eredményre vezetők. Ezen kívül a saját ütemben történő 

tanulás és a munka közbeni, gyakorlatorientált tanulás is hatásosabb lehet. Problémát jelenthet 

azonban, hogy az idősebbek általában kevésbé motiváltak, ritkábban hajlandók arra, hogy képzésben 

vegyenek részt, ezért az első fontos lépés az ilyen álláskeresők megfelelő motiválása, ami elsősorban 

mentorálás és különböző tanácsadások révén lehetséges. 

A magasabb életkorral gyakran együtt járó egészségi problémák szintén korlátozzák az idősebb 

korosztály munkába állását: a munkavégzésre vagy a munkába járásra (közlekedésre) is esetlegesen 

kiható tartós betegségek, fogyatékosságok, valamint a gyengébb fizikai teljesítőképesség szintén 

csökkentik a munkakínálatot, vagy korlátozzák, hogy a munkavállaló hol, milyen munkarendben vagy 

milyen jellegű munkákat tud elvégezni. Bizonyos statisztikák arra utalnak, hogy ez a probléma 

Magyarországon különösen súlyos lehet az 50-55 év feletti korosztály esetében: a WHO adatai 

alapján Európában az egészségben eltöltött évek várható száma születéskor 2016-ban átlagosan 70,2 

év, míg Magyarországon ez csak 66,8 év volt. A férfiak esetében ez a különbség még jelentősebb: az 

európai országok között a fenti mutató átlagosan 68,2 év, míg a magyar férfiak körében 64,1 év volt 

2016-ban. Ez azt jelezheti, hogy sokan még az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt évekkel 

kieshetnek a munkaerőpiacról, vagy kénytelenek alacsonyabb fizetéssel járó állásokat elvállalni.   

Gyakran előforduló probléma lehet még az idősebb álláskeresők esetében (főleg, ha már hosszabb 

ideje nem találnak munkát) az önbizalomhiány, a korábbi negatív munkahelyi vagy állásinterjúi 

tapasztalatok miatti elkeseredettség, a gátlásosság és a kudarcoktól való félelem. (Ezek a problémák 

természetesen minden korosztályban előfordulhatnak, az idősebbek körében azonban fokozottabban 

jelen lehetnek.) Az ilyen álláskeresőket nehéz lehet rávenni arra, hogy elmenjenek egy-egy 

állásinterjúra, és még ha ez sikerül is, többnyire nem képesek úgy teljesíteni az interjún, hogy fel is 

vegyék őket. A megoldást az ügyfélközpontú, intenzív egyéni és csoportos tanácsadások, önismereti 

foglalkozások és pszichológiai segítségnyújtás jelentheti (bővebben lásd a 6.3-as fejezetben). 

Sokszor a családsegítő szolgálat vagy a helyben működő civil szervezetek (például a GINOP 5.1.5. 

program megvalósításáért felelős szolgáltató) bevonása hasznos lehet a megfelelő szolgáltatások 

kiválasztásában, a foglalkoztatási osztály kapacitás-problémáinak enyhítésében.   
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Összegezve tehát, 50-55 éves életkor felett az alábbi tényezők miatt beszélhetünk az átlagnál 

hátrányosabb munkaerőpiaci helyzetről: 

 alacsonyabb aktivitás; 

 egészségi problémák; 

 önbizalomproblémák, gátlásosság; 

 állásvesztés esetén kisebb esély az újbóli elhelyezkedésre, ezzel együtt nagyobb esély a tartós 

munkanélküliségre, melynek hátterében az alábbiak állhatnak: 

o munkáltatói diszkrimináció; 

o a hatékony munkavégzéshez szükséges alacsony, illetve nem a munkáltatók 

elvárásainak megfelelő készségek. 

 

2.3. A tartós munkanélküliek helyzete: jellemző problémák és lehetséges 

megoldások 

A tartós, vagyis az egy évnél tovább fennálló munkanélküliség igen káros következményekkel jár az 

egyén számára. A hosszú állásnélküli időszak alatt a szaktudás és a készségek elavulttá válhatnak, a 

munkával szembeni attitűd és motiváció romlik, leépülhetnek a társadalmi és szakmai kapcsolatok, 

csökkenhet a fizikai teljesítőképesség és romolhat az egészségi és a mentális állapot is. Ezek miatt 

minél hosszabb ideig tart az állásnélküli időszak, általában annál inkább csökken az elhelyezkedés 

valószínűsége. Emiatt is nagyon fontos a korai beavatkozás: egy jól működő profiling rendszer és egy 

alapos első interjú nagy eséllyel ki tudja szűrni azokat az álláskeresőket, akik segítség nélkül valami 

miatt nagyobb valószínűséggel válhatnak tartós munkanélkülivé. Azok az álláskeresők, akik egyszerre 

több nehezítő tényezővel, korláttal rendelkeznek (például alacsony iskolai végzettség, 

munkatapasztalat hiánya, magasabb életkor, rossz egészségi állapot, mentális problémák, és/vagy 

nehezen megközelítő településen laknak), nagyobb valószínűséggel válhatnak tartós munkanélkülivé. 

Ha egy álláskereső több ilyen korláttal rendelkezik, azaz hátrányos helyzetű, érdemes már a 

nyilvántartási időszak elején többet foglalkozni vele, és nem „megvárni”, amíg tartós 

munkanélkülivé válik.  

Egy nemrég készült, részletes adatelemzésen alapuló tanulmány (Bördős és szerzőtársai, 2018) 2015-

ös, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat informatikai rendszeréből lehívott adatokon vizsgálta a tartós 

munkanélkülivé válás valószínűségét. Az elemzés alapján az alábbi tényezők növelik annak az 

esélyét, hogy egy álláskereső 12 hónappal később is a nyilvántartásban szerepel:  

 alacsonyabb iskolai végzettség (különösen a legfeljebb általános iskolai végzettség, valamint 

az érettségit nem adó, alsó-középfokú iskolai végzettség); 

 fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásban regisztrált: 
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 korábbi hosszabb álláskeresési időszakok (különösen, ha volt 12 hónapnál hosszabb 

munkanélküli időszak is); 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT-ban) való részesülés; 

 idősebb életkor (különösen: 55 év feletti); 

 ha az álláskereső férfi;1 

 megváltozott munkaképesség; 

 a lakóhely 1000 fő alatti település; 

 korábban közfoglalkoztatottként dolgozott (különösen, ha többször is); 

 kevés munkatapasztalat (különösen, ha még nem volt legalább egy éves egybefüggő 

munkaviszonya). 

A fentiek közül pedig az alábbi tényezők azok, amik a leginkább számítanak: 

 melyik járásban regisztrált az álláskereső; 

 volt-e korábban tartós munkanélküli; 

 van-e korábbi munkatapasztalata (életkorától függően); 

 volt-e korábban közfoglalkoztatott. 

Bár az álláskeresési időszak hosszával csökken az elhelyezkedés esélye, nem teljesen reménytelen a 

tartós munkanélküliek helyzete sem. Több kutatás2 alapján az alábbiak segíthetik a már tartósan 

munkanélküli ügyfelek újbóli elhelyezkedését:  

 az ügyfelekkel foglalkozó ügyintézők számának növelése: kutatások szerint az egy 

ügyintézőre eső álláskeresők mutatószámának 1:70-re történő javítása segítheti, hogy 

intenzívebb segítséget kapjanak a tartós munkanélküliek (havi találkozókkal és 

beszélgetésekkel);  

 a közfoglalkoztatás helyett az egyénre szabott, több elemet is kombináló komplex 

programokba való nagyobb arányú bevonás, különösen a munkaerőpiactól távol lévő, 

legalacsonyabb végzettségű álláskeresők esetében; 

 a komplex programok esetében fontos, hogy azok egyszerre csak egy szűk célcsoportra 

koncentráljanak és jól célzottak legyenek, azaz csak a valóban rászorulókat célozzák; 

 
 
 

1
 Az adatok alapján férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak ugyan a nyilvántartásban legalább egy évig, mint a nők 

(egyéb tényezőkre, pl. végzettségbeli különbségekre vagy munkatapasztalatra is kontrollálva), azonban ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a nők könnyebben elhelyezkedtek: valószínűbb, hogy a nők nagyobb arányban válnak inaktívvá néhány 
hónap sikertelen álláskeresés után (pl. GYES-re való jogosulttá válás, 40 év utáni nyugdíjazás lehetősége, vagy a 
sikertelenség miatt egyszerűen nem mennek vissza a regisztrációt megújítani). 
2
 Ezekről bővebben lásd a jelen projekt során készült zárójelentést (Hétfa Kutatóintézet 2019). 
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 a komplex programokban egyszerre több szolgáltatást és eszközt igénybe vehessenek az 

álláskeresők: ezek mindig az ügyfél elhelyezkedése előtt álló akadályokra vannak szabva, 

de általában tartalmaznak az alapvető és munkahelyi készségek fejlesztését célzó 

szolgáltatásokat, rendszeres és gyakori mentorálást vagy coachingot, valamint gyakran 

részük a gyakorlatorientált, munkahelyen történő hosszabb képzés és az álláskeresési 

technikák elsajátítását célzó tréning is;      

 nagyobb hangsúly fektetése a munkáltatókkal való kapcsolattartásra, esetleg a 

munkáltatókat célzó külön szolgáltatások nyújtása; 

 sok esetben az egyéb – többnyire a szociális, kisebb részben az egészségügyi – 

szakágazatokkal való együttműködés, a programok és szolgáltatások összehangolása 

szükséges a sikeres munkaerőpiaci integrációhoz; 

 fontos megérteni és elfogadni, hogy a hatásos intézkedések többnyire bonyolultan 

kivitelezhetők és csak hosszú távon hoznak eredményeket. 
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3. Az ügyintézők szükséges kompetenciakészlete 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) amellett, hogy hazánkban a foglalkoztatásért felelős 

közhivatal, Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező és leginkább kiterjedt állásközvetítő 

szervezetrendszere is. Ahogyan a szervezet a saját bemutatkozó szövegében is írja:  

„A szolgálat küldetésének tekinti a foglalkoztatás elősegítését, bővítését, az aktív 

segítségnyújtást az álláskeresőknek és munkáltatóknak a megfelelő munkahely és a 

legalkalmasabb munkaerő minél gyorsabb megtalálásában, valamint az ellátások és 

foglalkoztatási támogatások megállapításában. Állami rendszerként mind a munkáltatók, 

mind az álláskeresők számára ingyenes szolgáltatásaival, foglalkoztatási programok 

működtetésével áll rendelkezésre, az ügyfelek lehető legnagyobb megelégedésére. A 

Kormány foglalkoztatáspolitikájához igazodva segíti a munkaerőpiac hatékony 

működését, aktivizálja a szereplőket, elősegíti a társadalmi integrációt, az 

esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára. A 

munkavállalókat számos személyre szabott, a munkaadókat pedig a cégek igényei szerint 

tervezett szolgáltatással és támogatással segíti.”3 

Ebből az önmeghatározásból következően a Szolgálatnak számtalan feladata, funkciója és hatásköre 

van. A Szolgálat életében egyszerre van jelen a hatósági és a szolgáltató szerepkör, amelyek időről-

időre akár konfliktusba is kerülhetnek. A humán szolgáltató funkciót Szilágyi Klára 

fogalommeghatározásában értelmezhetjük a Szolgálatra vonatkoztatva: „A humán szolgáltatás 

jelentése: (....) , hogy a társadalom olyan szervezeteket tart fenn és működtet, ahol az emberek 

segítséget kapnak egyéni problémájuk megoldásában." (Szilágyi Klára 1996)  

A Szolgálat munkája során sokszor nehéz megtalálni az egyensúlyt a hatósági és a szolgáltató 

szerepkör közt. A Szolgálat munkatársai, ügyintézői is sok esetben e két szerepkör közt 

egyensúlyoznak, napi munkájukban időről időre túlsúlyba kerül a hatósági jelleg. Jelen módszertani 

segédanyagban a szolgáltató szerepkört kívánjuk előtérbe helyezni, építve arra, hogy a szolgáltató 

szerepkörben kiemelkedő fontossága van a munkaerőpiactól távolabb lévők aktiválásában az egyéni 

szolgáltatásoknak és az egyéni esetmenedzsmentnek.  

 

 
 
 

3
 Forrás: https://nfsz.munka.hu/Lapok/Szervezetunk.aspx 

https://nfsz.munka.hu/Lapok/Szervezetunk.aspx
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A jó munkavállalási szakembert megfelelő tudás, készségek és pozitív személyiségjegyek jellemzik. A 

gyakorlat során megedzik az ügyfelek, és olyan élethelyzetekben nyújt nekik segítséget, amit 

önmaguk már képtelenek megoldani. A munkaerőpiactól legtávolabb lévőkkel végzett munka a szoft 

kompetenciák széles körének aktív használatát igényli és az ügyintézők tulajdonképpen a 

személyiségükkel dolgoznak. A komplex problémákkal küzdő ügyfelekkel végzett munka során a 

munkaerőpiaci tanácsadás és a szociális munka módszerei közt egyre inkább elmosódnak a határok. 

Az ügyintézőknek időről időre egy szociális munkás eszköztárát is be kell vetniük.  

„Egyre inkább szociális munkává kezd válni a tanácsadás, szolgáltatás-nyújtás… egyre 

inkább a szociális problémák kezelésére lesz szüksége az álláskeresőknek és az inaktív 

célcsoport aktivizálásához. (…) Sok az egészségügyi, pszichés és mentális probléma.” 

[civil szervezet tanácsadója] 

Az ügyintézők és tanácsadók a speciális helyzetű álláskeresőkkel végzett munka során a legfontosabb 

ismereteknek a következőket gondolták: munkaerőpiaci, ellátási, eljárási folyamatok ismerete, 

tanácsadási folyamatok ismerete, intézmény- és eszközrendszer ismerete, helyi gazdaság és 

lehetőségek ismerete, segítő folyamat ismerete, helyi partnerszervezetek ismerete, célcsoport 

ismerete. 

Szinte minden szakember úgy vélte: a szoft készségeknek jóval nagyobb szerepe van a konkrét 

tudásoknál. A következő szoft készségeket tartják a legfontosabbaknak: empátia, bizalom, 

emberközpontúság, értő hallgatás, nyitottság, empátia, előítélet-mentesség, türelem, jó 

kommunikációs készségek, konfliktuskezelés, kreativitás, rendszerszemlélet, rugalmasság, 

problémafeltárás és -elemzés, motivációs készségek, objektivitás, szervezés, ellenőrzés képessége, 

emberismeret, személyiségközpontúság, kapcsolatteremtés. 

 

Az ügyintézők és tanácsadók körében is nagy igény mutatkozik a képzések és egymás közti 

tapasztalatcserék iránt annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni az ügyfeleikkel. A 

következő képzési témákat javasolták: 

 Kommunikációs technikák, asszertív kommunikáció: szinte minden interjún elhangzott, 

hogy a kommunikációs készségek gyakorlati megközelítésű fejlesztése szükséges annak 

érdekében, hogy az ügyfelek motiválása és érdeklődésük felkeltése sikeresebb legyen.  

 Konfliktuskezelés: az ügyintéző-ügyfél kapcsolatokban és a kollégák közti jobb 

együttműködés érdekében is szükség lenne a foglalkoztatási osztályon dolgozók 

konfliktuskezelő technikáinak fejlesztésére. 

 Interkulturális és szociális ismeretek: főként a hátrányos helyzetű ügyfelekre jellemző 

szociális, például családi, egészségügyi, lakhatási körülményekkel kapcsolatos ismeretek 
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bővítése. Ezen ismeretek segíthetnek abban, hogy az ügyintéző jobban felismerhesse a 

viselkedési minták mögött rejlő okokat, befolyásoló tényezőket, így adekvátabb válaszokat 

tudjon adni.  

 Ügyfélkezelési technikák: különböző személyiségű, hátterű ügyfelek jobb (pl. 

személyiségtípusok, motivációs faktorok) megismerését segítő ismeretek. Az egyéni 

motiválási lehetőségek és technikák megismerése elősegítheti a jobb együttműködést és az 

eredmények elérését. 

 Önismereti képzés: az ügyintéző személyiségével összhangban lévő tanácsadói attitűd 

fejlesztése, mely hozzájárul a jobb ügyfélkezeléshez és az egyéni cselekvési tervek személyre 

szabott összeállításához. 

 Stresszkezelés: az ügyfelekkel foglalkozó kollégák hatékonyabb munkavégzéséhez, valamint a 

kiégés esélyének csökkentése érdekében stresszkezelési technikák elsajátítása. 

 IR ismeretek: a program működése jobb megismerése és az összefüggések megvilágítása. 

 Pénzügyi ismeretek: a jobb munkáltatói kapcsolattartás érdekében látják szükségét annak, 

hogy a munkáltatókat érintő kérdésekben felkészültebbek legyenek. 

 Munkáltatói kapcsolattartás: a foglalkoztatási osztályok és a munkáltatók kapcsolatának 

fejlesztése céljából az a javaslat, hogy a foglalkoztatási szolgálat munkatársait fel lehetne 

készíteni a piaci cégekkel való rámenősebb, hatékonyabb kommunikációra. 

 Munkajogi ismeretek: munkajogokkal összefüggő kérdések tisztázása kiegészítve az aktuális 

változásokkal. 
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4. Esetmenedzsment szemléletű munka a komplex 

problémákkal rendelkező ügyfelekkel 

A munkaerőpiactól távol került ügyfelek esetében az integráció legsikeresebb módja a komplex 

szolgáltatások összehangolt és tervezett nyújtása. E szolgáltatásoknak illeszkedniük kell az egyéni 

szükségletekhez, és az a legszerencsésebb, ha egy képzett szakember irányítja, menedzseli a 

folyamatot. (Hatástanulmányok sokasága bizonyítja ezt, többek között lásd Kluve, 2014; Kluve és 

mtsai., 2016; Fox és Upaasna, 2018; a fiatalokat célzó képzésekről Wilson, 2013; Eichhorst, 2015; a 

fiatalokat célzó bértámogatások hatásairól Bördős, Csillag, és Scharle, 2015, az idősebbek nyújtott 

munkaerőpiaci programok hatásairól: Desjardins és Warnke, 2012; Picchio, 2014.) 

A folyamat menedzselését, az egyéni szükségletekre épülő szolgáltatást és a bizalom kiépítését 

többek közt az esetmenedzseri tevékenység vagy a mentori tevékenység foglalhatja keretbe.  

A mentori tevékenység a jelenlegi foglalkoztatási szolgáltatási rendszerben önálló keretbe foglalt 

tevékenység. Az NFSZ hivatalaiban elkülönített szakemberek végzik, módszertana részletesen 

szabályozásra került. Miután e dokumentumnak elsődleges célcsoportja az ügyintézők, így a mentori 

szolgáltatást nem mutatjuk be részletsebben. Viszont az esetmenedzseri tevékenység rendszerbe 

foglalja a tanulmányban bemutatott ötleteket, ezáltal hatékony értelmezési keretként szolgálhat. 

Az esetmenedzseri szolgáltatás célja, hogy az ügyfelek (különösen a hátrányos helyzetű ügyfelek) 

helyzetének javítása érdekében a kitűzött egyéni célok elérését szolgáló erőforrásokat és 

szolgáltatásokat mozgósítsa, intézkedéseket szervezzen, irányítson és ellenőrizzen. Az esetmenedzser 

egy egyéni fejlesztési vagy cselekvési tervben rögzíti a célokat és menedzseli a szükséges 

szolgáltatások megvalósulását, kapcsolatot tart az ügyféllel és követi előrehaladását a céljai felé.  

A komplex szolgáltatásokat nyújtó programokban zajló összetett fejlesztő folyamat koordinációt 

igényel az ügyféllel foglalkozó ügyintézők, projektmunkatársak és tanácsadók, mentorok között. Az 

ügyintézőnek fontos koordinációs, esetmenedzseri szerepe lehet az együttműködési kötelezettséget 

vállaló ügyfél útjának irányításában és felügyeletében a regisztrált álláskeresői státusz ideje alatt. Az 

ügyintéző ugyanis az a személy a foglalkoztatási szervezetben, aki az egyes programokban dolgozó 

munkatársak munkájának ügyfélre tett hatásait és az addig elért eredményeket követheti a kötelező 

jelentkezések, a felülvizsgálat alkalmával vagy az IR-ben rögzített információk és az ügyféllel való 

beszélgetés alapján. Esetmenedzseri szerepkört betölthetnek a projektek foglalkoztatási osztályon 

dolgozó munkatársai, az ügyintézők, azok a tanácsadók, akik az egyéni fejlesztési tervet készítik, 

valamint a mentorok is.  
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Esetmenedzsment szemléletű keretben az ügyfélmunka következő lépései fogalmazhatók meg: 

1. Kapcsolatfelvétel 

a. Az ügyfelek elérése, potenciális ügyfelek feltérképezése és megtalálása. 

b. Első kapcsolatfelvétel, találkozás. 

2. Helyzetfeltárás 

a. Szükségletfelmérés, első interjú készítése. 

b. További ismeretek szerzése, beszerzése az ügyfélről (pl. szociális diagnózis, tesztek 

kitöltése, további találkozások stb.). 

3. Megállapodás a munkaerőpiaci célokról (ECST). 

a. Cél megfogalmazása az ügyfél aktív bevonásával. 

b. Megállapodás a célok elérését szolgáló lépésekről, szükséges és igénybeveendő 

szolgáltatásokról.  

c. Megállapodás a határidőkben. 

d. A megállapodás dokumentálása (IR-ben ill. papír alapon). 

e. A megállapodás esetleges módosítása, felülvizsgálata. 

4. Munkaerőpiaci aktiválás 

a. A tervben foglalt intézkedések megtétele. 

b. Szolgáltatásokba irányítás, a szolgáltatásokban való részvétel követése. 

c. Képzésbe irányítás, a szolgáltatásokban való részvétel követése. 

d. Az ügyfél benntartása a megállapodás szerinti szolgáltatásokban, képzésekben. 

e. Az ügyfél motiválása, elköteleződésének fenntartása. 

f. Eredmények áttekintése, elemzése és értékelése. 

5. Kapcsolattartás 

a. Rendszeres konzultáció az ügyféllel. 

b. Eseti konzultációk további szakemberekkel (tanácsadók, képzők, szociális 

szakemberek). 

c. A program vezetésének, kollégáinak tájékoztatása az előrehaladásról. 

d. Reagálás az esetleges változásokra, módosításokra. 

6. Utánkövetés 

a. Rendszeres konzultáció az ügyféllel elhelyezkedés után is. 

b. Az ügyfél munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata a szolgáltatás befejeződését követő 

180. napon. 

Az ötlettár következő részeiben az esetmenedzsment lépéseinek struktúrájában mutatjuk be a 

kutatás során összegyűjtött gyakorlatokat és tippeket.  
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A munkaerőpiaci tanácsadók és ügyintézők számára munkájuk során jó 

kiindulópontként szolgálhat a neurolingvisztikus programozás (NLP), mint coaching 

modell néhány alapelve. (Bandler-Grinder, 1979): 

Nem úgy érzékeljük a világot, ahogy van. Mindenkinek egyéni modelljei vannak, minden 

helyzetet eltérően érzékelhet két ember, még akkor is, ha azonos módon vettek részt 

benne. 

Tartsuk tiszteletben mások értelmezését a világról vagy egy konkrét eseményről. 

Mindenki felelős magáért, maga hozza a döntéseit és felelős az eredményeiért. 

Minden emberi cselekvés mögött rejlik egy pozitív magyarázat is. Oka van minden 

ember viselkedésének, akkor is, ha ez nem a célhoz vezető legoptimálisabb út, de lehet, 

hogy számára ez az egyetlen út. 

Az emberek sok erőforrással rendelkeznek, megvan bennük mindaz, ami szükséges a 

céljaik eléréséhez. Nincs ember erőforrások nélkül, csak erőforrások nélküli 

gondolkodásmód. 

Nincs kudarc, csak visszajelzés. Ha valami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, az 

nem a mi kudarcunk, hanem egy visszajelzés hogy máshogy kell megpróbálni.  

A kommunikációnk sikerét a visszajelzések mutatják meg. Ha nem úgy reagált a 

partnerünk ahogy vártuk, akkor próbálkozzunk más kommunikációval.  

Minden helyzetnek számtalan lehetősége van, ha valami nem vált be, próbáljunk mást. 

Nincs olyan ügyfél, aki ellenálló vagy motiválatlan mindenre és mindenkivel szemben. 

Az ügyfél/partner ellenállása jelzés, hogy nem épült még ki a bizalom, és nem találtuk 

meg a közös célokat. 
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5. Kapcsolatfelvétel és elérés 

Az inaktív vagy bizonytalan foglalkoztatási viszonyban lévő személyek (nem bejelentett 

foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás) elérése és bevonása a foglalkoztatási osztály ügyfelei 

közé (akár csak szolgáltatáskérőként) jelenleg nem tartozik az ügyintézők legfontosabb feladatai 

közé; de például hangsúlyosan megjelenik a GINOP 5.1.5 programban a nem állami szervezetek 

tevékenységei között. Interjús tapasztalataink alapján az NFSZ-el nem együttműködő inaktívak 

megtalálása nehéz feladat. Jelentős sikereket ott értek el, ahol sikerült felvenni a kapcsolatot, vagy 

mozgósítani a szervezet meglévő informális kapcsolatrendszerét. Ahol sikerült bevonni a helyben 

aktív, a potenciális célcsoporttal kapcsolatba kerülő szervezeteket, a közösségek vezető szereplőit, és 

ezeken a szereplőkön keresztül közvetítették a foglalkoztatási osztály lehetőségeit.  

A helyi kulcsszereplők és szervezetek feltérképezése nagy segítség lehet az inaktívak 

mozgósításában.  

Ilyenek lehetnek az egyházi szervezetek, plébánia, családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat, középiskola, általános iskola, polgármesteri hivatal, civil szervezetek. 

Szociális szervezetek körében is felmerült az az igény hogy rendszeresen továbbításra 

kerüljön az elérhető állások listája elsősorban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatok 

részére. De akár más szervezetekhez is, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek a 

foglalkoztatási osztályok látóköréből jelenleg kiszoruló célcsoportokkal. Így ők is részt 

vehetnek a toborzásban, valamint az ügyfeleik is láthatják hogy milyen ajánlatokat 

nyújthat számukra az NFSZ. 

A potenciális célcsoportok elérésében a jelenlegi kapacitáshiányt figyelembe véve a foglalkoztatási 

osztályok kevésbé tudnak részt venni. Ugyanakkor jelenleg is találhatunk példákat olyan egyedi és 

előremutató együttműködésekre, amelyek során a szociális ágazatban megvalósuló EFOP programok 

és az NFSZ által elérhető GINOP és TOP programok megvalósítását hangolják össze a felek. Sok 

esetben a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (önkormányzat, családsegítő, hajléktalan 

menhely, civil szervezet stb.) és a foglalkoztatási szolgálat kölcsönösen segítik egymást a célcsoportok 

megtalálásában és elérésében. Az alábbi keretes írásban egy jelenleg (2019) is működő gyakorlatot 

mutatunk be példaként. 

Különösen nehéz elérni a fiatalokat, akiknek kevés a kapcsolatuk a hivatalokkal, és szolgáltatásokkal. 

Van olyan foglalkoztatási osztály, amelyik fiataloknak szóló rendezvényeken vesz részt és népszerűsíti 

a lehetőségeket, valamint hangsúlyt helyez a megalapozott pályaválasztással kapcsolatos 

gondolkodásmód terjesztésére, vagy iskolákba jár ismertetni a szolgáltatásait.  
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A fiatalok elérése Békés megyében 

A megyei főosztály immár minden évben kitelepül olyan helyi rendezvényekre, ahol a 

helyi és a környező településeken élő fiatalok megjelennek (Garabonciás Napok, 

Szakmák Éjszakája, Pályaválasztási Vásár) és itt a fiatalokra célzott, kialakított játékok 

és érdekességek révén tájékoztatnak a pályaválasztás fontosságáról, lehetőségeiről. 

Ezek a tevékenységek alkalmat adnak a foglalkoztatási osztálynak, hogy modern, vonzó 

képet alakítson ki magáról a fiatal korosztály körében: például lehetőség van itt tesztek 

kitöltésére és a kihívások teljesítésével ajándékokat is nyerhetnek a fiatalok. 
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6. A helyzetfeltárást segítő tippek 

Az interjúk során az ügyintézők két alapvető területen látták úgy hogy szükségük lenne a készségek 

fejlesztésére és több eszközre a hátrányos helyzetű felnőttekkel, fiatal felnőttekkel végzett munka 

során. Az egyik terület az ügyfelek elképzeléseinek, elvárásainak közelítése a realitásokhoz. A másik a 

hosszú távú, tervező gondolkodásra való rávezetés. Mind a tervező gondolkodás mind az elvárások 

kialakulása komplex folyamat, melyek a szocializációból és az egyén tapasztalataiból, valamint az 

ezek nyomán kialakult megküzdési stratégiáiból erednek. Két, alapvetően minden embernek 

meghatározó szocializációs színtér a család és az iskola. A család több elméleti modell szerint az 

elsődleges szocializáció terepe, míg az iskola a másodlagos; és ezen kívül számos további formális 

vagy informális társas közeget különböztethetünk, melyekben újabb szabály- és értékrendszereket 

tanul az egyén és újabb szerepekben próbálja ki magát (Nagy, 2013). Az elsődleges szocializációs 

színtéren, a családban alakul ki az egyén alapszemélyisége, megtanulja a szolidaritás, kölcsönösség 

alapértékeit, valamint a családi minták szokásainak és viselkedéskultúrájának is az elsődleges forrása 

(Budavári-Takács, 2011). Az alapvető családi mintákon nyugvó személyiségjegyek és alapvető 

viselkedési mintázatok megváltoztatása komplex, esetenként hosszú folyamat lehet, amihez szükség 

van nyílt, őszinte kommunikációra és a bizalmi kapcsolat kialakítására.  A helyzetfeltárás fázisa nem 

csak az ügyfél megismerésének terepe, hanem ebben a szakaszban alakíthatók ki a kölcsönös bizalom 

és együttműködés alapjai is. 

6.1. Ötletek a bizalmi kapcsolat kialakításához 

A foglalkoztatási osztályok felé irányuló ügyfélbizalom egy alapvető tényezőjének tűnik, hogy a 

lehetőségekhez mérten minél inkább ugyanazon ügyintézőhöz kerüljön vissza minden alkalommal 

az ügyfél. Ez megoldható az ügyfélkör különböző felosztásával (pl. település szerint, ABC szerint stb.) 

Az ügyintézők tapasztalatai szerint fontos tényező az első benyomás is, mely az ügyintéző és az 

ügyfél későbbi kapcsolatát jelentősen befolyásolja. Éppen ezért érdemes erre nagy hangsúlyt 

fektetni, akkor is, ha az ügyfél már nem új ügyfél, de együttműködése épp egy újabb ciklusba ér. A jó 

első benyomás az ügyfél hivatalba érkezésével kezdődik. A várakozás, a hivatali légkör jelentős 

akadálya lehet az ügyfelek problémáinak őszinte feltárásában. Ennek feloldására érdemes olyan 

személyes beszélgetésre alkalmas szituációt kialakítani, amiben az ügyfél érzi magát a középpontban, 

ahol az ő problémáinak megoldására segítő szolgáltatásokat kaphat. Különösen fontos ez a fiatalok 

számára, akik általában jobban ódzkodnak a hivatali környezettől és a formális körülményektől. 
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Egy ügyintéző tippje szerint a hivatali légkört az első beszélgetés során oldhatjuk a 

„Hogy van? Milyen volt az ideút? Miben tudok segíteni?” kérdésekkel. Ha az ügyfél 

panaszkodik a várakozásra biztosíthatjuk róla, hogy értjük az érzéseit, és a 

lehetőségekhez mérten igyekszünk segíteni. Ezzel egy szolgáltatói attitűdöt 

mutathatunk, ami a kereskedelmi szektorban jellemző. Továbbá nagyon fontos eleme a 

sikeres első beszélgetésnek, hogy az ügyfél érzékelje az ügyintéző pozitív szemléletét és 

hitét az ügyfél sikerességében.  

Sok álláskereső lehangoltan, szorongva érkezik az első találkozóra. Vannak, akiknél még új a 

munkahely elvesztésének élménye, míg mások már régen nem dolgoztak. Sokaknak elege van már a 

tanácsokból és azt gondolják, az asztal másik oldalán ülő ügyintéző nem értheti meg az ő helyzetét. 

Így kulcsfontosságú a feszültségoldás a folyamat elején, valamint az emberismeret és ráhangolódás 

az ügyintéző részéről. A sikeres kezdés és első benyomás meghatározhatja a későbbi együttműködés 

hangulatát. A tapasztalatok szerint a jó első találkozó legnagyobb mértékben az ügyintézőn múlik, ő 

tudja a helyzetet pozitív irányba terelni. 

A foglalkoztatási osztály szolgáltatásai esetében az ügyféllel szembeni elvárások is jelen vannak, 

köztük az együttműködési kötelezettség is. Ezt mindenképpen szükséges tisztázni, lehetőleg pozitív 

irányba terelve az ügyfelet azzal, hogy a kötelezettségek mellé párhuzamosan megvilágításba tesszük 

a fejlesztő és a későbbi elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások és eszközök előnyeit és mindazt, amit 

ebből profitálhat az ügyfél. 

Fontos, hogy az ügyfél tudja, hogy az ügyintéző számít az együttműködésére és aktivitására, és hogy 

pontosan milyen formában. Az ügyfélnek tisztában kell lennie azzal is, hogy a döntés jogát és 

felelősségét a szakember nem veszi el tőle.  

Az ügyfelek problémáinak jobb megismerésében és a bizalom megalapozásában fontos a személyes 

figyelem. Az interjúalanyaink szerint az ügyfél igényeit és szükségleteit feltérképező 

beszélgetésvezetés kialakításához elengedhetetlen az értő figyelem, melynek során hagyjuk az 

ügyfelet beszélni és az általa mondottakból próbáljuk kibontani a problémákat, terveket, 

elképzeléseket és elvárásokat. Főleg az első találkozás alkalmával érdemes arra felfűzni a beszélgetés 

fonalát, amit az ügyfél szeretne elmondani, amiről szívesen beszél. Ezáltal jobban közvetíthetjük az 

ügyfél felé, hogy ő áll a szolgáltatások és eszközök középpontjában.  
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Praktikus irányító kérdések a következők lehetnek: 

Miért döntött úgy, hogy regisztrál? Van-e konkrét elképzelése, hogy milyen területen 

(teáor) dolgozna vagy milyen állást vagy munkakört szeretne? 

Milyen munkával kapcsolatos igényei vannak, például beosztás, bérigény, munkarend, 

munkakezdés terén? Miért? 

Mik a tervei, elképzelése a jövőre nézve, mit szeretne? 

Hogyan telik egy napja? 

 

Az irányító kérdések mellett a beszélgetés fonalát visszakérdezéssel is terelheti az ügyintéző, mely az 

elhangzottak pontosabb megértésben rendszerezésében segít, valamint hozzájárul a beszélgetés 

további irányának a meghatározásához is. 

Az egyik interjúalanyunk a beszélgetés fonalának konstruktív irányba tereléséhez  

tükröző kérdés használatát javasolja:  „Az „eszerint…”, „szóval…”, „ha jól értem…” 

kifejezések valamelyikével összefoglalom az addig elhangzott fontos információkat. Így 

biztosítom, hogy jól értsem, amit az ügyfél mondott. Vagy ellenkezőleg, rávilágíthatok 

arra, hogy nem jól értettem, amit mondott. Emellett az ügyfél érezheti belőle, hogy 

odafigyeltem a mondanivalójára. Időnként ellentmondásokat is tudok tisztázni vele. 

Ezután terelem át az az ügyfelet másik témára, vagy az ismertetem a szolgáltatásokat.” 

 

Az aktív hallgatás és figyelem elősegíti a bizalom kialakulását és azt is, hogy az ügyfél jobban 

megnyíljon. Az aktív figyelem mind verbális mind nonverbális jeleinek alkalmazása is hatással van a 

bizalom kialakulására. 

Egy ügyintéző fontosnak tartotta kiemelni, hogy ”a figyelemről árulkodó, nyílt 

tekintetnek nagy hatása van az ügyfélre, mert ez önmagában tiszteletet, érdeklődést és 

kíváncsiságot sugall az ügyintéző részéről.” 

 

Az értő figyelemhez fontos, hogy a lehető legkevesebb legyen a zavaró körülmény. A hivatali 

környezetben biztosítható a zavartalan beszélgetés elzártabb helyszínnel, illetve azzal, ha a telefont 

egyéb tevékenységeket kizárjuk a beszélgetés idejére.  
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Egy tanácsadó tapasztalata alapján a beszélgetés ideje alatt a következőkre érdemes 

figyelni. „Szerintem kimutatható az ügyfél számára az aktív figyelem. Például az enyhén 

előre dőlt testtartás, a szemkontaktus tartása vagy az érdeklődés kimutatása nagyon 

fontos. Mondjuk bólintással, akár hanggal, aha, hümmögés formájában.” 

A saját nyelvén értsük meg őt és lehetőleg azokat a kifejezéseket használjuk, amiket ő; 

csak akkor javítsuk ki ha valamit rosszul mond, ha félreértésre adhat okot. Nem 

megítélni, kritizálni kell a kommunikációban az ügyfél döntéseit, hanem megérteni őket 

és reflektálni rájuk. 

 

Persze a hivatali ügyintézésnek vannak fázisai, mikor a szemtől szemben zajló beszélgetést meg kell 

szakítani (például dokumentumok fénymásolása). Fontos, hogy az ügyfél figyelme eközben is 

fennmaradjon. Például erre az időre adhatunk feladatot, akár teszt, akár tájékoztató anyag 

formájában kapcsolódva a beszélgetés addigi fonalához. 

Növeli az ügyfél bizalmát, ha van mód rá, hogy az ügyfél kapjon egy közvetlenebb e-mail vagy 

telefonos elérhetőséget az ügyintézőhöz, tanácsadóhoz, akár az információs munkatárshoz, ahol 

jelezheti később felmerülő kérdését vagy problémáját. Különösen fontos lehet ez a fiatalok körében a 

megváltozott kommunikációs szokások miatt.  

Az ügyfél bizalmának eléréséhez és ahhoz, hogy megnyíljon az ügyintézőnek szükséges, hogy az 

ügyintéző megtalálja a hangot az ügyféllel. Ez a hang viszont nagyon egyéni, függ az ügyintéző és az 

ügyfél személyiségétől egyaránt, de a megértő, segítőkész, pozitív hozzáállás minden esetben 

segíthet. Sokan a kapcsolatfelvétel és az első beszélgetések alkalmával javasolt kerülni a kemény 

hangnemet, de fontos az ügyintéző konzekvens határtartása és a szituációnak megfelelő hangnem 

kiválasztása. A tapasztalatok szerint fiatal korosztállyal is a partneri kapcsolat kialakítása mutatkozik 

a legeredményesebb útnak ahhoz, hogy együttműködésüket elérje az ügyintéző. 

Sok esetben okoznak gondot az ügyfelek szövegértési problémái. A hátrányos helyzetű személyek 

jelentős része nehezen igazodik ki a hivatalos ügyek terén, vagy nehezen érti illetve alkalmazza a 

szabályokat saját életére vonatkozóan. Az ellátások, szolgáltatások és eszközök szabályainak, azok 

előnyeinek és hátrányainak pontos megértése azonban fontos. A szabályok félreértése könnyen 

lerombolhatja az ügyfél bizalmát, ami a későbbiekben nehezíti az együttműködést.  
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A félreértések elkerülése, enyhítése végett érdemes megtalálni azt a kommunikációs 

módszert, ami megfelel az ügyfél iskolázottsági szintjének. Ezek közül a következőket 

javasolták interjúalanyaink:  

- Írásban rögzíteni a megbeszélteket: lehetséges például írásos információs anyagot 

adni, vagy javasolni az ügyfélnek, hogy jegyzeteljen. 

- Egyszerű nyelvezet szóban is: például az ügyfél által használt kifejezések használata, 

amíg az tartalmában helytálló („munkaügy” foglalkoztatási osztály helyett stb.), írásos 

információs anyagot együtt átfutni és segíteni értelmezni, a konkrét tennivalókat 

kiemelni a papíron és egyszerűbben elmondani. 

- Térkép rajzolása: például a külső szolgáltatók külső helyszíneire vagy képzés 

helyszínére való eljutáshoz. 

- Visszakérdezni a megértés visszaigazolásaként: például megkérdezhetjük, hogy „Akkor 

mit is fog először csinálni? Hova kell mennie?” A beszélgetés lezárásaként 

elismételhetjük a megbeszélteket és teendőket, hogy hallja az ügyfél újra. 

 

6.2. A motiválás néhány gyakorlati lehetősége 

Ha a kezdeti bizalom kialakult, megkezdődhet az együttműködés kialakítása, aminek a részvételi 

motiváció az egyik kulcspontja. És ez az a terület, ahol az ügyintézők a legnagyobb problémát látják: 

sokan panaszkodtak a kiemelt helyzetű álláskeresők körében a munkavállalási motiváció alacsony 

szintjére. Deprivált helyzetben minden ember veszít az aktivitásából, megnő a bizonytalanság az 

életében és egyre inkább visszahúzódik a számára biztonságot nyújtó területre.  

A Bardwick (1991) által kidolgozott pszichológiai elméletben jelenik meg az emberi tevékenységek 

zónáinak bemutatása, amely segítség lehet abban, hogy megértsük a motiváció folyamatait. A 

legbelső komfortzónában zajlanak azok a mindennapi tevékenységek, amelyek esetében az egyén 

biztos benne, hogy meg tudja valósítani őket, ahol biztonságban érzi magát. Ez a zóna a szokásos 

tevékenységek, napi rutin az otthon biztonságos környezete. A következő zónában, a fejlődési 

zónában, már nagyobbak a kihívások, de az egyén joggal gondolhatja, hogy meg fog tudni felelni 

nekik, még akkor is, ha ezért lépéseket kell tennie. Ebbe a zónába tartoznak az új kihívások, az új 

munkahelyi vagy iskolai feladatok. Ebbe a zónába belépni elhatározást igényel, az embernek vállalnia 

kell, hogy valami olyat csinál, amit eddig nem. Ebben a zónában történik a legjobb teljesítés és a 

leghatékonyabb az egyéni fejlődés is. A legkülső a pánikzóna, ez van a legmesszebb a komfortos 

helyzettől. Ebben a zónában az egyént már komoly félelmek uralják, nem gondolja, hogy képes lesz 
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megfelelni a kihívásnak vagy személyes biztonságát, integritását is veszélyben érzi. Ebben a zónában 

a pánik gyakran megakadályozza a jó teljesítést, és mindenki igyekszik kimenekülni belőle. A zónák 

mérete és határai nagyon egyéniek és változnak is a témától, vagy az élethelyzettől függően. Van 

akinek teljesen komfortos 1500 ember előtt előadást tartani, míg másoknak az már a pánik zóna.  

A tartósan álláskereső vagy deprivált emberek félelmei, hogy kilépjenek a komfortzónából és valami 

újat próbáljanak sokszor sokkal nagyobbak. A krízisben vagy hosszabb inaktivitásban lévő emberek 

komfortzónája összehúzódik, és egyre kisebb lesz, így a szakembereknek egyre nagyobb munkát 

jelent, hogy kimozdítsák őket belőle.  

 

Nincs olyan ember, aki semmire sem motivált, és olyan sincs, akit nem lehet motiválni.  

Az egyéni motiváció szintje nem állandó, emellett az emberek különböző dolgokra jobban vagy 

kevésbé motiváltak. Például lehet, hogy egy lemorzsolódó fiatal nem motivált a képzésre, de nagyon 

motivált a focizásra. A motiváció forrásai is egyéniek lehetnek, hiszen az ügyfelek értékei, céljai és 

vágyai is nagyon sokszínűek. A motivációt sokszor gátolják hiedelmek: például a képesség hiánya (én 

ezt nem tudom megcsinálni), a stratégiákra vonatkozó hiedelmek (a tervezett tevékenységek nem 

fognak oda vezetni ahova szeretném), az erőfeszítésre vonatkozó hiedelmek (túl sokat kell tenni 

ahhoz, hogy elérjem a célt), és a tehetetlenségi hiedelmek (olyan távol van a cél, hogy akármit is 

csinálok nem érem el). 

A kutatás során összegyűjtöttünk olyan tippeket és gyakorlatokat, amelyek az ügyfelek 

motivációjának erősítésére használhatóak:  

 Az ügyfél erősségeinek, jó tulajdonságainak keresése és átbeszélése jelentős motivációs 

tényező lehet. Pozitívumként hathat, ha egy segítő személy észreveszi és kiemeli az 

erősségeit, amelyekkel akár maga sincs tisztában. 

Egy ügyintéző a következő praktikát alkalmazza: „Sok az alacsony önértékelésű 

ügyfelem e célcsoportokban. Úgy érzik, velük csak baj történik, semmit nem csinálnak 

jól. Én úgy gondolom, minden a hozzáálláson múlik, mi döntjük el mit vonzunk be. 

Vagyis nekik is szerepük van az életük alakításában, ezt meg is mondom mindig. Én a 

félig üres, félig tele pohár módszerét használom. Összegyűjtjük, mit érez az üres 

résznek… ez könnyen megy. Aztán azt is mitől van félig tele az ő pohara.” 

 Az ügyfél belső erőforrásainak aktivizálását is támogathatja a célokról, a jobb 

életkörülmények lehetőségéről való beszélgetés. Ezek a beszélgetések kezdődhetnek 

például azzal, hogy „miért elégszik meg” azzal, ami most van, vagy azzal, hogy mit kellene 
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tennie az ügyfélnek, hogy elérje céljait. Érdemes lehet korábban megfogalmazott céljait 

felemlegetni és erről beszélgetést kezdeményezni. 

Egy szakember a következőt említette: „Az álmok elmesélése közelebb visz a 

megélésükhöz. Ha egy ügyfél elmeséli nekem az álmait bennük is van kicsit. És 

motiváltabb lesz arra, hogy konkrétabb lépéseket tegyen feléjük.” 

 Jó példákkal megvilágítható és felvillantható olyan alternatíva, amely az ügyfél számára 

addig ismeretlen volt. Sokszor nem hiszik el hogy számukra ez lehetséges, képesek rá, de 

az ügyintéző beléjük vetett hite kapaszkodó lehet.  

Egy ügyintéző példaként említette: „Egy ügyfelem például vállalkozóvá válási 

támogatással sikeres vállalkozást tudott indítani és megélni abból, ami a hobbija volt. 

Nem is gondolta, hogy a hobbija lehet a megélhetése, vagy valakit érdekel. amit ő 

szeret csinálni. A vállalkozással még a munkaidejét is úgy osztja be ahogy akarja.” 

 Ha az ügyfél érzi, hogy ő hozza a döntéseket, akkor maga is aktívabban vesz részt azok 

megvalósításában. Például ha ő dönthet, hogy milyen képzésben vagy szolgáltatásban 

vesz részt, jobban kitart azok mellett. Az ügyfél szempontjai szerinti szolgáltatási, képzési 

és elhelyezkedési szolgáltatások, eszközök és támogatások közötti választáshoz magas 

szintű ügyintézői odafigyelés és felkészültség szükséges, ám az ügyfél motiváltabbá válik 

és belső erőforrásait jelentősebben fogja mozgósítani, ha magáénak érzi a döntést. 

 Voltak, akik egyéni munkatanácsadást javasolnak, ha az ügyfél szívesen és sokat beszél, 

de az ügyintézőnek nincs elég ideje, hogy meghallgassa. De a zárkózottabb ügyfelek 

esetén is segíthet, ha az ügyféltértől elkülönült helységben egy tanácsadóval átbeszélheti 

a helyzetét és a nehézségeit. 

 A komplex hátrányokkal küzdő ügyfelek esetében nagy jelentősége lehet annak, hogy 

lehetőleg apróbb, rövidtávon elérhető sikerek érjék az ügyfeleket. Emellett az 

erőfeszítések megtételével kapcsolatos dicséret és megerősítés révén is segítheti az 

ügyintéző az ügyfelet. Ennek különösen nagy a jelentősége, ha visszahúzó az ügyfél, 

akinek családi, baráti közege nagy motivációs erővel bír.  

Volt, aki úgy vélte, hogy jó lehetőség, ha az ügyintéző az ügyfél kisebb-nagyobb 

problémáira gyakorlatias, gyors megoldást tud ajánlani. Ez hozzásegíti az ügyfelet 

ahhoz, hogy gyorsan eredményét lássa a közös munkának, és hogy komolyabb 

problémáit is az ügyintéző elé tárja. A problémák hangsúlyozása helyett a megoldások 

megtalálása az eredményes együttműködést segíti.  

 A motiváció egyik legfontosabb ösztönzője, ha az ügyintéző a jelét adja annak, hogy hisz 

az ügyfél sikerességében: egyrészt a fejlesztő folyamat proaktív koordinálásával, pozitív, 
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jövőbe tekintő nézőpontjával, másrészt az ügyfél sikerorientált gondolkodásra való 

rávezetésével.  

Egy tanácsadó szerint: „A legfontosabb a hit abban, hogy sikerülni fog. Meg tudja 

csinálni, sok ügyfelemben soha senki nem hitt. Időnként segítek nekik elképzelni a 

sikert. Például: Gondoljon bele, elmehetnének a családjával nyaralni! vagy Képzelje el, 

hogy a jövő hónapban már fagyizni mennek a gyerekekkel a fizetéséből.” 

 
Az eddig leírt szempontok mindegyikét alátámasztja egy, a portugáliai Ifjúsági Garanciaprogram 

fejlesztését célzó projekt keretében készült módszertani anyag is, aminek javaslatait összefoglaltuk 

az alábbi keretes részben. A módszertan kifejezetten a fiatalok motiválásához használható 

kommunikációs technikákat tartalmaz, emellett bemutat olyan módszereket, melyek a pozitív 

szemlélet kialakítását segítik a fiatal álláskeresőkkel folytatott munka során (lásd a keretes írást a 

következő oldalon). 
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 Az alacsonyan képzett szülők képzésben való részvételére, valamint a képzésben való 

kitartásra motiválásában több helyen arra buzdítják az ügyfeleket, hogy gyermekeinek 

mutasson jó példát. 

 Az ILO fiatal álláskeresőknek és fiatalok pályatanácsadásával foglalkozó szakembereknek 

írt Kézikönyve (Cruz-Mante 2007) szerint az iskolát befejező vagy félbehagyó fiataloknak 

leginkább arra van szükségük, hogy tudatosabbá váljanak azzal kapcsolatban, milyen 

készségeik és képességeik vannak, mi motiválja őket, milyen munkakörülmények valók 

Portugália – Az Ifjúsági Garancia Programhoz kidolgozott módszertani útmutató  
 

A 2017-ben induló „Make the future… today” című projekt a portugáliai Ifjúsági 

Garanciaprogram továbbfejlesztését célozta. A projekt keretében – többek között – egy 

módszertani útmutatót dolgoztak ki, ami arról szólt, hogyan érhető el a fiatalok 

motiválása, sikeresebb aktiválása a hatékony kommunikáció és ügyintézői-tanácsadói 

hozzáállás révén. A módszertant a projektben részt vevő szervezetek tapasztalatai alapján 

állították össze. A módszertan a következőket javasolja az ügyintézők, ifjúsági tanácsadók 

számára: 

- Értékelj minden információt, amit megoszt veled! 

- Ismerd el a pozitív tulajdonságait! 

- Erősítsd meg abban, hogy aktív alakítója az élete alakulásának! 

- Adj hangot elismerésednek azért, amit megtett, vagy azért, hogy eljutott idáig! 

- Legyél minél könnyebben elérhető! 

 például, érdemes lehet egy külön e-mail elérhetőséget megadni a fiatal 

ügyfeleknek, ahol a fiatalok feltehetik a kérdéseiket. 

- Kérdésekkel irányítsd rá a fiatal ügyfél figyelmét a jövőjére! (például: „Hogyan 

képzeled el magad, mit szeretnél csinálni 5 év múlva?” vagy „Hol szeretnél tartani 

5 év múlva?”) 

- Támogasd a céljaihoz vezető lépések beazonosításában! 

- Használj valódi, létező példákat (eseteket, személyeket), melyek alátámasztják az 

üzenetet, amit át szeretnél adni! 

 

Források:  

Europen Commission 2019. „Monitoring good practices in the areas of Employment, Social affairs 

and Inclusion – EaSI project examples 2015-2018 - Report 10”  49-52. 

TESE – Associação para o Desenvolvimento 2018. „Working practices to support young people 

looking for a job, education or training”” 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8226&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8226&furtherPubs=yes
https://www.garantiajovem.pt/documents/10180/214802/Working_pratices_guide_EN.PDF/ea3f1b0e-8174-49a7-ba39-61e63f2fd271
https://www.garantiajovem.pt/documents/10180/214802/Working_pratices_guide_EN.PDF/ea3f1b0e-8174-49a7-ba39-61e63f2fd271
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nekik. Ehhez az önismeret és az önbizalom erősítésére is szükség van. Ehhez hasznos 

lehet, ha segítséget kapnak abban, hogy megfogalmazzanak egy olyan jól összeszedett 

mondatot, amivel lezárhatják a múltat és összefoglalhatják a jövőbeni terveiket, 

vágyaikat. Fontos továbbá, ha beszélnek az álláskeresés időszakában jellemző 

nehézségekről, a lehetséges megoldási lehetőségekről, a várható érzelmi 

hullámvölgyekről. Ehhez használható módszerekről részletesebben lásd az alábbi keretes 

részt. 
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ILO Kézikönyv – karriertanácsadási technikák fiatal álláskeresőknek és fiatalok 

pályatanácsadásával foglalkozó szakembereknek 

 

Az álláskereső fiatal múltját lezáró, jövőbe tekintő mondat 

Egy, a múltat lezáró, jól összeszedett mondat megfogalmazása segíthet a fiataloknak a 

helyzetük elfogadásában, valamint eszközt ad a kezükbe arra, hogy egy állásinterjún a 

tudatos álláskereső képét közvetítsék magukról. Egy ilyen mondat magába foglalhatja, 

hogy mi történt velük az iskola alatt, illetve utána, milyen kényszerekkel szembesültek és 

milyen terveik vannak.  

Az ILO kézikönyve az alábbi javaslatokat fogalmazza meg a fiatalokkal foglalkozó 

tanácsadóknak, ügyintézőknek: 

- Segíts listába szedni azokat az okokat, ami miatt abbahagyta az iskolát! 

 fontos: kritika, értékelő megjegyzés nélkül segíteni 

 az ügyfélnek kell kimondania az okokat 

- Tervezzétek meg az indoklást! 

 kérdések, amik segíthetnek: dolgozott-e az iskola befejezése után? miért 

döntött most úgy, hogy dolgozni szeretne? 

- Fontos lehet a fiatal számára memorizálni és gyakorolni az összeírt szöveget, 

hogy meggyőző legyen egy állásinterjún, motivációs beszélgetésen. 

 például hasznos lehet minden találkozás alkalmával elismételtetni a 

kulcsmondatokat. 

Példák kész mondatokra: 

„Abba kellett hagynom az iskolát, mert a családom nem tudott támogatni a 

továbbtanulásban. Ezért dolgoznom kellett, hogy spóroljak a továbbtanulásra.” 

„Eddig segítettem a családi vállalkozásban, de most már szeretném a saját karrieremet 

építeni.” 

„Tavaly végeztem, de nehéz munkát találnom, pedig önkénteskedem mellette.” 

 

Felkészítés az „érzelmi hullámvölgyekre” 

A szolgáltatások ideje alatt, az álláskeresés alatt vagy a magánéletben felmerülő 

nehézségek időről időre visszavethetik a fiatal álláskereső kitartását és önbizalmát. Az 

ilyen „érzelmi hullámvölgyekre” érdemes lehet felkészíteni a fiatal ügyfeleket: 

1) Segíts elképzelni a céljait, hogy az aktuális akadályokat könnyebben vegye! 

2) Beszéljetek a szülők és a közvetlen környezet elvárásairól, hogy tudatossá váljon 

abban, mi az, amit ő szeretne és mi az, amit mások várnak el tőle! 

3) Nyugtasd meg, hogy teljesen normális, ha néha kétségbe esik. Ilyen esetekre 

javasolható, hogy vegyen egy mély levegőt, nyugodjon meg és fontos, hogy ne 

döntsön azonnal. 

Forrás: Cruz-Mante, Loree. 2007. „Guiding Youth Careers. A Handbook for those who help young 

jobseekers” ILO. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_154445.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_154445.pdf
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A hátrányos helyzetű, tartósan deprivált helyzetben lévő emberek megküzdési stratégiái beszűkülnek 

és lehetőségeiket eltorzult szemüvegen keresztül látják. Számtalan olyan élethelyzettel találhatják 

magukat szembe az ügyfelek, amelyekhez képest az együttműködési kötelezettség általi előírások 

(vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból való átmeneti kizárás szankciója), mint negatív 

ösztönző keveset számít. Ellenben a szolgáltatások igénybevételének hasznosságába vetett hite és 

bizalma megrendül a szankciót követően. A szolgáltatásokra való motiválás terén a hangsúlyt a 

pozitív megerősítésre és a világos tájékoztatásra szükséges helyezni, nem pedig az együttműködési 

kötelezettség értelmében az ügyfél szankcióval való fenyegetésére. Kutatásaink interjús tapasztalatai 

is alátámasztják, hogy az ügyintézők maguk is ritkán élnek a szankció eszközével a szolgáltatásokban 

való részvételre ösztönzés érdekében. 

A szankciók alkalmazásának bizalomromboló hatása csökkenthető azzal, hogy hangsúlyosan 

emlékezteti az ügyintéző az ügyfelet, hogy mi von maga után szankciót és annak milyen konkrét 

következményei vannak. Az ügyintézők tapasztalatai szerint a szankcióval kapcsolatos figyelmeztetés 

hatásosabb ösztönző, mint az életbe lépő szankció. Fontos hogy a munkaügyi szakemberek a 

szankciók bekövetkeztének megelőzését tartsák szem előtt. Ennek érdekében tárják fel az ügyfelet 

akadályozó tényezőket, hiszen lehetnek olyan körülmények, amely ellehetetlenítik, hogy az ügyfél 

betartsa az elvárásokat. (Például a képzésről hiányzás mögött különböző akadályozó tényezők is 

meghúzódhatnak.) Ugyancsak fontos, hogy az elbizonytalanodásokra figyelmeztető jelekre (pl. 

hiányzás a képzésből) a szakember gyorsan reagáljon, hogy meg tudja előzni a nagyobb bajt. 

6.3. Tippek az ügyfél elhelyezkedését gátló problémák beazonosításához 

Az egyéni szükségletek és elhelyezkedést gátló tényezők feltárása kulcsfontosságú annak érdekében, 

hogy az ügyfél számára megfelelő szolgáltatáscsomagot lehessen összeállítani. A felmérés 

folyamatáról a lehető legteljesebb körűen tájékoztassuk az ügyfelet, hiszen a felmérés több alkalmat 

is igénybe vehet, valamint a folyamatnak része lehet más szolgáltatások vagy tanácsadás 

igénybevétele is.  

Az NFSZ ügyfél-kategorizálási rendszere, a profiling is felméri a tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztetett ügyfelek legfontosabb jellemzőit (pl. alacsony iskolai végzettség, szakképesítés 

hiánya, veszélyeztetett életkor, elmúlt 18 hónap nyilvántartott időszakainak hossza, illetékes járás 

fejlettségi besorolása, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülés). De számos egyéni 

tényező megismerése is fontos ahhoz, hogy az ügyfél számára a megfelelő szolgáltatások legyenek 

kiajánlhatók.  

Egy részletes szükségletfelmérés elkészítése nem az ügyintéző feladata, legyen az hatósági vagy 

szolgáltatási ügyintéző. Az Európai Uniós finanszírozású programok esetén a tanácsadó segítségével 

készül egy részletes Egyéni fejlesztési terv; Országos Foglalkoztatási Alapból finanszírozott 

tanácsadáson való részvétel pedig rendszerint munka-, vagy pályatanácsadás, ami szintén kitér az 
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ügyfél munkaerőpiaci akadályozó tényezőire. Ugyanakkor a személyes érdeklődés és hangnem a 

bizalmi kapcsolat kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy az ügyintézőnek is legyenek információi az 

ügyfélről. Mert a szolgáltatások és eszközökben való részvételre motiválásban egy hosszabb távon 

regisztrált ügyfél esetében az ügyintézőnek nagyon fontos szerepe van. Ezen kívül minél több 

részletet tud meg az ügyintéző az ügyfélről, annál inkább egyénre szabottabban tudja végezni a 

programba vonást, részletesebb információkkal feltölteni az ügyfél Egyéni Cselekvési Tervét, illetve 

meglátásai szerint javaslatot tenni a tanácsadónak. A foglalkoztatási osztályon szervezett csoportos 

tájékoztatók hatékonyságához is hozzájárulnak a pontosabb, részletesebb információk azon ügyfelek 

jobb beazonosíthatóságával, akiknek releváns. 

A képzésbe kerülést, illetve elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárását számos szolgáltatás 

segítheti: 

- Egyéni munkatanácsadás, elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban; 

o a GINOP 5.1.1 programban; 

o az OFA terhére alkalmazott, belső tanácsadók is végzik. 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás, elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban; 

o a GINOP 5.1.1 programban; 

o az OFA terhére alkalmazott, belső tanácsadók is végzik. 

- Pszichológiai tanácsadás, elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban; 

o a GINOP 5.1.1 programban; 

o több helyen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok kötelékében is elérhető a 

pszichológusi szolgáltatás, ahova önkéntesen lehet küldeni ügyfelet (elérhetőség 

kereshető a szociális ágazati portálról a 3. sz. mellékletben leírtak szerint). 

- Szociális információnyújtás, elérhető 

o a GINOP 5.1.5 programban. 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés, elérhető: 

o minden településen (elérhetőség kereshető a szociális ágazati portálról a 3. sz. 

mellékletben leírtak szerint); 

o ehhez érdemes rákérdezni, hogy ügyfele-e a települési Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak (családsegítőnek). Tudja-e kik ők és mit csinálnak? (2. számú 

mellékletben bemutatjuk nagy vonalakban a szociális szolgáltatásokat). 

A felmérés területei és lépései a következők lehetnek:  

 Első interjú: alapvető információk gyűjtése az ügyfélről. 
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 Fizikai állapot felmérése: a munkavállalást akadályozó fizikai vagy egészségi tényezők 

feltérképezése, szakellátásba, rehabilitációs szolgáltatásba irányítás. 

 Pszichológiai állapot felmérése: lelki és mentális egészség, problémák és kezelések felmérése, 

szakellátásba irányítás. 

 Képzettségek és képesítések felmérése. 

 Készségek és képességek felmérése: korábbi munkatapasztalatok, az azok során használt 

vagy szerzett készségek feltérképezése, az ügyfél motivációjának, érdeklődésének, 

szükségleteinek feltárása. 

 A támogató és hátráltató környezeti tényezők feltárása: formális kapcsolatrendszer 

(intézmények) és informális kapcsolatrendszer (családtagok, barátok stb.). 

 Fizikai környezet: az ügyfél fizikai környezetének feltárása, az ezzel kapcsolatos akadályozó 

tényezők, a számára fontos helyek megismerése, a lakóhely és a közlekedési lehetőségek 

feltérképezése. 

 Munkaéletút: az ügyfél munkaerőpiaci életútjának feltérképezése, tapasztalatai, előző 

munkahelyei, a munkaviszonyának megszűnési okai, sikerei és kudarcai. 

 Problématérkép készítése: a kirajzolódó problémák összegzése, struktúrába rendezése és 

súlyozása a beavatkozási szükséglet szerint. 

 Erőforrástérkép készítése: a kirajzolódó erőforrások, erősségek és támogató háló 

feltérképezése, struktúrába rendezése. 

 Diagnózis készítése: összegző szakmai megállapítások, profiling, illetve a beavatkozási 

szükségletek dokumentálása. 

Az elhelyezkedést gátló problémák feltárására érdemes lehet az első vagy többedik interjú alatt 

többször visszatérni és többféleképpen rákérdezni. Fontos, hogy a szükségletfelmérés ne csak száraz, 

az adatokat lekérdező kérdésekkel történjen, hanem személyes érdeklődést sugalló kérdésekkel is 

(például: hogy érezte magát az előző munkahelyén, miért jött el onnan, mit szeretett benne a 

legjobban). Figyelembe kell venni, hogy lehetnek olyan gátak az ügyfelekben, melyek nehezítik, hogy 

megnyíljon az ügyintéző előtt. 

Vannak, akik közvetlen kérdésekkel közelítik meg a problémafeltárást. Például megkérdezik, hogy: 

„Milyen akadályozó tényezőket lát, ami nehezíti a munkakeresést, munkavállalását vagy képzésben 

való részvételét?” „Miért nem tud vagy nem akar munkát vállalni?” „Min kellene változtatnia, minek 

kellene változnia az életében, hogy tudjon munkát vállalni?” 

De sok hátrányos helyzetű ügyfél nincs tisztában, hogy mik a legfőbb akadályai, nem tudatos annyira 

hogy válaszolni tudjon a kérdésre, vagy a válasza csak a problémáinak felszínét mutatja meg.  
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Egy ügyintéző például javasolja, hogy kérdezzünk rá a regisztráció okaként említett 

körülményre. Vagy akár az ügyfél korábbi előzményei közt az IR-ben lévő körülményre 

rákérdezhetünk ezzel segíteni kibontani neki a szóban forgó eseményt, legyen az 

egészségügyi probléma miatti felmondás, vagy konfliktus, ami miatt a munkáltató 

elbocsátotta. 

A kiemelt helyzetű álláskeresők esetében az állásvesztés traumája vagy a tartós inaktivitás, esetleg a 

munkatapasztalat hiánya megakadályozhatja, hogy erősségeiket és nehézségeiket objektíven lássák. 

Sokszor eluralkodik a kilátástalanság és háttérbe szorulnak a vágyak és tervek. Ilyenkor ugyancsak az 

ügyintéző tapintatossága, türelme és elfogadó pozitív szemlélete vezethet eredményre.  

Egy szociális szakember így fogalmazott: „A célok kitűzése az elfogadással kezdődik. 

Fogadd el a dolgokat, amiken nem tudsz változtatni, aztán kezdj el változtatni azon, 

amin tudsz. Mi tudunk segíteni abban, hogy az ügyfeleink észrevegyék, mi az, amin 

tudnak.” 

Fontos tisztázni a titoktartás, diszkréció kereteit is, vagyis azt, hogy milyen esetekben milyen 

információkat kivel fog megosztani az ügyintéző. Ennek tisztázása során lehet biztosítani az ügyfelet 

arról is, hogy a megosztott információk mennyiségétől függően tudnak jobb, személyre szólóbb 

képzési, támogatási és szolgáltatási javaslatokat tenni az ügyfélnek. 

Az interjúk alapján a kutatás során vizsgált célcsoportokkal kapcsolatban a következő munkaerőpiaci 

és szociális elhelyezkedést gátló tényezők a legjellemzőbbek: 

 Nem megfelelő képzettség (elavult végzettség, szakképesítés, szakmai ismeretek, nem 

piacképes szakma, kényszerpálya, pályaorientáció hiánya vagy téves pályaorientáció). 

 Nem megfelelő munkaerőpiaci készségek és képességek (például álláskeresés és 

önképviseleti technikák, olyan munkavállalói alapkompetenciák mint időbeosztás, fegyelem, 

felelősség, kommunikáció, konfliktuskezelés). 

 Önértékelés és önbizalomhiány. 

 Alacsony munkavállalási motiváció, (hosszútávú tervek hiánya, segítség elhárítása, csak 

passzív ellátást kér). 

 Fekete vagy alkalmi munkavállalás, amely akadályozza a legális és rendszeres 

munkavállalásba továbblépést. 

 A helyi munkaerőpiaccal nem összeegyeztethető elvárások (nagyon magas bér elvárás, rövid 

munkaidőben szeretne dolgozni). 

 Családi helyzet akadályozó tényezői: 

o kisgyereknevelés, 

o idős vagy beteg hozzátartozó ápolása, 
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o fogyatékossággal élő személy nevelése, gondozása, 

o visszahúzó családi környezet. 

 Megélhetési és szociális problémák: 

o mélyszegénység, nélkülözés (például nincs pénze közlekedésre a képzéshez, 

szolgáltatáshoz, nincs pénze olyan ruházatra, amelyben elmehetne dolgozni vagy 

interjúra), 

o eladósodottság (közüzemi vagy hiteltartozása van, amely miatt a legális jövedelmét 

jelentős letiltás terheli), 

o lakhatási gondok (például hajléktalan, túlzsúfolt lakásban él). 

 Mentális és pszichés problémák (lelki elakadás, krízis, pszichiátriai betegségek). 

 Szenvedélybetegség (alkohol-, drog-, játékfüggőség). 

 Egészségügyi probléma (fogyatékosság, tartós egészségügyi probléma, megváltozott 

munkaképesség). 

 Mobilitási akadály: hiányos közlekedési infrastruktúra a lakóhelye és a munkalehetőségek 

közt, egészségügyi probléma vagy fogyatékosság, gyermek vagy egyéb családtag gondozása, 

ápolása, mentális gátak. 

A problémák és szükségletek feltárása utáni következő lépés a közös célok kialakítása. Nagyon 

fontos, hogy az ügyfél magáénak érezze a kialakult célokat. Érezhesse, hogy részese volt a döntésnek, 

ez segít a motivációja erősítésében és fenntartásában is.  

A kitűzött célok kapcsán jó tipp ha úgynevezett. SMART célokat alakítunk aki. A SMART 

célok feltételei a következők:  

 Specifikus (jól meghatározott, konkrét) 

 Mérhető (meghatározott mutatója van ha elértük) 

 Attraktív (vonzó és cselekvésre ösztönző) 

 Reális (elérhető) 

 Tervezhető (időhöz kötött, a megvalósulás időpontja tervezhető) 

Az álláskeresők elképzelései, céljai és vágyai sokszor torzultak. Vannak, akiknek túl alacsony az 

önértékelésük és vannak, akiknek nagyon magas. A munkavállalási szakemberek segíthetnek abban, 

hogy az ügyfelet terelgessék a reális célok kitűzésében.  

Előfordul, hogy az ügyfél irreális elképzelései, elvárásai akadályozzák a sikeres elhelyezkedést. 

Célravezető lehet a realitások átbeszélése ügyintézői szemszögből: ha bizalom alakul ki az ügyfél és 

az ügyintéző közt, a munkaerőpiaci helyzettel tisztában lévő szakember szava számíthat. De nem 

mindig könnyű eljutni addig, hogy az ügyfél elfogadja az ügyintéző külső nézőpontját. A 

megkérdezettek tapasztalatai alapján segítség lehet, ha saját és mások példáival világítja meg az 

ügyintéző, illetve a tanácsadó a helyzetet az ügyfél számára.  
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Egy ügyintéző elmesélte egyik ügyfele példáját: „Az illető régebben nagyon aktívan 

keresett munkát, de sok visszautasítása volt, ezért lemondott róla és már nem is keres. 

Elmondtam neki, hogy több olyan ügyfelem van, akik sok kudarc után most sikerrel 

jártak. Mert most más ám a helyzet, sok munka van most.” 

Egy másik kolléga egy irreálisan magas a bérigényű fiatalnak a saját példáját mesélte, 

elmondta hogy mennyi az ő fizetése, körbekérdezett ki mennyit keres, és ösztönözte 

arra a fiatalt hogy kérdezzen körbe a dolgozó ismerősei körében hogy milyen 

jövedelmet érnek el. 

Voltak ügyintézők, akik számára nehézséget okoz az, hogy némely ügyfél kifejezetten csak valamilyen 

passzív ellátásért érkezik, és nem kíván részt venni szolgáltatásokban vagy együttműködni az 

ügyintézővel. Ilyen esetekben érdemes kontextusba helyezni, hogy a támogatások, képzések és 

szolgáltatások hogyan illeszkednek a fejlesztő folyamatba, hogyan egészítik ki egymást és mik a 

feltételeik. Lehet, hogy idővel az ügyfél számára távolabbi célok is kitűzhetők. 

Az egyik interjúalany a következőt említette: „Ha vállalkozóvá válási támogatást 

szeretne, ahhoz egy üzleti tervet kell elkészíteni. Ebben csoportos tanácsadás keretében 

tudunk segíteni. Tartalmazza, hogy hogyan fogja fél év alatt fenntarthatóvá tenni a 

vállalkozását, és hogy mit fog csinálni, hol, a marketing tervet és azt, hogy hogyan lesz 

belőle haszon. A támogatás összege ugyanis nem elég a megélhetésre és a vállalkozás 

üzemeltetésére is.” 

Egy másik kolléga így fogalmazott: „A foglalkoztatást helyettesítő támogatás a járadék 

(munkahely megszűnése utáni 3 hónap) letelte után azzal a feltétellel jár bárkinek, hogy 

elinduljon valamilyen úton az új munkahely felé. Tudunk segíteni a karriertervezésben, 

az álláskeresés minden fázisában, az elhelyezkedésben, de ehhez az Ön aktív 

együttműködése is kell. Például a megbeszélt időpontokon eljönnie hozzánk, a 

megbeszélés szerinti egy vagy több alkalmas tanácsadáson vagy foglalkozáson részt 

kell vennie.” 
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6. Ötletek a szükséges szolgáltatások és eszközök 

azonosítására 

A célkitűzéseket követően a folyamat következő része az egyéni cselekvési terv kidolgozása a 

szolgáltatások hozzárendelése az egyén céljaihoz. A következő fejezet arra szolgál, hogy segítse az 

ügyintéző döntését abban, hogy szolgáltatásokat válasszon az ügyfél számára az elérhető 

szolgáltatási palettából. Sajnos nem minden szolgáltatás érhető el folyamatosan minden járásban, így 

sok esetben az ügyintézőknek nincs sok eszköze, amit felajánlhat. Az elérhető eszközök 

sporadikusságát ez az ötlettár nem tudja kezelni, ezért célunk most is egy paletta és tippek 

bemutatása, amely ideális esetben használható. Bízunk benne, hogy vannak olyanok, akiknek a 

munkájában nagyobb tere van az egyéni mérlegelésnek és széles eszköztárból válogathatnak. És 

reméljük, hogy akiknek nincs, azoknak is szolgálhatunk ötletekkel.  

Az alábbiakban háromféle módon mutatjuk be a potenciálisan elérhető szolgáltatásokat, törekedve 

arra, hogy többféle alternatívát bemutassunk, melyek közül a helyi, járási lehetőségeknek 

megfelelően lehet választani.  

A 6.1. alfejezetben táblázatok formájában bemutatjuk, hogy a különböző munkaerőpiaci 

szolgáltatásokat milyen célcsoportok számára lehet különösen javasolt felajánlani (2. táblázat). A 

GINOP 5.1.5. program szolgáltatásai és a 30/2000 (IX. 15.) GM rendeletben is szabályozott 

szolgáltatásokban közös, hogy az ügyfelek más, EU-s finanszírozású programba való bevonásukat 

megelőzően vagy azt követően is igénybe vehetik.   

A 6.2. alfejezetben a munkaerőpiaci szolgáltatások egymásra épülésének lehetséges módozatait 

szemléltetjük folyamatábrák segítségével.   

A 6.3. alfejezetben az ügyfelek körében leggyakrabban felmerülő munkaerőpiaci és szociális 

problémacsoportok szerint mutatjuk be a szolgáltatásokat.   

 

 

  



Módszertani megoldások, ötlettár a komplex hátrányokkal küzdő álláskeresőkkel folytatott munkához 

 
 

43 
 

6.1. Szolgáltatások és kiemelt célcsoportjaik összefoglalása 

A 2. táblázat bemutatja, hogy az egyes szolgáltatásokat – köztük a 30/2000 (IX. 15.) GM rendeletben 

is szabályozott, belső kapacitásból nyújtható szolgáltatásokat, valamint a GINOP 5.1.5. program 

szolgáltatásait – milyen célcsoportok számára lehetnek kiemelten hasznosak. Ez a táblázat hasznos 

támpontot adhat az ügyintézőknek arra vonatkozóan, hogy a különböző álláskeresők egyéni jellemzői 

alapján mely szolgáltatásokat érdemes felajánlani az ügyfeleknek. A GINOP 5.1.5. program 

szolgáltatásainak tartalmáról egy részletes összefoglaló is található a 3. számú mellékletben: ez a 

szolgáltatási sztenderdek alapján összegzi az egyes szolgáltatások célját, tartalmát és menetét.  

A 3. táblázatban azt is bemutatjuk, hogy a GINOP 5.1.5. program különböző szolgáltatásai mely 

megyékben érhetők el.4  

  

 
 
 

4
 A táblázat azokat a szolgáltatásokat sorolja fel, amelyek nyújtását a program indulásakor vállalták a megyék  A 

program kialakítóinak szándéka szerint minden szolgáltatás megyei szinten egységesen elérhető a megye 
összes járásában. Csongrád megyében más, elérhető programok megléte miatt nem indult el a GINOP 5.1.5. 
program. 
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2. táblázat: A 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben szabályozott és a GINOP 5.1.5 program keretében nyújtható 

szolgáltatások célcsoportjainak összefoglalása 

Szolgáltatás 

megnevezése 
Célcsoportok, akiknek különösen ajánlott 

Csak a 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben is szabályozott szolgáltatások 

Munkaerőpiaci és 

foglalkozási 

információnyújtás 

- Pályakezdők 

- A munkanélkülivé válást megelőzően tartósan foglalkoztatottak 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők 

Helyi (térségi) 

foglalkoztatási 

tanácsadás 

- Térség gazdasági szereplői (vállalkozások, önkormányzatok és 

társulásaik, intézmények) 

- Térségben válsággal küzdő munkáltatók és a leépítéssel 

fenyegetett munkavállalók 

- Munkahelyteremtő beruházást tervező vállalkozások 

- Munkaerőpiaci programokat megvalósító vagy munkaerőpiaci 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, oktatási intézmények, 

felnőttképzési szervezetek 

- Térségi fejlesztő és egyeztető fórumok, foglalkoztatási paktumok 

résztvevői 

Munkaközvetítés 

- Munkavállalásra kész munkát keresők, akik munkanélküliség okán 

ellátásban részesülnek, vagy először jelentkeznek a foglalkoztatási 

osztályon 

- Munkaerőigényt bejelentő foglalkoztatók 

Rehabilitációs 

tanácsadás 

- Rehabilitációs ellátásban részesülő megváltozott 

munkaképességűek, 

- Munkavégzést akadályozó egészségkárosodással rendelkezők, de 

ellátásban nem részesülők 

30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben is szabályozott és a GINOP 5.1.5 program keretében is 

nyújtható szolgáltatások 

Egyéni 

munkatanácsadás 

- Gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők, 

- Tartósan munkanélküliek (akik 3-6 hónapja álláskeresők és önálló 

álláskeresésük nem vezetett eredményre), 

- Ápolási díjban részesülők, 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- 50 év felettiek, 

- Hajléktalanok 

Pályatanácsadás - 

pályaválasztási 

tanácsadás (egyéni) 

- Általános iskolát végzettek, illetve 1 éven belül elvégzők, 

- Középiskolai tanulmányaikat végzők (kiemelten a 1,5 éven belül 

végzők), 

- Felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

- Iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
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Szolgáltatás 

megnevezése 
Célcsoportok, akiknek különösen ajánlott 

Pályaorientációs 

csoportos foglalkozás 

- Általános iskolát 3 éven belül befejezők, 

- Középiskolai tanulmányaikat 3 éven belül befejezők, 

- Felsőfokú tanulmányokat végzők, 

- Pályakezdők, 

- Munkatapasztalattal nem rendelkezők 

Pályatanácsadás - 

pályamódosítási 

tanácsadás (egyéni) 

- Felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

- Iskolai végzettséggel nem rendelkezők, 

- Téves pályaválasztás, 

- Nem piacképes szakma, 

- Kényszerpálya (például: egészségügyi probléma), 

- Elavult szakképzettséggel rendelkező, 

- Pályaváltásban gondolkodók vagy azt igénylők 

Pályamódosítási 

csoportfoglalkozás 

- Elavult szakképzettséggel rendelkezők, 

- Létszámleépítéssel, elbocsátással fenyegetettek, 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- Megváltozott munkaképességűek 

Egyéni álláskeresési 

tanácsadás 

- Pályakezdők, 

- 3-6 hónapja munkát keresők, 

- 50 év felettiek, 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők 

Pszichológiai 

tanácsadás 

- Pályakorrekcióban elakadók, életközépi pályaváltás előtt állók, 

- Létszámleépítés előtt állók, 

- Rehabilitációs tanácsadásban résztvevők, 

- Párkapcsolati, családi és nevelési problémákkal küzdők, 

- Súlyos beteget ápoló-gondozó családok, 

- Bevándorlók, 

- Büntetett előéletűek, 

- Állami gondozásból kikerülők, 

- Tartósan munkanélküliek 

Csak a GINOP 5.1.5 programban elérhető szolgáltatások 
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Szolgáltatás 

megnevezése 
Célcsoportok, akiknek különösen ajánlott 

Egyéni fejlesztési terv 

készítése 

- A GINOP 5.1.5 program célcsoportjába tartozók személyek5 

Igényfeltáró csoportos 

foglalkozás 

- Tanulmányaik utolsó évében járó tanulók (általános iskola, 

szakképzettséget adó iskola), 

- Közép- vagy felsőoktatási iskolarendszerű képzésből 

lemorzsolódott, elhelyezkedésük terén bizonytalan fiatalok 

Álláskeresési technikák 

oktatása 

- 6 hónapnál nem régebben álláskeresők, 

- Pályakezdők 

Álláskereső klub - Pályakezdők, 

- Tartósan munkanélküliek korábbi sikertelen álláskeresési 

tapasztalattal, 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők, akik gyakorlatot 

szeretnének szerezni az álláskeresésben 

Vállalkozóvá válást 

segítő tanácsadás 

- 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők, 

- Legalább középfokú végzettséggel rendelkezők, 

- Ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói készségekkel rendelkező 

ügyfelek 

Reintegráló csoportos 

foglalkozás 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- Megváltozott munkaképességűek, 

- 50 év felettiek 

Újraorientáló csoportos 

foglalkozás 

- Gyes-ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- Tartósan munkanélküliek, 

- Elavult szakmai képesítéssel rendelkezők, 

- Megváltozott munkaképességűek, 

- Büntető eljárásban terhelt személyek (börtönviselt, közérdekű 

munkára büntetett, pártfogói felügyelet alatt állók) 

 
 
 

5
 A GINOP 5.1.5-16 „Nem állami szervezetek Munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása” c. projekt felhívása 

alapján minden olyan álláskereső személy, aki legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső, aki 25 év alatti, vagy 
alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségű, vagy elavult (munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást 
megelőzően 15 évvel megszerzett) szakképesítéssel rendelkezik, vagy 50 év feletti, vagy a gyermekgondozást, 
családtag ápolását követően kíván visszatérni a munkaerőpiacra, illetve közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy 
inaktív, akik programba vonásuk érdekében kérik nyilvántartásba vételüket és több mint 3 hónapja nem vesznek 
részt iskolarendszerű oktatásban vagy onnan végzés előtt lemorzsolódtak. 
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Szolgáltatás 

megnevezése 
Célcsoportok, akiknek különösen ajánlott 

Munkavállalói 

kulcsképességeket és 

kulcskompetenciákat 

fejlesztő csoportos 

foglalkozás 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- Állami gondozásból, nevelésből kikerülő fiatalok, 

- Gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- Megváltozott munkaképességűek, 

- Tartósan munkanélküliek, 

- Huzamosabb ideig tartó munkavégzés (5-30 év) után munkájukat 

elvesztők, 

- Előzetes letartóztatásból, szabadságvesztésből vagy 

elzárásbüntetésből szabadultak 

Személyiségfejlesztést, 

beilleszkedést és önálló 

életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- Állami gondozásból, nevelésből kikerülők, 

- Megváltozott munkaképességű személyek, 

- Előzetes letartóztatásból, szabadságvesztésből vagy 

elzárásbüntetésből szabadultak 

Motivációs csoportos 

foglalkozás 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- Alap-, közép vagy felsőfokú iskolai rendszerből lemorzsolódtak, 

- Munkatapasztalattal nem rendelkezők, 

- Tartósan munkanélküliek, 

- Gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- Megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, 

- Bevándorlók, 

- Előzetes letartóztatásból, szabadságvesztésből vagy 

elzárásbüntetésből szabadultak, valamint pártfogó felügyelet alatt 

állók, 

- Hajléktalanok, 

- Állami gondozásból, nevelésből kikerülők és utógondozói 

ellátásban részesülők 

Munkaerőpiaci mentor - Tartósan munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- Elavult szakképesítéssel rendelkezők, 

- 50 év felettiek, 

- 25 év alattiak, 

- Fogvatartásból, szabadságvesztés büntetésből frissen (fél éven 

belül) szabadultak, 

- Hajléktalanok 

Személyre szóló 

állásfeltárás és 

elhelyezés 

- Fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek, 

- Hajléktalanok, 

- Tartósan munkanélküliek, 

- Alacsony iskolai végzettségűek, 

- Fogvatartásból, szabadságvesztés büntetésből frissen (fél éven 

belül) szabadultak 
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Szolgáltatás 

megnevezése 
Célcsoportok, akiknek különösen ajánlott 

Munkahelyi 

környezetbe történő 

beillesztés segítése, 

betanítás 

- Pályakezdők, illetve tartósak inaktívak, akik: 

- Helyi munkaerőpiaci körülményekből, 

- Szociokulturális helyzetükből, 

- Egészségügyi, mentális, pszichoszociális állapotukból, 

- Fogyatékosságukból következő hátránnyal rendelkeznek 

Szociális 

információnyújtás 

- Lakhatási, közlekedési problémákkal küzdők (pl.: hátrányos 

helyzetű településen/településrészen lakók, szegregált 

lakókörnyezetben élők, hajléktalanok), 

- Tartósan munkanélküliek, 

- Büntetőeljárásban terhelt személyek (pl.: közérdekű 

munkabüntetés, pártfogó felügyelet, büntető eljárás alatt lévők), 

- Állami gondoskodásból kikerült fiatalok, 

- Nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül nevelők, ápolási díjról 

visszatérők, 

- Megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodott személyek 

(pl.: fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai 

betegek), 

- Gondnokság alatt álló személyek, 

- Tartós beteg, fogyatékos hozzátartozót ápolók 

Forrás: a GINOP 5.1.5. szolgáltatási sztenderdek alapján saját szerkesztés. 
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3. táblázat: A GINOP 5.1.5. program elérhető szolgáltatásai megyei bontásban 

Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Bács-Kiskun megye 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 
- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás  
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 

- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 

- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás 

- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 

- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 

- Újraorientáló csoportos foglalkozás 

- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
 

Baranya megye 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Motivációs csoportos foglalkozás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 

- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 

- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
 

Békés megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 

- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

- Pszichológiai tanácsadás 

- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
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Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Álláskereső Klub 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás 
- Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 

- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 

Fejér megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 
- Egyéni fejlesztési terv készítése 
- Egyéni munkatanácsadás 
- Igényfeltáró csoportos foglalkozás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozást 
- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése 
- Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 
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Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Győr-Moson-Sopron 

megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Álláskereső Klub 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, 

betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat 

fejlesztő csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 

 

Hajdú-Bihar megye 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Igényfeltáró csoportos foglalkozás  
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás 
- Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 

Heves megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás  
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő 

beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és 

önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás 
- Szociális információnyújtás 
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Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 
- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozást 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 

- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
 

Komárom-

Esztergom megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 

 

Nógrád megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Motivációs csoportos foglalkozás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 

- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 

- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 

- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
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Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Pest megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 
- Egyéni fejlesztési terv készítése 
- Egyéni munkatanácsadás 
- Igényfeltáró csoportos foglalkozás 

- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkaerőpiaci visszalépést, beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás 
- Pályamódosítási csoportfoglalkozás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 

- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
 

Somogy megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci visszalépést, beilleszkedést segítő reintegráló 

csoportos foglalkozás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 

- Álláskereső Klub 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 

- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
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Megye Elérhető szolgáltatások a GINOP 5.1.5 program keretében 

Tolna megye 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás 
- Egyéni fejlesztési terv készítése 
- Egyéni munkatanácsadás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pályaorientációs csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályamódosítási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 

Vas megye 

- Álláskereső Klub 
- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő 

beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

 

Veszprém megye 

- Álláskeresési technikák oktatása 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás 
- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 

- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 
- Szociális információnyújtás 

 

Zala megye 

- Egyéni álláskeresési tanácsadás 

- Egyéni fejlesztési terv készítése 

- Egyéni munkatanácsadás 
- Motivációs csoportos foglalkozás 
- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás 
- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás 
- Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 
- Pszichológiai tanácsadás 
- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés 

- Szociális információnyújtás 
- Újraorientáló csoportos foglalkozás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 
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Forrás: saját szerkesztés Szakmai előrehaladási táblák alapján (a program indulásakor vállalt szolgáltatásai); Fejér megye 
esetében az ECHO Innovációs Műhely (megyei szolgáltató) honlapja: https://www.echoinn.hu/ginop-515-16-2017-00002 
Utolsó letöltés: 2019. július 11. 
 

  

https://www.echoinn.hu/ginop-515-16-2017-00002
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6.2. Folyamatábrák a szolgáltatások egymásra épüléséről 

Az alábbiakban a Fejér megyei FE/12/336/2018. nyilvántartási számú Módszertani Útmutató 2. 

számú mellékletébe foglalt folyamatábrákat mutatjuk be. A szolgáltatásifejlesztési célú módszertani 

útmutatókat kiegészítettük az abban nem szereplő, de a GINOP 5.1.5. programba potenciálisan 

elérhető szolgáltatásokkal is. 
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6.3. Szükségletek, problémák és javasolható szolgáltatások 

A szükségletfelmérés folyamata, az első interjú vagy további beszélgetések során kialakul az ügyfél 

munkaerőpiaci problémáinak térképe, valamint meghatározásra kerülnek a célok is. Sok esetben az 

ügyintéző dolga, hogy szolgáltatásokat rendeljen a feltárt problémákhoz és nehézségekhez, de ez 

nem mindig egyértelmű. Ebben az alfejezetben az ügyintézőkkel folytatott beszélgetések alapján 

állítottuk össze az általuk leggyakoribbnak vélt problémákat és a rájuk válaszoló, az azok megoldását 

támogató szolgáltatásokat. Természetesen újra ki kell emelnünk, hogy minden egyén és helyzet 

különböző, a legtöbb kiemelt helyzetű ügyfélnél a problémák halmozódnak, különböző súllyal 

jelentkeznek. Ugyancsak újra ki kell emelnünk, hogy sajnos a szolgáltatások teljes palettája nem 

érhető el minden járásban.  

6.3.1. Alacsony képzettség, oktatásból lemorzsolódás 

Az alacsony képzettséggel rendelkezők vagy az oktatásból lemorzsolódók számára a megfelelő képzés 

vagy szakma tanulása kulcsfontosságú lehet a továbblépésben. A megfelelő képzés, tanfolyam 

megtalálásnak alapja a megfelelő pályaorientáció. A képzésbe, támogatott foglalkoztatásba vonás 

előtti pályaorientációs szolgáltatás csökkentheti a lemorzsolódást. Emellett segíti az ügyfeleket 

abban, hogy összetett karriertervezés segítségével hosszabb távú célokat tudjon kitűzni.  

A következő szolgáltatások jöhetnek szóba az esetükben:  

- Igényfeltáró csoportos foglalkozás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás 

elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o helyenként Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban is elérhető ilyen segítség 

(elérhetőség kereshető a szociális ágazati portálról a 3. sz. mellékletben leírtak 

szerint) 

- Pályatanácsadás - Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Pályaorientációs csoportos foglalkozás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- EURES tanácsadók elérhetőek: 

o a megyei és fővárosi kormányhivatalokban, 
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o a tanácsadók elérhetőségei: 

https://eures.munka.hu/Lapok/eures_elerhetosegunk.aspx 

- Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás (egyéni) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Pályamódosítási csoportfoglalkozás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban. 

A pályaorientáció a készségek, képességek valamint az ügyfél munkaerőpiaci elvárásainak 

összehangolásában segíti az ügyfelet. Két alapvetően elkülönülő célcsoporti köre van. Az első a 

pályakezdők, az oktatás bármely szintjéről (alap-, közép-, felsőfok) lemorzsolódók, vagy kevés 

munkatapasztalattal rendelkezők. A másik célcsoport az olyan, munkatapasztalattal már rendelkezők, 

akik pályamódosításban gondolkodnak vagy arra kényszerülnek.  

Vannak ügyfelek, akiknél a hátrányok halmozottan jelentkeznek. Számukra a személyiségfejlesztést, 

beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás adhat segítséget az életvezetési, 

munkavállalási és tanulási képességeik fejlődésében. 

A munkatapasztalattal nem, vagy kevés munkatapasztalattal rendelkező ügyfelek számára a 

pályaorientáció első lépcsőfoka lehet az igényfeltáró csoportos foglalkozás. Ez alatt 

végiggondolhatják, hogy milyen belső és külső motivációk alapján választottak pályát. A foglalkozás 

emellett a munkaerőpiaci keretek tisztázásával segíti az ügyfeleket a tudatosabb döntések 

meghozatalában. Ez a szolgáltatás főleg a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára jelenthet nagy 

segítséget (például nevelőotthonban nevelkedett, szegregált településrészen élők, roma fiatalok). 

Azoknak a pályakezdő ügyfeleknek, akiknek több információjuk és elképzelésük van a 

munkaerőpiaccal kapcsolatban, de pályaelképzelésük nem szilárd vagy irreális elképzelésekre épül, 

hasznos lehet az egyéni vagy csoportos pályaválasztási szolgáltatás. Ezek a szolgáltatások friss 

munkaerőpiaci ismeretekkel és a reális életpályatervezéshez szükséges eszközökkel segítik az 

ügyfeleket. A csoportos tanácsadások az iskolarendszerű oktatást 3 éven belül befejező fiatalok 

számára is hasznosak lehetnek, így megkönnyíthető az iskolából a munka világába való átmenet. 

Emellett egy ilyen foglalkozás megalapozhatja, hogy később szívesebben forduljanak a fiatalok az 

intézményhez. 

Főleg fiatalok körében fordul elő, hogy rövid idejű külföldi munkák vállalásáért félbe hagyják a 

megkezdett szolgáltatást, képzést. Ezért hasznos lehet fiataloknak a külföldi munkavállalás 

feltételeiről és lehetőségeiről szóló tájékoztatást javasolni. A fiatalok részére a csoportos tájékoztatás 

általában vonzóbb lehetőség, mint az egyéni tanácsadás, mert a közösségi élmény számukra 

meghatározó és a külföldi tapasztalatszerzésbe is könnyebben köteleződnek el közösen. Ehhez 

rendelkezésre állnak az EURES tanácsadók a megyei és fővárosi kormányhivatalokban. 

https://eures.munka.hu/Lapok/eures_elerhetosegunk.aspx
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EURES szolgáltatásokról részletesebben itt tájékozódhat: https://eures.munka.hu 

Magyarországi EURES tanácsadók elérhetősége pedig itt található: 

https://eures.munka.hu/Lapok/eures_elerhetosegunk.aspx 

A pályakezdők mellett a másik célcsoporti kör, akik számára a pályatanácsadások hasznosak lehetnek 

azok, akiknek van munkaerőpiaci tapasztalatuk, ám pályát szeretnének vagy kényszerülnek 

változtatni. Ennek oka lehet az elavult vagy nem piacképes szakma illetve ismeretek vagy az is hogy 

az ügyfél valamilyen okból (pl. egészségi állapot romlása) már nem tudja a szakmáját folytatni.  

Ha az ügyfél szakmájában helyben megszűntek a lehetőségek, javasolható, hogy egyéni tanácsadás 

keretében keressenek megoldást. Ha pályamódosításra van igénye vagy szüksége, akkor az egyéni és 

csoportos pályamódosítási tanácsadás segíthet. A munkatapasztalattal rendelkezők esetén fontos 

eleme e szolgáltatásoknak a korábbi tapasztalatok feldolgozása, az ügyfél számára a munkavállalással 

kapcsolatosan fontos értékek tisztázása is. Átbeszélhető, hogy milyen elvárásai vannak az 

ügyfeleknek például a munkaidő-beosztás, a pozíció vagy a munka természete kapcsán.  

Csoportos vagy egyéni tanácsadás? 

Az általunk megkérdezett ügyintézők és tanácsadókat megkérdeztük arról is, hogy ők 

hogy látják, mik az egyéni és a csoportos foglalkozások előnyei és hátrányai. 

Egyéni tanácsadásra inkább igénye lehet az idősebb álláskeresőknek, valamint a tartós 

munkanélkülieknek. Ha a problémái bizalmas és egyéni odafigyelést és segítséget 

igényelnek inkább (például rossz társas viszonyok, látszólag nehezen alkalmazkodik, 

mentális/pszichológia gondok, nehéz szociális helyzet) az egyéni tanácsadásokra, 

mentori szolgáltatásra érdemes felhívni a figyelmét.  

Csoportos tanácsadásokra a fiatalok általában véve nyitottabbak, a közösségi 

foglalkozások iránt nagyobb az igényük és a jó csapatdinamikával irányított csoport 

nagy hatással lehet rájuk. Fontosabb számukra a példa és a referenciacsoport, mint az 

idősebb korosztályokban. Másrészt az idősebb álláskeresők és a tartós munkanélküliek 

esetén is számos előnye lehet a csoportos munkának. Sokszor a vegyes csoportok is 

hasznosak az álláskeresőknek: több mintát tudnak mutatni, és bővítik a résztvevők 

kapcsolatrendszerét.  

A csoportos foglalkozás hatékony eszköze lehet néhány a munkavállalás szempontjából 

is hasznos szokás kialakításának, mint az időbeosztás, társas kapcsolatok, és 

konfliktuskezelési eszköztár fejlesztése. A komfortzónából már a helyzet is kimozdítja 

őket, így az ügyfelek új nézőpontokat és lehetőségeket tudnak megismerni a hozzájuk 

hasonló, referenciapontként szolgáló csoporttagoktól. A csoport segítheti a 

résztvevőket a későbbi álláskeresésben informális kapcsolati hálójuk kitágításával is. A 

https://eures.munka.hu/
https://eures.munka.hu/Lapok/eures_elerhetosegunk.aspx
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csoportmunkára való alkalmasságot a programba vonás után a tanácsadó előzetesen 

felmérheti motivációs beszélgetés vagy teszt formájában. 

6.3.2. Álláskeresési ismeretek és készségek hiánya 

Sokszor a sikertelen álláskeresés hátterében az álláskeresési képességek és ismeretek hiánya áll. Az 

álláskeresési képességek közé tartozik az egyén célállásának megtervezése, az ahhoz tartozó 

elvárások ismerete, az elérhető álláshelyek megtalálása, az álláspályázat (motivációs levél, önéletrajz) 

összeállítása és a munkáltató meggyőzése arról, hogy ő a megfelelő jelölt. Mindez önismeretet, 

önbizalmat és önmenedzselési készségeket kíván az álláskeresőktől. 

A támogató szolgáltatások köre a következő:  

- Álláskereső Klub (csoportos) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Álláskeresési tanácsadás (egyéni): 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban, 

o OFA terhére alkalmazott, belső tanácsadók is végzik 

- Álláskeresési technikák oktatása elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Pszichológiai tanácsadás (önismeret fejlesztésére a Fejér megyei TOP program 

szolgáltatásfejlesztési koncepciója szerint) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban, 

o a Család- és Gyermekjóléti Központokban (járásközpontokban), kapacitásfüggően. 

Az álláskereső klub egy hosszabb fejlesztő folyamat, aminek során a résztvevők megtanulják és 

begyakorolják az álláskeresési folyamat technikáit. A csoportfoglalkozási formának köszönhetően a 

csoport tagjai egymástól is tanulhatnak (például a fiatalok segíthetnek idősebbeknek az online 

álláskeresésben) és egymástól is visszajelzéseket kapnak (például egy állásinterjús szituációs 

gyakorlat után). A szolgáltatás azoknak javasolt, akiknek több időre van szüksége az önálló 

álláskereséshez szükséges készségek és tudás elsajátításához. A klub technikai eszközökkel is segíti az 

álláskeresőt, használhatnak számítógépet és internetet.  

A frissebb munkaerőpiaci tapasztalatokkal, jobb munkavállalási képességekkel rendelkező ügyfelek 

számára a rövidebb álláskeresési technikák oktatása csoportos foglalkozás javasolható, ami jóval 

kisebb, rövidebb elköteleződést jelent az ügyfél részéről. A szolgáltatás segít a reális célállás 

megfogalmazásában és hatékony álláskeresési technikák elsajátításában.  
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Az egyéni álláskeresési tanácsadás során az elhelyezkedés gátló egyéni tényezők feltárására is 

alkalom nyílik a személyes beszélgetések alkalmával.  

6.3.3. Munkavállalói készségek és képességek fejlesztése 

A munkaerőpiactól régebben kirekesztődött vagy oda soha be nem lépett ügyfelek esetén a leépült 

vagy nem megfelelő munkavállalói készségek és képességek akadályozzák a tartós elhelyezkedést (pl. 

konfliktuskezelés, kommunikáció, időbeosztás, együttműködés). 

A következő szolgáltatás ajánlható:  

- Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás 

elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban. 

A munkavállalói kulcsképességek fejlesztése általában csoportos formában sikeresebb. A 

munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás gyakorlati 

feladatokon keresztül segíti az ügyfeleket, hogy fejlődjenek a képzők, illetve munkáltatók 

elvárásainak való megfeleléshez szükséges képességei. A következő kulcskompetenciák fejlődésére 

fókuszálnak a foglalkozások: problémamegoldás, kommunikáció, kooperáció, felelősségvállalás.  

6.3.4. Alacsony motiváció, elutasítás 

Az ügyintézők szerint az alacsony motivációjú vagy elutasító ügyfelekkel van a legnehezebb dolguk. 

Ahogy azt az 5.2 fejezetben már bemutattuk, nincs olyan ember, aki semmire sem motivált, és olyan 

sincs akit nem lehet motiválni. Fontos figyelembe venni azonban, hogy a hátrányos helyzetű, tartósan 

deprivált helyzetben lévő emberek megküzdési stratégiái beszűkülnek és lehetőségeiket eltorzult 

szemüvegen keresztül látják. Az egyén előrelépésbe, fejlődésbe vetett hite és motivációja a tartós 

munkanélküliség idejének növekedésével egyre jobban csökken. Nagy jelentőséggel bír tehát, hogy 

olyan szolgáltatásokban vegyen részt az ügyfél, amelyek visszafordítják ezt a folyamatot és 

eszközöket adnak az önértékelés visszaépítéséhez. Emellett a motiváció építésében nagy szerepe van 

az ügyintéző, az egyéni tanácsadó és a mentor munkájának is.  

A motiváció növelését, és az önbizalom erősítését a következő szolgáltatásokkal támogathatjuk:  

- Motivációs csoportos foglalkozás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás 

elérhető:  

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Újraorientáló csoportos foglalkozás elérhető: 
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o a GINOP 5.1.5 programban. 

- Álláskeresők Teaháza 

o korábbi jógyakorlat, jelenleg önkéntesen megszervezhető szolgáltatás 

A motivációs csoportos foglalkozás intenzivitása adhat egy löketet a nehézségek és krízisek közt 

megrekedt ügyfelek számára. A foglalkozáson időt és teret kapnak a résztvevők, hogy feldolgozzák a 

helyzetüket és annak hatását az életükre. Segítséget kaphatnak abban, hogy ezekkel a nehézségekkel 

megbirkózzanak, új ötleteket és technikákat tanulhatnak. A foglalkozás segíthet abban is, hogy 

sikerrel vegyék át életük felett az irányítás ahelyett, hogy úgy éreznék, a körülmények áldozatai 

lettek. Korábbi tapasztalataik és élményeik beépülnek motivációs bázisukba és új célokat tűznek ki, 

melyek elérése érdekében az elérhető szolgáltatások és eszközök iránti fogékonyságuk is nő. A 

csoportos foglalkozási forma segíthet jobban megnyílni az ügyfélnek, mivel hozzá hasonló emberek 

problémáival, nehézségeivel is találkozik. Ez esetben érdemes homogénebb csoportokat kialakítani, 

mivel fontos, hogy a csoporttagok megnyíljanak az őszinte, nyílt beszélgetésekhez. 

A szolgáltatásokban való részvétellel szemben elutasító, kifogásokat kereső ügyfelek számára 

érdemes lehet megfontolni egy korábbi hazai jógyakorlat alkalmazását a foglalkoztatási osztályokon 

vagy a családsegítő szolgálatokon, az Álláskeresők Teaházát. A Teaház alkalmak olyan, informális 

keretek közt szervezett csoportösszejövetelek voltak, melyeken önkéntes volt a részvétel. A 

csoportvezető irányításával a csoporttagok egymást segítették az álláskeresési időszak alatt. Az 

alkalmakon főleg tapasztalatcsere és az élmények megosztása folyt. Az összejöveteleknek kimondott 

célja volt az álláskeresési technikák és szakképzési információk átadása , valamint az informális 

álláskeresés ösztönzése a csoporttagok közt. További fontos, de az ügyfelek számára nem 

hangsúlyozott célja volt még az álláskeresők önbizalmának növelése, az álláskereséssel kapcsolatos 

mentális gátak lebontása és a hivatali légkörrel való ismerkedés, ellenérzések oldása is. Ez a nem 

hangsúlyozott cél – a program szervezői szerint és a résztvevők visszajelzései alapján is – jóval 

fontosabb és nagyobb hatású volt, mint a kimondott célok.  A tapasztalatok szerint a Teaház igen 

alacsony költséggel megszervezhető szolgáltatásként működött, amely jó hatással volt a résztvevők 

félelmeinek és szorongásainak oldására, mivel kötetlenebb formában találkozhattak más olyan 

emberekkel, akik az övékéhez hasonló problémákkal küzdenek. További részletekért lásd az alábbi 

keretes részt.   
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Álláskeresők Teaháza 

 

Az Álláskeresők Teaháza az Amerikai Egyesült Államokban bevett gyakorlat hazai 

adaptálása. A klubszerű csoportösszejövetelek a Fővárosi Munkaügyi Központ Csepeli 

Kirendeltségének és a Csepeli Önkormányzat Családsegítő Szolgálatának közös 

szervezésében valósult meg 2003 és 2006 között. 

A Teaház célcsoportjába tartoztak mind a foglalkoztatási szolgálat, mind a szociális 

szolgáltató ügyfelei, függetlenül attól, regisztráltak-e álláskeresőként. A heti egy 

alkalommal, az esti órákban tartott Teaház az álláskeresők mellett a bizonytalan állásokban 

dolgozók számára is nyitott volt. A Teaház a résztvevők informális, konstruktív csoportos 

beszélgetéseinek adott teret ún. facilitáló (a megoldásra való rávezetést elősegítő) 

csoportvezetés segítségével. Fontos alapelvei voltak a következők:  

- rendszeresség (heti egy alkalom),  

- papírmentesség (jelenléti ívet nem vezettek), valamint  

- önkéntes részvétel.  

Az oldott, bizalmi légkör biztosította a kereteket a munkakeresési és munkavállalási 

nehézségekhez, valamint a kudarcokhoz kapcsolódó lelki terhek feldolgozásához. A 

csoportvezetők az összejöveteleken kívül is elérhetőek voltak (telefonon, e-mail-en), stabil 

támaszt nyújtva a résztvevőknek. 

A klubszerű összejövetelek kimondott célja az álláskeresési technikák, praktikák elsajátítása. 

Emellett fontos cél volt a résztvevők kapcsolati hálójából mozgósítható, rejtett 

munkaerőpiaci lehetőségek kiaknázása. A résztvevőknek lehetősége volt a tapasztalatok 

megosztására az álláshelyeket és a munkáltatókat illetően.. Az összejövetelek témái az 

egyéni álláskeresési tapasztalatok átbeszélése mellett a résztvevők igényei szerint alakultak: 

nem csak az álláskereséssel szorosan összefüggő, hanem az élet bármely területét érintő 

változások, problémák és szóba kerülhettek. A hazai adaptáció további célja volt az is, hogy 

élményalapú ismeretátadással megismertessék a résztvevőkkel, hogyan működnek a 

munkaügyi kirendeltségek és a családsegítő szolgálatok: például, egy-egy intézménybejárás 

alkalmával átbeszélték az ügykezelés menetét, milyen papírok szükségesek, mikor vannak 

kevesebben a nyitvatartási időben stb.. 

Az USA-ból származó módszertan hosszú távú célja, hogy a munkaerőpiacon tudatosabb és 

magabiztosabban, rugalmasabban mozgó munkavállalói hozzáállás elsajátításában segítse 

a résztvevőket. 

 
Forrás: 
Borbély-Pecze Tibor Bors. 2008. „Az aktív korú inaktívak mobilizálása” Esély. 2008/4. 64—67. o. 
http://kfdsz.hu/kulfoldi-peldak/usa-allaskeresok-teahaza/ 

 

http://kfdsz.hu/kulfoldi-peldak/usa-allaskeresok-teahaza/
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A reintegráló csoportos foglalkozás a munkatapasztalattal bíró tartós munkanélküliek 

munkamotivációjának felkeltésére fókuszál. Célja a munka értékének, életben betöltött szerepének 

tudatosítása. Segít abban, hogy a résztvevők tudatosabban gondolkodjanak az igényeikről és 

erősségeikről valamint friss munkaerőpiaci ismeretek birtokában egyéni tervet készíthetnek. Ezt 

igény esetén kiegészítheti egy másik szolgáltatás, az újraorientáló csoportos foglalkozás, melynek 

célja már a konkrét munka-, pályaelképzelés kialakítása és a szükséges készségek és képességek 

fejlesztése és az álláskeresési technikák gyakorlása is. 

6.3.5. Alacsony önértékelés és önbizalomhiány 

Az alacsony önértékelési és önbizalomhiány miatt gyakori a kontrollvesztés és tehetetlenség érzése 

mind a fiatalok mind a tartósan álláskereső körében. Ennek ellensúlyozására érdemes hangsúlyt 

fektetni, mert a sikeres munkaerőpiaci motiválás egyik alapvető feltétele az önbizalom. Ennek 

segítését már az ügyintéző is megkezdheti azzal, ha kommunikációjában figyel arra, hogy 

megerősítse, bátorítsa az ügyfelet, hogy ki merjen lépni a komfortzónájából.  

Számos szolgáltatásnak van az önbizalom fejlesztésére irányuló eleme. 

- Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Pályatanácsadás - Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás (egyéni) elérhető: 

o GINOP 5.1.5 program, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Egyéni munkatanácsadás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

o OFA terhére alkalmazott, belső tanácsadók is végzik 

- Motivációs csoportos foglalkozás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Pszichológiai tanácsadás (önismeret fejlesztésére) elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban, 
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o Család- és Gyermekjóléti Központ (járásközpontokban), eltérő elérhetőséggel 

(elérhetőség kereshető a szociális ágazati portálról a 3. sz. mellékletben leírtak 

szerint) 

- Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás 

elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokban is elérhető ilyen segítség 

(elérhetőség kereshető a szociális ágazati portálról a 3. sz. mellékletben leírtak 

szerint). 

A munkaerőpiaci mentor a képzés vagy elhelyezkedés megkönnyítéséhez vagy a munkahelyi 

környezetbe történő beilleszkedés segítéséhez, betanításhoz megadja az ügyfélnek azt a személyes 

figyelmet és támogatást, amire támaszkodva visszaépítheti az önbizalmát és belső motivációs bázisát. 

A különböző szolgáltatásokba épített önértékelési tesztek kitöltése is hozzájárulhat az önértékékelés 

erejének és fontosságának tudatosításához. Ilyen önértékelési tesztek használhatók a munkahelyi 

környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás szolgáltatás, valamint a pályamódosítási, 

pályaválasztási tanácsadás, egyéni munkatanácsadás során is. A motivációs csoportos foglalkozás 

keretében is foglalkoznak az ügyfelek reális énképének kialakításával. Ha azonban az ügyintéző úgy 

ítéli meg, hogy az ügyfél önértékelése jelentős akadály továbblépésben, előrehaladásban, úgy ennek 

a mélyebb lelki okainak feltárására is szükség lehet. Ehhez gyakran pszichológiai tanácsadásra is 

szükség lehet. Az ügyintézők tapasztalatai alapján a pszichológiai tanácsadással szemben sok ügyfél 

ellenérzéssel viseltetik, valamint a szolgáltatás elérhetősége sem általános, kapacitásai szűkösek. Ez 

esetben segíthet a személyiségfejlődést, beilleszkedést, önálló életvitelt segítő csoportos 

foglalkozás, amely az ügyfelek személyiségfejlesztését tűzi ki célul, elsősorban a kommunikáció, 

társas viselkedés, konfliktuskezelés és önértékelés terén. 

Az Álláskeresők Teaháza nevű szolgáltatás (amit egy keretes részben bemutatunk a 6.3.4 

alfejezetben) megszervezése szintén segíthet, ha önértékelési problémák és önbizalomhiány miatt az 

ügyfél nehezen köteleződik el egyéb szolgáltatásokban való részvételre. Az önkéntes részvétel és a 

facilitáló csoportvezetés miatt oldott beszélgető légkör alakul ki, ami segít kibeszélni a 

munkanélküliséggel járó lelki terheket. A Teaház alkalmakon a résztvevők szembesülnek azzal, hogy 

nincsenek egyedül a problémáikkal. A résztvevők saját élményei, tapasztalatai szemléletformáló 

hatással lehetnek a csoport többi résztvevőjére is. 

 

6.3.6. Nehéz beilleszkedés (képzési csoportba vagy munkahelyre) 

A tartósan munkanélküliek valamint a munkatapasztalattal nem rendelkezők számára nehézséget 

okozhat a képzések és a munkahely támasztotta elvárásoknak és követelményeknek való megfelelés. 
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A képzés elvégzéséhez vagy ahhoz, hogy az ügyfél a munkahelyét tartósan meg tudja tartani 

személyes segítség nyújtására is szükség lehet. A mentor, tanácsadó vagy ügyintéző személyes 

kapcsolattartás során segíthet a képzésben, vagy elhelyezkedés során felmerülő konfliktusok, belső 

vívódások és akadályok elhárításában. Az ügyfeleknek szükségük lehet a rendszeres és sokszor 

meglehetősen gyakori (heti, napi szintű) kapcsolattartásra, hiszen kulcsfontosságú hogy a támogató 

szakember minél előbb tudomást szerezzen a krízishelyzet kialakulásáról, érzékelje a megelőző 

jeleket, és a lehető leggyorsabban tudjon segítséget nyújtani. Gyors beavatkozással sokszor 

megakadályozható a munkahelyről vagy a képzésből való lemorzsolódás is.  

További szolgáltatások is ajánlhatók:  

- Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban, 

o a GINOP 5.1.1 programban 

- Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban. 

Ilyen segítséget adhat képzés és elhelyezkedés esetén is a mentori szolgáltatás, aminek keretében 

lehetőség van az ügyfél útjának szoros nyomon követésére és gyors segítség nyújtására, valamint 

elhelyezkedés esetén a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás.  

6.3.7. Nem bejelentett foglalkoztatás 

Szinte minden ügyintéző találkozott már, azzal a helyzettel, hogy nem bejelentett foglalkoztatás áll 

az ügyfelek alacsony együttműködési hajlandósága mögött.  

Természetesen a feketefoglalkoztatás során a legtöbb esetben a munkavállalók annyira 

kiszolgáltatottak, hogy nincs valós választásuk. Érdekérvényesítő képességük alacsony, nincsenek 

abban a helyzetben, hogy változást érjenek el. Különösen így van ez a munkahelyhiányos 

térségekben. Sokszor a rövidtávú előnyök (pl. magasabb nettó jövedelem, sűrűbb kifizetés) jóval 

megelőzik a bejelentett foglalkoztatás hosszútávú előnyeit. Az eladósodottság ugyancsak jelentős 

probléma. Sok adósságcsapdába kerülő ügyfelet nagyon nagy levonások terhelnének, ha legálisan 

elhelyezkedne, így számukra a feketejövedelem tűnik az egyetlen járható útnak. Ezekben az 

esetekben bizony a be nem jelentett foglalkoztatás választása igencsak megfontolt mérlegelés 

eredménye, vagy az egyetlen járható út. 

Feketefoglalkoztatás esetében a megkérdezett ügyintézők az javasolják, hogy mindenképpen 

érdemes az ügyfelek figyelmét felhívni a nem bejelentett foglalkoztatás hosszú távú hátrányaira. 

Ilyenkor érdemes olyan kommunikációs helyzetet kialakítani, ami lehetővé teszi a bizalmas 

négyszemközti beszélgetést. Az ügyintézők tapasztalata az, hogy érdemes rászánni az időt, mert 

ennek eredményeképp jövőbetekintő perspektívákat is meg lehet ismertetni az ügyfelekkel. 
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A megkérdezett ügyintézők a következőkre hívják fel a figyelmet:  

 A nem bejelentett foglalkoztatás olyan bizonytalan helyzetbe hozza a munkavállalót, amiben 

a Munka Törvénykönyvének garanciái nem védik őt a munkáltató visszaélései ellen (például 

azonnal elbocsáthatják, nem fizeti ki a munkáltató a megbeszéltek szerint, korlátlan 

túlmunkát követelhet meg). Ha munkáltatója elbocsátja, egyik napról a másikra munka és 

jövedelem nélkül marad. Míg bejelentett foglalkoztatás esetén ez szigorú szabályok közé van 

szorítva felmondási idő és/vagy végkielégítés járhat neki ilyen esetben. 

 Egy év időtartamra kizárható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból, ha rajtakapják a be 

nem jelentett munkavégzésen.  

 Hiába dolgozik hosszú évekig, nagyon alacsony lesz, vagy egyáltalán nem lesz nyugdíja, mert 

a nyugdíjjárulékot nem fizeti utána a munkáltató vagy önfoglalkoztatóként saját maga. Ez az 

érv főleg az idősebbeknél hat motiválóan, mivel a fiatalok számára túl távoli a nyugdíjazás, és 

sokan nem terveznek előre. Előfordulhat, hogy van ilyen családtag az ügyfél családjában, aki 

nagyon idős koráig kénytelen dolgozni, vagy a családnak kell eltartani, mert nem volt 

bejelentve. 

 A bejelentett munkaviszonyhoz kötött járadékok, adókedvezmények nem lesznek elérhetőek 

számára. Számos gyermekvállaláshoz kötődő támogatás, illetve kedvezmény igénybe vehető 

bejelentett foglalkoztatás esetén, vagy azt követően. Ilyenek a gyermekgondozási díj (GYED, 

amely jóval magasabb összegű ellátást biztosít, mint a bejelentett munkaviszonnyal nem 

rendelkező szülőknek járó GYES) vagy a nagyszülői GYED. A gyermekek után járó 

támogatásoknak számos formája elérhető, melyek túlnyomó része bejelentett 

munkavégzéshez kötött.  

Bíztathatjuk arra, hogy kérje munkáltatóját, hogy jelentse be őt. Több ügyintéző szerint 

erre a mostani, fellendülő gazdasági helyzetben fellépő munkaerőhiány alapot adhat. 

„Tapasztalatunk szerint a munkaerőhiány miatt a munkáltató jobban ki van 

szolgáltatva a jó munkaerő megtartásának, mint máskor. Ehhez mellé lehet tenni 

tájékoztatást a helyi munkaerőpiaci sajátosságokról, például hiányszakmákról. Így 

biztonságosabb munkahelyhez és magasabb bérhez juthatnak. Elmeséljük az azokra a 

munkakörökre felkészítő képzéseket, vagy pályaorientációs, pályamódosítási 

tanácsadásokat, amivel mutathatunk alternatívát és megerősíthetjük az ügyfélben, 

hogy van választási lehetősége.” 

„Én például el szoktam mesélni olyan ügyfeleim esetét, ahol a munkavállaló jobb 

körülményeket tudott elérni a munkáltatónál, mert kiállt a saját érdekei mellett. 

Például a XXX gyárban (multinacionális vállalat magyarországi üzeme) többen 

felkeresték a munkáltatót és kérték, hogy indítson buszjáratot, különben felmondanak, 

és lett buszjárat.” 
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6.3.8. Egészségkárosodás 

A tartósan munkanélküliek és 50 év felettiek körében igén gyakoriak az egészséggel és a fizikai 

teljesítőképességgel kapcsolatos problémák. Az ügyintézők tapasztalatai szerint az 

egészségkárosodás sok ügyfélnél nagyon jelentős munkaerőpiaci akadályt jelent. Ennek jelentőségét 

a mai magyar munkaerőtartalék tekintetében jól mutatja, az a 2016-ban és 2017-ben kísérleti 

programként indult speciális közfoglalkoztatási program, mely szociális, egészségügyi és mentális 

problémákkal küzdő álláskeresőkre célzott. A leghátrányosabb helyzetű célcsoportok 

meghatározásában, akiknek a hagyományos közfoglalkoztatás nem alternatíva, a regiszterben lévő 

adatok mellett ügyintézői becslésre is támaszkodtak. Ez alapján a kísérleti program indulását 

megelőzően 132 ezer főre tették azok számát, akik számára a közfoglalkoztatásba kerülés is komoly 

nehézséget jelent nagyon alacsony iskolai végzettségük és szociális, egészségügyi, illetve mentális 

problémáik miatt (Petróczi és Varga, 2018). Ezek a problémák tehát jelentős csoportot érintenek az 

álláskeresői regiszterben.  

Az egészségügyi problémák feltérképezése nem tartozik az ügyintéző feladatkörébe, és a nincsenek is 

meg az ehhez szükséges kompetenciák, de nagyon fontos, hogy az ügyfelet a megfelelő 

szolgáltatásokba irányítsuk, ahol eldönthető az egészségkárosodás jelleg és mértéke.  

- Rehabilitációs tanácsadás 

o a megyei foglalkoztatási főosztályon lévő rehabilitációs tanácsadók 

- Szociális információnyújtás elérhető 

o a GINOP 5.1.5 programban. 

Javasolható a következő szociális ellátásokat és támogatást megállapító hatósághoz való 

továbbirányítás is: 

- rehabilitációs és rokkantsági ellátás (komplex egészségügyi minősítés alapján) 

o a komplex minősítés a fővárosi és megyei kormányhivatalok lakcím szerint illetékes 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály) 

kezdeményezhetők 

- egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás 

o az illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál vagy az illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, 

valamint a kormányablaknál lehet kérvényezni. 

Amennyiben rehabilitációs tanácsadás elérhető a járásban, illetve megyében, úgy ez a szolgáltatás 

segít az ügyfélnek holisztikusan áttekinteni a lehetőségeit (érdeklődés, végzettség, képzési 

lehetőségek, korábbi munkatapasztalat) és a motivációit, valamint az egyéni tanácsadás keretében 

ellátások igénylését és állapotának elfogadását is tudja segíteni a tanácsadó. Voltak ügyintézők akik 

azt javasolták, hogy amennyiben az ügyfél megromlott egészségi állapota miatt már nem tud a 
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szakmájában elhelyezkedni, jó lehetőség a  képzés, amellyel olyan új szakmát tanulhat amit majd 

végezni tud.  

Az egészségi állapotának megfelelő ellátások igénylésében a szociális információnyújtás is jó 

választás lehet. E szolgáltatás során az ügyfél egészségi problémája mellett szociális nehézségeiben is 

segítséget tud nyújtani a tanácsadó.  

A rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításának feltétele a komplex minősítésen elért 

megadott mértékű egészségkárosodás és a minősítést megelőző időszakban a törvényben 

szabályozott ideig tartó biztosítotti jogviszony. Kevesebb biztosítási időszak esetén a rászorultsági 

feltételek ellenőrzése mellett a kérelem benyújtásával a járási kormányhivataloknál, települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a 

kormányablaknál igényelhető az egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás (az aktív korúak 

ellátásának egy formája), amely nincs korábbi biztosítási jogviszonyhoz kötve.6 

 

6.3.9. Munkavállalást akadályozó családi körülmények 

A gyermeknevelés (különösen nagycsalád vagy fogyatékossággal élő gyermek nevelése esetén), vagy 

egy otthoni ápolásra szoruló családtag gondozása komoly akadálya lehet az elhelyezkedésnek. 

Előfordul az is, hogy az ügyfél elhelyezkedését nem támogató családi környezet visszafogja az 

ügyfelet, hátráltatja az elhelyezkedésben.  

A megkérdezett ügyintézők szerint a következő tanácsadások nyújthatnak támogatást ilyen 

helyzetben:  

- Képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása elérhető: 

o GINOP 5.2.1, 5.1.1 programokban 

- Szociális információnyújtás elérhető: 

o a GINOP 5.1.5 programban 

- Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés elérhető:  

o a GINOP 5.1.5 programban. 

Emellett számtalan szociális ellátás és szolgáltatás is elérhetővé válhat: 

 
 
 

6
 Jogosultsági szabályairól lásd: 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. 

rendelet.  
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- ápolási díj 

o járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalában igényelhető 

- egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás 

o vagyonnyilatkozattal az illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál vagy az 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös 

önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani 

kérelemnyomtatványon 

- házi segítségnyújtás 

o Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (elérhetőség kereshető a szociális ágazati portálról 

a 3. sz. mellékletben leírtak szerint). 

Még nem óvodás korú kisgyermeket nevelő szülő esetén felmerülhet olyan képzés, amely mellé 

gyermekfelügyeleti támogatás vehető igénybe. Ez a támogatás igénybe vehető a GINOP 5.2.1, a 

GINOP 5.1.1 keretében is. 

 

Munkaközvetítés esetén megoldás lehet a rugalmas vagy részmunkaidőt, „kismama 

műszakot” biztosító munkáltató keresése. Bár az atipikus foglalkoztatási formák 

hazánkban nagyon kevésbé elterjedtek.  

Egy ügyintéző tapasztalata szerint: „Én javasolni szoktam, hogy ha igazán érdekli a 

munka, és megfelel a végzettségének jelentkezzen bátran. Írjuk le, hogy milyen 

munkaidőt tud vállalni, milyen beosztással. Írja bele azt is, hogy kaphat utána a 

munkáltató támogatást. Munkaerőhiány van így az egyedi kérésekre most nagyobb az 

esély.” 

 

Érdemes lehet felhívni az ügyfelek figyelmét egy jelenleg futó Európai Uniós programra 

(EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen”), amelynek célja a gyereknevelés 

és a munkavállalás összehangolásának elősegítése Család- és KarrierPONTok 

létrehozásával. A szolgáltatás célja a gyermeküket egyedül nevelő szülők, kiemelten 

fogyatékossággal élő gyermekeket nevelők vagy hátrányos helyzetű családok segítése 

(tájékoztató és információs programok, képzések, személyes segítségnyújtás). A 

program emellett a munkáltatók rugalmas, atipikus foglalkoztatási formák bevezetése 

iránti fogékonyságát is igyekszik növelni. Család- és KarrierPONTok elérhetőségei ezen a 

honlapon kereshetők: https://www.csaladbaratorszag.hu/csalad_es_karrierpont. 

Sok ügyfélről derül ki, hogy ápolásra szoruló családtagja van, akiről neki kell gondoskodnia. Sajnos az 

ápolási időszak hosszabban is elhúzódhat és sokszor nem kapnak ebben segítséget. Különösen 

https://www.csaladbaratorszag.hu/csalad_es_karrierpont
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gyakori ez a probléma a nők esetében. Az ápolási időszak alatt a munkaerőpiaci tapasztalatai 

elavulttá válhatnak, munkarutinja, munkavégzési képességei romlanak, és a munkaerőpiaci 

szempontból inaktív időszak hosszával egyenesen arányos az újbóli elhelyezkedésének nehézsége is. 

Többféle támogatás, illetve intézményi ellátás is igénybe vehető, amelyek enyhíthetik a kialakult 

helyzetet, még ha nincsenek is hatással a későbbi reintegrációra. Például ilyen az ápolási díj, ami 

igényelhető állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 

18 év alatti személy otthoni gondozására, vagy a kiemelt ápolási díj fokozott ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos személy gondozására, ápolására. Továbbá emelt összegű ápolási díj is elérhető olyan 

hozzátartozó gondozására, aki önellátásra nem képes, vagy csak segítséggel képes, illetve aki után 

miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint magasabb összegű családi pótlék folyósíthat 

(82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet). Ápolási díjra való jogosultság hiányában, de gondozási 

szükséglettel rendelkező családtag esetén napi maximum 4 óra házi segítségnyújtás igényelhető, 

melyet a Család és Gyermekjóléti Központokban vagy Szolgálatokon, valamint más szociális 

szolgáltatásokat nyújtó intézményekben is kérelmezheti a házi segítségnyújtást igénylő személy.7 

Egy ápolásra szoruló családtag ápolása gyakran beleágyazódik a család viszonyrendszerébe és 

elvárásként nehezedik a munkanélküli vagy álláskereső családtagra. Ez esetben is, valamint a 

családban jelen lévő szenvedélybetegség esetében is figyelembe kell venni hogy az ügyfél 

körülményei akár lehetetlenné tehetik az elhelyezkedést a motivációtól függetlenül. Ezekben az 

esetekben a családi helyzet és a gondozási feladatok átszervezésében a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatokon vagy Központokban elérhető családkonzultációs és mediációs szolgáltatásokba 

érdemes irányítani az ügyfelet. 

6.3.10. Közlekedési akadályok 

A közlekedési infrastruktúra és az ügyfél fizikai, mentális állapota egyaránt akadályozhatja őt abban, 

hogy eljusson a munkahelyére. Különösen nagy probléma ez munkahelyhiányos kistelepüléseken, 

járásokban. Interjútapasztalataink szerint a Család- és Gyermekjóléti Központok helyzeti előnyben 

vannak a segítségre szoruló személyek elérésében a járási központokban lévő foglalkoztatási 

osztályokhoz képest.  

A következő támogatások és szolgáltatások ajánlhatók fel:  

- Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése 

o GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 programban; 

 
 
 

7
 További információk: http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23600  

http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23600
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- Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 

o GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 programban. 

A közlekedési infrastruktúra, valamint az ügyfél fizikai akadályozottságából adódó közlekedési 

nehézségek sok ügyfél számára okoznak gondot. Ennek leküzdését segíti a munkáltatóknak nyújtható 

utazási támogatás, ha az ügyfél képzésben, szolgáltatásban vesz részt, és elhelyezkedése esetén is. A 

rossz közlekedésű kistelepüléseken egyre több munkáltató szállítja dolgozóit saját járatokkal. Erre a 

lehetőségre fel lehet hívni olyan munkáltatók figyelmét is, akik munkaerőhiánnyal küzdenek, mert 

lehetőség van a munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatására is. A 

szociális ellátások közül a támogató szolgálat segíthet a fogyatékossággal élő ügyfél számára a 

közszolgáltatások elérésében. Ilyen szolgáltatást állami és civil nonprofit szervezetek is nyújtanak, a 

szociális ágazati portálon kikereshető, hogy hol érhető el ilyen szolgáltatás. A falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás egy másik szociális alapellátási forma, mely aprófalvas vidéken, település külterületi 

részén vagy tanyasi lakott helyen élők közszolgáltatásokhoz, szociális alapellátásokhoz való 

hozzáférésének biztosítása érdekében elérhető. Ez az önkormányzatok által jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén működtetett szolgáltatás. A szociális ágazati portálon 

kikereshető, hogy hol érhető el ilyen szolgáltatás. 

Találkoztunk olyan példával, ahol a foglalkoztatási szolgálat vagy a külső szolgáltatató ment az 

ügyfelek közelébe a jelentkezési kötelezettség és szolgáltatásnyújtás megkönnyítésére. A 

foglalkoztatási osztályok kihelyezett ügyfélfogadást tarthatnak, melyre egy gyakorlatot mutatunk be 

a keretes részben. Hasznos lehet a kihelyezett ügyfélfogadási alkalmakkor a képzésekkel, 

szolgáltatásokkal kapcsolatos csoportos tájékoztatások szervezése is. A GINOP 5.1.5 programban 

több külső szolgáltató is mobilis ügyfélszolgálatot alkalmaz annak érdekében, hogy elérje a nem 

regisztrált inaktív ügyfeleket is. Emellett több szolgáltatásnak is alapvető eleme, hogy a tanácsadó, 

illetve mentor a személyes segítés keretében alkalmazkodjon az ügyfélhez a találkozók 

megszervezésében, így akár az ügyfél településén is nyújthatóak. Ilyen szolgáltatások a mentori 

szolgáltatás, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanításra irányuló 

szolgáltatás is. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 

Vannak járások, ahol a foglalkoztatási osztályok a hét egy napján, vagy kéthetente, 

illetve havonta egy alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást tartanak. Jellemzően olyan 

településeket választanak, amelyek közösségi közlekedéssel nehezen elérhetőek, vagy 

ahol nagyszámú, hátrányos helyzetű álláskereső ügyfél él. Ezáltal csökkenthető az 

utazási nehézségekből eredő lemorzsolódás a szolgáltatásokból. 
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A közlekedési nehézségek kezelésének egy további lehetősége a lakhatási támogatás, mely olyan 

álláskeresőknek adható elhelyezkedés esetén, akinek nincs a munkavégzés helyétől számított 60 km-

es körzetben lakhatási lehetősége. Ez a támogatás elsősorban azokat az álláskeresőket érinti, akik 

lakóhelyüktől nagyobb távolságra vállalnak munkát és vállalják a tartós elköltözést is. 

Az interjúk során a járási kollégák beszámoltak olyan mentális közlekedési gátakról, melyeket ők 

ügyintézői szerepkörben nem tudtak oldani az ügyfelekben. A félelmek feloldásában az ügyfél 

segítségére lehet a pszichológiai tanácsadás, amely ilyen esetben az ügyfél fizikai mobilizációjának és 

munkaerőpiaci aktiválásának első lépése lehet. 

6.3.11. Komplex hátrányok 

A tartósan munkanélküli, 50 év feletti és 25 év alatti csoportokban gyakori, hogy az elhelyezkedést 

gátló problémák halmozódnak, egymásra rakódnak, ilyenkor az ügyfelek komplex segítséget 

igényelnek. Sok esetben a foglalkoztatási szolgáltatások eszközrendszere önmagában nem is 

elegendő a nehézségek leküzdésére.  

Amennyiben a sikeres álláskeresésre és elhelyezkedésre való felkészítés előtt a fennálló 

munkaerőpiaci akadályok kezelése jelentősebb, időigényesebb, úgy az egyéni munkatanácsadás felé 

érdemes terelni az ügyfelet, mivel az egyéni álláskeresési tanácsadás során az esetleges akadályok 

kezelése inkább kiegészítő elem. Olyan ügyfél esetében, aki közelebb áll a munkaerőpiachoz (például 

keresett már állást önállóan, akár volt is állásinterjún, de sikertelenül), vagy tudatosabb a 

munkaerőpiaci céljait illetően a beszélgetés alapján, megfelelőbb az egyéni álláskeresési tanácsadás. 

E tanácsadás segít a munkaerőpiaci ismeretek és az ügyfél készségeinek, képességeinek 

összehangolásában. Előfordul, hogy az ügyfél mentális vagy viselkedési nehézségekkel küzd, amely 

esetében a pszichológiai tanácsadás javasolható. Súlyosabb pszichológiai vagy pszichiátriai probléma 

esetén a tanácsadó pszichológus szakellátást is tud javasolni.  

Az ügyfelek jelentős része esetében szociális jellegű nehézségek is jelen vannak. Ez esetben 

javasolható a szociális információnyújtásra irányuló tanácsadás. Érdemes rákérdezni, hogy 

kapcsolatban áll-e az ügyfél a családsegítővel vagy gyermekjóléti szolgálatos szakemberrel (a két 

intézményrendszer 2016-os összevonása óta Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, de a 

köznyelvben így jobban beazonosíthatók) és ha igen, milyen ügyben. A családsegítő munkatársával 

való együttműködés és információcsere segítheti a programba vonást és annak sikeres befejezését is.  
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Mentori segítségnyújtás az akadályozó tényezők leküzdésében 

Több járásban is problémának látták, hogy a komplex szükségletekkel rendelkező 

ügyfeleknek ellenérzései vannak a tanácsadásokkal szemben, azok hossza és a 

tanácsadásra való eljutás nehézsége miatt. Egyik interjúalanyunk úgy vélte, hogy a 

rövidebb szolgáltatásokat bevezető járások, illetve megyék tudják könnyebben 

teljesíteni a vállalásaikat. Ő úgy vélte, a hosszabb tanácsadási alkalmak helyett az 

akadályozó tényezők elhárításában a mentori szolgáltatás biztosíthat egyéni és 

személyes támogatást. A mentornak nagy szerepe van abban is, hogy segítse az 

ügyfelet a szolgáltatásokban való részvételben, bátorítsa hogy elmenjen. 

 

A szociális és egészségügyi problémák sokszor halmozódva jelennek meg, és kezelésük 

túlnyúlik a foglalkoztatási osztály hatáskörén. Viszont megoldatlanságuk sokszor 

lehetetlenné teszi az elhelyezkedést.  

A helyi szociális szolgáltatásokról kereshető információk érhetőek el a szociális ágazati 

portálon a 3. számú Mellékletben leírtak szerint.  

 

A szociális ellátásokat és szolgáltatásokat a következő törvények foglalják keretbe és 

szabályozzák: 

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

 

Szociális szolgáltatások rendszerének áttekintése 

1. szociális alapellátások: 

a) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: az aprófalvak, külterületi vagy tanyasi 

lakott helyen élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása az 

intézményhiányból eredő hátrányok enyhítése céljából 

b) étkeztetés 

c) családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés (lelki egészség) problémák, 

illetve egyéb krízishelyzetekben lévő személyek, családok számára nyújt 

segítséget a krízishelyzet megszüntetése, az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében 

d) házi segítségnyújtás: maximum napi 4 óra gondozási szükséglet biztosítása 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: önálló életvitelre képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülő 
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krízishelyzetek elhárítása céljából 

f) közösségi ellátások: pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás 

g) támogató szolgáltatás: fogyatékkal élők segítése a lakáson kívüli 

közszolgáltatások elérésében, valamint életvitelük önállóságának megőrzése 

mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 

h) utcai szociális munka: hajléktalan személyes figyelemmel kísérése és szükség 

esetén ellátásuk kezdeményezése 

i) nappali ellátás: napközbeni intézményi támogatásra és segítő 

szolgáltatásokat igénylő idős, fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, 

szenvedélybeteg vagy hajléktalan személyek 

2. szakosított ellátások: 

j) ápolást, gondozást nyújtó intézmények 

o idősek otthona 

o pszichiátriai betegek otthona 

o fogyatékos személye otthona 

o szenvedélybetegek otthona 

o hajléktalanok otthona 

k) rehabilitációs intézmények 

o pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

o fogyatékos személye rehabilitációs intézménye 

o szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

o hajléktalanok rehabilitációs intézménye 

l) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

o időskorúak gondozóháza: időskorúak vagy 18 éves elmúlt beteg 

személyek 

o fogyatékos személyek gondozóháza 

o pszichiátriai betegek átmeneti otthona 

o szenvedélybetegek átmeneti otthona 

o hajléktalanok átmeneti szállása 

o éjjeli menedékhely (hajléktalan emberek) 

m) lakóotthonok: pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg vagy fogyatékos 

személyek részére 

o rehabilitációs célú lakóotthon 

o ápoló-gondozó célú lakóotthon 

3. támogatott lakhatás (fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
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részére) 

forrás: http://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/alapszolgaltatasok/ 

A szociális ellátásról a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján naprakész 

összefoglalók is készülnek, amelyek bemutatják az ellátások igénybevételét, feltételeit, a 

jogosultak körét és igénylésük módját. Az egyik praktikus segédlet a fogyatékossággal 

élő személyeket segítő civil szervezet, a Kézenfogva Alapítvány honlapján érhető el: 

http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus 

 

Mint látható, a komplex hátrányok kezelésében sokszor együttműködésre van szükség az NFSZ-en 

kívüli szolgáltatásokkal, ellátókkal. A komplex problémákkal küzdő ügyfelek esetén a települési 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködésnek nagy hozzáadott értéke lehet. 

Vannak olyan járások, ahol az ügyintézők kapcsolatban állnak a szolgálat egy-egy munkatársával, 

megküldik az állásajánlatokat, vagy egy-egy ügyfél kapcsán közvetlen kapcsolatot keresnek. Sajnos a 

rendszeres és strukturált együttműködés ritka, bár sok ügyintézőtől azt hallottuk, hogy lenne rá 

igény.   

Bár a kapacitáskorlátok miatt nem mindenhol jellemző ez, de egyes települési (fővárosi kerületi) 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyújtanak munkavállalási tanácsadást, és munkaközvetítési 

szolgáltatásra is akad gyakorlat: ez utóbbira lehet példa  a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 

(lásd keretes írásunkat a következő oldalon). 

http://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/alapszolgaltatasok/
http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Munkaközvetítő Iroda Zuglóban 

 

A zuglói családsegítő szolgálat több olyan szolgáltatást is nyújt a kerületben élő rászoruló 

lakosok számára, amelyek a tartós munkaerőpiaci elhelyezkedést (is) segíthetik. Az állás 

nélkül lévő, de dolgozni képes ügyfelekkel első lépésben egy részletes interjút vesznek fel a 

családsegítő szolgálaton belül Munkaközvetítő Iroda munkatársai, mely beszélgetés alapján 

alapos helyzetfeltárást végzenek (az ügyfél erősségeire és a fejlesztendő területekre 

koncentrálva), valamint meghatározzák a célállást is. A Munkaközvetítő Irodának körülbelül 

60 helyi munkáltatóval van rendszeres kapcsolata, akiknél az interjú idején (2019. április) 

nagyjából 180 nyitott álláshely volt nyilvántartva. Amennyiben az állást kereső ügyfél 

számára van olyan nyitott állásajánlat, ami megfelel a célállásának és az ügyfél készen áll az 

azonnali elhelyezkedésre, azonnal kiközvetítik; amennyiben nincs megfelelő álláshely vagy az 

ügyfél nem áll készen, egyéni és csoportos foglalkozásokba vonják be.  

Az egyéni foglalkozásokon elsősorban álláskeresési és egyéb tanácsadások folynak, de 

gyakori a próbainterjú végzése is: ez különösen akkor segít, ha az ügyfél korábban már több 

sikertelen interjún vett részt, vagy ha nem reális elvárásai vannak a munkával kapcsolatban. 

A csoportos foglalkozásokon körülbelül 10 fős csoportokban folynak a beszélgetések. Több 

tematikus csoport is működik:  

- van külön munkavállalásra motiváló csoport, ahol az álláskeresők motivációját 

próbálják meg erősíteni;  

- kifejezetten a stressz oldását célzó, relaxációs és jóga gyakorlatokra épülő 

csoportok, amelyek a gyengébb egészségi állapotúak számára is hasznosak 

lehetnek;  

- önismereti csoport, ahol a résztvevők egymással beszélgetve fejlesztik az 

önbizalmukat és asszertivitásukat;  

- de működnek kézműves és művészetterápiás és kézműves foglalkozások is, 

amelyeken elsősorban az introvertáltabb, gátlásosabb ügyfelek (főleg alacsony 

iskolai végzettségű nők) vesznek részt. A foglalkozások közben gyakran olyan 

problémák tárulnak fel, amelyek mélyebb szintű segítséget igényelnek: ilyenkor az 

egyéni foglalkozásokon még intenzívebben foglalkoznak az ügyféllel a probléma 

megoldása érdekében, szükség esetén pedig pszichológushoz is irányítják az ügyfelet 

az iroda munkatársai. 

A csoportos foglalkozásokon való részvétel önkéntes az ügyfelek számára. A foglalkozások 

általában heti rendszerességgel és (megfelelő számú jelentkező esetén) az év során 

folyamatosan működnek.              

 

Forrás: személyes interjúk a családsegítő és a munkaközvetítő iroda munkatársaival, valamint a 

családsegítő szolgálat honlapja: http://www.zcsk.hu/munkakozvetito   

http://www.zcsk.hu/munkakozvetito
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Továbbá az önkormányzatok különböző referenseivel, helyi civil és egyházi szervezetekkel való 

együttműködés is támasza lehet a foglalkoztatási szakembereknek. 

A szociális és munkaügyi szolgáltatások közti rendszeres és strukturált együttműködésére számos európai 

országban láthatók törekvések. A finnországi Egyablakos Tanácsadási Központok rendszere is ilyen, amely 

széleskörű információnyújtást és szolgáltatásokat biztosít a 30 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalok 

számára. A fiatalok egy helyen tájékozódhatnak a különböző szektorokban és közigazgatási szinteken 

elérhető ellátásokról és szolgáltatásokról, és  legtöbbször az ügyintézés és a szolgáltatás is a központban 

vehető igénybe. A központok kialakításakor építettek a korábbi, helyi kezdeményezésű együttműködések 

tapasztalataira. A működés során nagy hangsúlyt fektetnek az eredmények, tapasztalatok, visszajelzések 

gyűjtésére is. A folyamatos monitoring célja az, hogy a későbbiekben az ágazatközi együttműködés tovább 

mélyíthető és más célcsoportokra is kiterjeszthető legyen További részletekért lásd az alábbi keretes írást. 
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Finnország - Egyablakos Tanácsadási Központok fiataloknak (Ohjaamo) 

A finn Ifjúsági Garanciaprogram részeként indított program a 30 év alatti nem dolgozó, 

nem tanuló fiatalokat célozza. Az Egyablakos Tanácsadási Központok a fiatalokat érintő 

szolgáltatásokat és ellátásokat nyújtó, adott területen jelen lévő állami, önkormányzati, 

magán és civil szereplők együttműködése révén jönnek létre a foglalkoztatási szolgálat 

vezetésével. A központok kialakításába a célcsoportot már a kezdetektől bevonták : 

előzetes igényfelmérést végeztek a szolgáltatásokra és napi tevékenységekre vonatkozóan, 

valamint a teljesítményértékeléskor is építenek a fiatalok visszajelzéseire. Az igényfelmérés 

alapján a fiatalok inkább a személyes találkozást preferálják az online helyett akkor, ha 

összetett problémákkal rendelkeznek. Emellett a fiatalok számára fontos, hogy a különböző 

szolgáltatások és megoldások egy helyen igénybe vehetők legyenek.  

A központok célja, hogy széleskörű tanácsadással segítsék a fiatalokat összetett, 

munkaerőpiaci, szociális és egészségügyi problémáik megoldásában. A központok helyi 

igényekre szabott szolgáltatásokat (munkaerőpiaci, szociális, egészségügyi, 

tanulásmódszertan) nyújtanak a fiataloknak, amibe a helyi partnerszervezeteket is 

bevonják. A szolgáltatásokat szükség szerint állandó vagy alkalmi jelleggel szervezik meg. A 

tanácsadási központ barátságos, informális közeg, ahová időpontfoglalás nélkül is lehet 

érkezni, emiatt vonzóbb a fiatalok körében egy hivatallal szemben. 

A tanácsadási központokkal egy időben egy koordinációs hivatalt is létrehoztak, ami 

központi és helyi szinten is segíti a szektorközi együttműködést. Ez a hivatal felelős a közös 

digitális felületek fejlesztéséért, támogatást nyújt és képzéseket szervez a központok 

munkatársainak, valamint adatelemzést és a tanácsadási központok értékelését is ez a 

szerv végzi. A tanácsadási központok munkatársai részben az együttműködő intézmények 

szakemberei közül kerülnek ki, így rendelkezésre áll többek között foglalkoztatási 

tanácsadó, szociális munkás, ápoló, pszichológus, ifjúsági munkás és munkaerő-közvetítő 

munkatárs is. 

Hangsúlyos a központok bevonó tevékenysége: aktívan jelen vannak a közösségi médiában, 

a tanácsadók és segítők  pedig több csatornán keresztül is elérhetőek a fiatal ügyfelek 

számára (személyesen, elektronikusan, online és telefonon). A központok közti 

tapasztalatcserét biztosítja, hogy az évente 2-3 alkalommal szervezett találkozókon a 

munkatársak megosztják egymással aktuális sikereiket és kudarcaikat. Ezeken a 

tapasztalatcseréken minden központból részt vesz egy-egy képviselő. 

A projekt kísérleti programként, ESZA finanszírozással indult 2014-2018 között, a jó 

tapasztalatok hatására azonban a programot kormányzati forrásokból tovább folytatják. 
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European Commission. 2018. One-Stop-Shop Guidance Centres for young people (Ohjaamo).   
Potter, Wetherell. 2018. Investing in Youth: Finland. 106-110. o.  

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19409&langId=en
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1. számú melléklet: A GINOP 5.1.5 program 

szolgáltatásainak bemutatása 

A GINOP 5.1.5 program programban választható 20 szolgáltatás és az Egyéni fejlesztési terv 

összefoglalása (cél, célcsoport, csoportösszetétel, tartalma, menete, időtartam) a módszertani 

sztenderdek alapján. Egyéni fejlesztési terv minden programba kerülő személlyel elkészül. 

1. Egyéni fejlesztési terv 

- Cél: a regisztrált álláskereső vagy inaktív személyek munkavállaláshoz szükséges egyéni 

fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépéseinek meghatározása 

- Célcsoport: minden olyan álláskereső személy, aki legalább 3 hónapja nyilvántartott 

álláskereső, aki 25 év alatti, vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségű, vagy elavult 

(munkaerőpiacon nem hasznosítható vagy a bevonást megelőzően 15 évvel megszerzett) 

szakképesítéssel rendelkezik, vagy 50 év feletti, vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását 

követően kíván visszatérni a munkaerőpiacra, illetve közvetítést kérőként nyilvántartottak, 

vagy inaktív, akik programba vonásuk érdekében kérik nyilvántartásba vételüket és több mint 

3 hónapja nem vesznek részt iskolarendszerű oktatásban vagy onnan végzés előtt 

lemorzsolódtak8 (röviden: célcsoportba tartozó személyek) 

- Tartalma: egyéni igény és szükségletfelmérés megállapításai (egyéni életút-, probléma- és 

erőforrástérkép alapján), reális célkitűzés (rövid és hosszú távú célok, melyek minimum 1 

hónapra, maximum 1 évre szóljanak), cselekvési terv (szükséges teendők és szolgáltatások, 

ütemezés), utánkövetés 

- Egyéni igény és szükségletfelmérés tartalma: 

o Alapvető adatok, információk 

o Szociális helyzet (családi, megélhetési és életkörülmények) 

o Fizikai állapot 

o Pszichológiai állapot (lelki egészség és mentális jellemzők) 

o Képzettségek, képesítések, munkatapasztalatok (elképzelések, próbálkozások, tervek 

is) 

o Az egyén készségei, képességei, érdeklődése, szükségletei, foglalkoztatási 

nehézségei, motivációja (vizsgálati eredményekre támaszkodva, például 

attitűdvizsgálat)  

 
 
 
8 GINOP 5.1.5-16 „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” c. projekt 
felhívása 
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o Támogató és hátráltató közvetlen környezeti tényezők (formális kapcsolatrendszer – 

szociális intézmények szakemberei és segítői; informális kapcsolatrendszer – 

családtagok, barátok, munkatársak, orvosok, önkéntesek)  

o Fizikai környezet (hogyan közelíti meg ezeket, egyedül vagy segítséggel) 

- Módszer: problémafeltáró beszélgetés, kérdőív, exploráció (kikérdezés), interjú, mélyinterjú, 

időszakos segítői beszélgetések, tesztek és képességfelmérők; szakemberek bevonása, 

segíteni abban, hogy az ügyfél maga találja meg a legmegfelelőbb lehetőséget 

- Időtartam: maximum 3 alkalom, maximum 2 óra/alkalom 

 

2. Álláskeresési technikák oktatása (csoportos foglalkozás)  

- Cél: reális célállás kialakulása és hatékonyabb álláskeresési technikák átadása 

- Célcsoport: 6 hónapnál nem régebben célcsoportba tartozó személyek és pályakezdők 

- Tartalma: saját célállás meghatározása, álláskeresés (információs források, álláskeresési 

szokások, munkáltatók kiválasztási szokásainak ismertetése) személyes kapcsolati háló 

aktiválása, munkáltató megkeresésének módja, álláspályázat összeállítása (motivációs levél, 

önéletrajz), állásinterjúra való felkészülés, állásmegtartás, hazai és külföldi munkajogi 

ismeretek 

- Módszer: kötetlen és irányított beszélgetés, szituációs játékok és feladatok, szemléltető 

eszközök, önálló és csoportos feladatok elvégzése és közös értékelés, tesztek, kérdőívek 

használata 

- Csoportösszetétel: egy fokozatnál nagyobb végzettségbeli szintkülönbség ne legyen a tagok 

között 

- Időtartam: 3 nap, napi maximum 6x50 perc 

 

3. Álláskereső Klub  

- Cél: az ügyfél releváns munkaerőpiaci ismereteket szerezzen és álláskeresési technikákat 

sajátítson el, gyakoroljon a csoportos foglalkozás keretében, valamint aktívan és 

eredményesen alkalmazza ezeket 

- Célcsoport: motivált, de álláskeresési tapasztalattal még nem rendelkező célcsoportba 

tartozó személyek vagy olyanok, akiknek a munkanélküliségi időszak következtében az 

álláskereséshez szükséges készségek és képességek felfrissítése/elsajátítása javasolt 

- Tartalma: munkaerőpiaci és álláskeresési ismeretek a csoport tagjainak igényeire szabva, 

folyamatos segítségnyújtás a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához, 

infrastrukturális háttér térítésmentes biztosítása az álláskereséshez, csoporttagok egymást 

segítve, egymásnak visszajelzést adva fejlődnek 

- Menete: 
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o 1. hét: az egyéni képességek, készségek, érdeklődés, munkamód, kompetenciák 

feltárása, a munkavállalással kapcsolatos problémák tisztázása, a csoport tagjainak 

megismerkedése (szituációs gyakorlatok), a célállás meghatározása, az 

álláskereséshez szükséges motiváció fenntartása, az álláshelyek feltárásának 

technikái, a személyes kapcsolatok hálózatának kialakítása, az állásinformációk 

kezelése, (kapcsolatfelvétel a munkaadóval (jelentkezés, önéletrajz és a motivációs 

levél elkészítése, interjúra felkészülés), az elsajátított ismeretek gyakorlása, az állás 

betöltése és megtartása érdekében szükséges viselkedés, hozzáállás megvitatása 

o 2. hét: az elsajátított álláskeresési ismeretek aktív gyakorlása, a telefonbeszélgetés és 

az állásinterjú technikáinak mélyebb elsajátítása szituációs gyakorlatokkal, aktív 

álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, 

visszajelzéseivel 

o 3. hét: aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének 

segítségével, visszajelzéseivel 

- Időtartam: 3 héten át heti 5 nap, maximum napi 6 órás csoportos foglalkozás 

- Módszer: két tanácsadó szükséges, tesztek, kérdőívek használata, önálló és csoportos 

feladatok elvégzése, közös értékelés, a csoportdinamika alkalmazása a kölcsönösen támogató 

és segítő légkör kialakítására, szituációs játékok (telefonbeszélgetés, állásinterjú), majd az 

éles helyzetben történt megvalósítás, lehetőség visszajelzésre a tanácsadótól és a csoport 

többi tagjától, szemléltető eszközök, segédanyagok használata  

- Homogén, vagy heterogén csoportok előnyei, illetve hátrányai 

o homogén (például tartósan állás nélkül lévők, pályakezdők, azonos korcsoportba 

tartozó álláskeresők) csoportok 

 előnye: hatékonyabb lehet az együttes munka, mivel a csoport tagjai azonos 

élethelyzetükből adódóan jobban tudnak egymással kommunikálni, 

könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat 

 hátránya: ugyanakkor a munkaerőpiacon konkurenciát is jelenthetnek 

egymásnak 

o heterogén csoportok 

 hátránya: az eltérő életkor, munkatapasztalat, iskolai végzettség, vagy a 

munkanélküliség időtartamának különbözősége miatt nehezebben alakul ki a 

kooperáció, ami megnehezíti a tanácsadó munkáját 

 előnye: éppen a változatos tapasztalatok miatt szélesebb lehet a résztvevők 

álláskeresést segítő kapcsolati hálója, és valószínűsíthető, hogy a 

munkaerőpiacon kevésbé ütköznek az érdekeik 

 

4.  Egyéni álláskeresési tanácsadás  
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- Cél: álláskereséshez szükséges ismeret és gyakorlat elsajátítása a megfelelő célállás 

megtalálásához és eléréséhez, hogy az ügyfél képessé váljon az önálló, intenzív 

álláskeresésre, a tartós munkanélküliség megelőzése érdekében 

- Célcsoport: munkahellyel nem rendelkező vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett 

munkát kereső, célcsoportba tartozó személyek 

- Menete: 

o Helyzetfeltárás 

 első szakasz: iskolai végzettség, munkatapasztalat, munkamotiváció, vágyott 

célállás 

 második szakasz: személyes befolyásoló körülmények, álláskeresési 

ismeretek és tapasztalatok, együttműködési készség 

o Tanácsadás 

 feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, 

egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők) 

 képzéséből kikerülőknek a tapasztalatok megbeszélése és a tanultak 

hasznosításának lehetőségei 

 célállás kiválasztásának segítése 

 álláspályázat összeállítása 

 álláskeresési módszerek és felkészülés az állásinterjúra 

 életvitel (kudarcélmények, rendszeresség, időbeosztás) 

o Lezárás (javaslatot írhat a tanácsadó más típusú intervenció szükségességére) 

- Módszerek: helyzetfeltárás és célzott beszélgetés az ügyfél aktív együttműködésével, hogy 

ezáltal az ügyfél álláskeresési viselkedése önazonos és hiteles legyen 

- Időtartam: maximum 5 alkalom, 60 perc/alkalom 

5. Egyéni munkatanácsadás  

- Cél: személyes konzultációk alkalmával az ügyfél a tanácsadóval közösen meghatározza 

munkaerőpiaci céljait és az ahhoz vezető lépéseket, az elhelyezkedése előtt álló akadályokat 

és a meglévő, illetve szükséges eszközöket azok megszüntetésére 

- Célcsoport: sejthető vagy beazonosított munkaerőpiaci elhelyezkedést vagy képzésbe 

kerülést akadályozó tényezőkkel, hiányosságokkal rendelkező, célcsoportba tartozó 

személyek 

- Menete: 

o Megismerés (azonosító adatok: iskolai végzettség, munkatapasztalat, 

munkamotiváció, célállás-elképzelés; anamnézis és problémadefiníció felállításában 

segíteni az ügyfelet) 

o Tisztázás, a probléma meghatározása (újabb hozott témák esetén a probléma 

újradefiniálására lehet szükség) 
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o Elemzés (az eddigi életútból következő eredmények, pozitívumok, erősségek, sikerek 

és az akadályozó tényezők, hátrányosságok, hiányok számbavétele; megoldási 

irányok, kimeneti utak megtalálása) 

o Szintézis (megoldásmódok értékelése, előnyök hátrányok számbavétele) 

 Fő elemei: pályaelképzelés formálása; a korlátozott lehetőségek kezelése, 

melyekre az ügyfél ráhatással bír; érdeklődés; preferenciák; motivációs bázis; 

értéktudat 

o Megállapodás (a legoptimálisabb probléma-megoldási mód megvalósítására rövid 

távú cselekvési tervet készül mindenképp, közép-hosszú táv igény szerint) 

o Lezárás (értékelés és a tanácsadó javaslatot tehet más típusú intervencióra) 

- Időtartam: átlagosan 3 (maximum 5) alkalom, 45-60 perc/alkalom 

- Típusai: informáló, orientáló, döntés-előkészítő, öndefiníciót támogató, elhelyezkedést 

segítő, realizáló (választás az ügyfél szükségleteinek megfelelően) 

- Módszerek: nondirektív tanácsadás célzott beszélgetések és önértékelési eljárások 

alkalmazásával (számítógépes, online programok, például érdeklődés, képesség, munkamód, 

értékek, stb. felmérésére, lásd például: https://palyaorientacio.munka.hu/  

6. Igényfeltáró csoportos foglalkozás  

- Cél: munkaerőpiacra lépés segítése pályaválasztásra való felkészítéssel és életúttervezéssel 

- Célcsoport: pályakezdő fiatalok 

- Tartalma: munkaerőpiacra lépésükhöz szükséges egyéni igényeik, készségeik, képességeik 

tudatosítása 

- Menete: résztvevők pályaválasztásának története; munkaerőpiaci fogalmak tisztázása; 

egyéni érdeklődési körök tisztázása; egyéni pályaismeret felmérése; támogató szolgáltatások, 

eszközök bemutatása; egyéni terv elkészítése 

- Módszer: nyílt beszélgetési technika, amely a személyiség tudatosabb magatartását és a 

döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja 

- Időtartam: 1 nap, 8x45 perc 

7. Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos 

foglalkozás  

- Cél: képzés elvégzéséhez, elhelyezkedéshez szükséges kulcsképességek és -kompetenciák 

felmérése és fejlesztése 

- Célcsoport: önálló munkavégzésre való felkészítést igénylő célcsoportba tartozó személyek, 

akiknek hiányoznak olyan, munkavégzéshez szükséges kulcskompetenciák, készségek, mint 

problémamegoldás, kommunikáció, kooperáció, felelősségvállalás 

- Csoportösszetétel: homogén csoportoknak javasolt (jobban tudnak egymással 

kommunikálni, könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat), a csoport 

kialakításánál figyelembe kell venni a jelentkezők életkorát, élethelyzetét, speciális 

https://palyaorientacio.munka.hu/
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adottságait, hátrányait (célcsoport létszáma vagy összetétele indokolhatja a kettős 

csoportvezetés szükségességét) 

- Menete: 

o Csoport létrehozása, csapatépítés (képességek és kompetenciák szintjének felmérése 

interjúk, kérdőívek, tesztek segítségével) 

o Fejlesztés (a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a 

kooperációs képességre, valamint a felelősségteljes cselekvésre irányul; hangsúlyt 

kap még az önálló munkavégzésre való felkészítés) 

o Lezárás (képességek és kompetenciák ismételt felmérése) 

- Módszerek: gyakorlatorientált módszerekkel, például helyzetgyakorlatokkal, szituációs 

gyakorlatokkal, esettanulmányok feldolgozásával történik csoportos foglalkozás keretében 

- Időtartam: 4 nap, napi 6x45 perc 

8. Motivációs csoportos foglalkozás  

- Cél: a munka világába történő bekapcsolódás érdekében a munkát keresők pályakorrekció, 

képzési lehetőségek és szolgáltatások iránti motivációjának felkeltése 

- Célcsoport: munkaerőpiaci mobilitás (képzésben, szolgáltatásban való részvétel) terén 

alulmotivált, célcsoportba tartozó személyek 

- Csoportösszetétel: homogénebb csoport javasolt, nagyon heterogén csoportok csak nagyon 

indokolt esetben 

- Menete: külső és belső motivációs alap felmérése, motiváció fejlesztése, fenntartása  

- Módszerek: 

o negatív élmények feltárása, kiértékelése, feldolgozásának segítése 

o reálisabb énkép kialakítása (önismeret javítása, önbecsülés fejlesztése, dicséret, 

sikerélmény biztosítása) 

o konkrét célok megfogalmazása, célok motivációs erejének felismertetése, motivációs 

alapba beépítése 

o kényszerítő körülmények (például egzisztenciális problémák, diszfunkcionális család), 

motívumok, elvárások megfogalmazása, motivációs alapba történő beépítése 

o nondirektív igényfelkeltés 

o akadályok összegyűjtése és azok leküzdésére alkalmas technikák megismertetése 

- Időtartam: 5 nap, napi maximum 6x45 perc, ezután a motiváció fenntartására havi 1 alkalom 

szervezése ajánlott 

 

9.  Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás  

- Cél: hátrányos helyzetűek tartós foglalkoztatása érdekében intenzív támogatással segíti a 

munkahelyi beilleszkedést a munkavállaló és a munkáltató aktív bevonásával 
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- Célcsoport: munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó személyek, 

akik hiányos munkatapasztalattal rendelkeznek, például pályakezdő, tartósan inaktív 

státuszúak, illetve akiknek nem megfelelő a kommunikációs készsége, kapcsolatteremtő 

képessége, önállósága, önbizalma, együttműködő készsége vagy motivációja a 

munkavégzésre 

- Tartalma: 

o ismerkedés a munkafolyamathoz kapcsolódó tevékenységekkel 

o munkahelyi környezet megismerése, megismertetése 

o munkahelyi szokások megismerése, megismertetése 

o adott munkakultúra, viselkedési szabályok megismerése, megismertetése 

o munkatársak felkészítése 

o betanítás (szükség szerint a munkafolyamatok részekre bontásával) 

o önellenőrzési és önértékelési szempontrendszer készítése és használata 

o önálló munkavégzés megvalósítása, szükség esetén lehetőség biztosítása a 

segítségkérésre 

o egy kapcsolattartó személy kijelölése, akihez a szolgáltatás lezárása után bizalommal 

fordulhat a munkavállaló 

- Időtartam: a betanítási tervben kerül meghatározásra az egyéni igények szerint 

o maximum 6 hónap, általában 15 alkalom/fő; 1-4 óra/alkalom/fő;  

o van, akinél eleinte napi kapcsolatra lehet szükség, onnantól egyre csökkenő 

intenzitással, másoknál a folyamat hosszabb idő alatt kevésbé intenzíven zajlik 

10. Pályamódosítási csoportfoglalkozás  

- Cél: egyéni készségek, képességek, értékek, eredmények tudatosítása és reális 

pályamódosítás megtervezésére való képessé tevés 

- Célcsoport: munkaerőpiaci tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező, célcsoportba 

tartozó személyek részére egyaránt nyújtható, akik pályaváltásban gondolkodnak téves 

pályaválasztás, nem piacképes szakma, kényszerpálya esetén, vagy elavult szakmai ismeretek 

miatt 

- Csoportösszetétel: külön a munkatapasztalattal rendelkezőknek és nem rendelkezőknek, 

mert az önismereti rész másképp épül fel a két csoport esetén 

- Tartalma: csoportfoglalkozás keretében önismeret, pálya- és munkaerőpiaci ismeret 

bővítése, képzési lehetőségek megismerése, amire alapozva egyéni terv elkészítése 

o Kimenet: szakmaválasztás vagy képzésre jelentkezés 

- Menete: 

o Munkatapasztalattal nem rendelkezők esetén: önismeret (készségek, képességek, 

elképzelések, értékek); pályaelképzelések, pályaismeret bővítése; munkaerőpiaci 

ismeretek, helyi munkaerőpiaci szükségletek megismerése, képzési lehetőségek 

megismertetése és mindezek alapján pályaterv elkészítése 
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o Munkatapasztalattal rendelkezők esetén: önismeret (sikerek, munkatapasztalat, 

érdeklődés, munkamód, munkakapcsolatok); pályaelképzelés építve a korábbi 

munkatapasztalatokra; munkaerőpiaci szükségletek és a helyi munkaerőpiaci 

lehetőségek megismerése, képzési lehetőségek megismertetése és ezek alapján 

pályaterv elkészítése 

- Módszerek: a csoport készségszintjéhez igazodó módszerek választása információnyújtáshoz, 

direkt és konkrét segítségnyújtáshoz, és meghatározott élmények megbeszéléséhez, valamint 

a lehetőségek csoportos megvitatásához  

- Időtartam: 3 nap, napi 6x60 perc 

11. Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás (egyéni)  

- Cél: pályamódosítás előtt állók számára segítséget nyújtani a képzési, elhelyezkedési 

lehetőségek közötti mérlegeléshez az ügyfél igényeihez és lehetőségeihez mérten és a 

megfelelő életpálya kialakításának segítése 

- Célcsoport: téves pályaválasztás, nem piacképes szakma, kényszerpálya esetén, vagy elavult 

szakmai ismeretek miatt pályamódosítási helyzetbe került, célcsoportba tartozó személyek 

- Tartalma: 

o önismeret fejlesztése (készségek, képességek, kompetenciák, érdeklődési területek) 

o reális pályakép kialakítása (kiválasztott szakmák, munkakörök képzések  

sajátosságainak átbeszélése) 

o munkáltatók elvárásainak és a pozitívumok és nehézségek meghatározása 

o pályaterv (képzés, illetve munkakör) összeállítása a kitűzött célhoz vezető részletes 

lépésekkel együtt 

- Módszerek: helyzetfeltárás strukturált beszélgetés formájában; önértékelő kérdőívek az 

önismeret fejlesztésére (erősségek, korlátok, képességek, értékek, személyes SWOT analízis, 

érdeklődési kör meghatározása); információgyűjtés (pályaismeret, pályák nyújtotta előnyök, 

hátrányok, követelmények); a munkaerőpiac igényeihez és a képzési lehetőségekhez igazodó 

lehetséges választások meghatározása a realitás talaján 

- Időtartam: maximum 5 alkalom; maximum 60 perc/alkalom 

12. Pályaorientációs  csoportos foglalkozás  

- Cél: az aktív életkor bármely szakaszában segítség nyújtása a pályaválasztáshoz vagy 

pályaváltáshoz friss munkaerőpiaci ismeretek megszerzésével és a reális életpálya-tervezés 

elsajátításával 

- Célcsoport: pálya- vagy szakmaválasztás előtt álló, célcsoportba tartozó személyek 

- Csoportösszetétel: lehet heterogén és homogén is 

o munkatapasztalattal nem rendelkezők esetén (tanulók és pályakezdők) hasznos lehet 

a homogén csoportösszetétel 
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o munkatapasztalattal rendelkezők esetén a hangsúly az „erősségek tudatosításán” van 

és az eddigi sikerekkel motivál a továbblépésre 

- Menete: az önismeret mélyítése, a pálya-, ill. szakmák ismerete és a munkaerőpiac 

sajátosságok megismerése után egyéni tervet készítenek el a résztvevők 

- Módszerek: információnyújtás (illetve az ismeretek megvitatása), direkt és konkrét 

segítségnyújtás és élmények megbeszélése a csoport készségszintjével összhangban lévő 

módszerek alkalmazásával 

- Időtartam: 3 nap, napi 6x60 perc 

 

13. Pályaválasztási tanácsadás (egyéni)  

- Cél: egyéni kompetenciához, elképzeléshez illeszkedő pálya vagy pályaválasztást célzó 

továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában való segítségnyújtás 

- Célcsoport: pályakezdők 

- Menete: probléma pontos definiálása, a részletek pontosítása, problémaelemzés, 

csoportosítás, lehetséges megoldások feltárása, megvalósítás megtervezése és megállapodás 

kialakítása, rögzítése 

- Tartalma: egyéni képességek, készségek, érdeklődés és pályaismeret feltárása; pályatervezés 

(a választott szakmák munkakörülményeinek átbeszélése, pályakép kialakítása; önismeret 

fejlesztése (tréning, célzott egyéni és csoportos beszélgetések) 

- Pályaválasztást, továbbtanulást akadályozó problémák összegyűjtésének módszerei: 

o kérdőíves felmérés (például önértékelő kérdőívek) 

o interjú (feltáró beszélgetés) 

o irányított beszélgetés (non-direktív technikákat alkalmazó beszélgetés) 

o kérdőívek, tesztek kitöltése és értékelése 

o kiscsoportos beszélgetések 

o egyéni vélemények, különböző meglátások rögzítése 

- Időtartam: maximum 5 alkalom, 60 perc/alkalom 

14. Pszichológiai tanácsadás  

- Cél: az ügyfél elhelyezkedését segítse a személyiségproblémákból, életvezetésből eredő 

akadályozó tényezők, nehezítő körülmények feltárásával, problémák megértésével, 

feldolgozásával és megoldásával 

- Célcsoport: munkavállalást akadályozó személyes, érzelmi nehézségekkel rendelkező, 

célcsoportba tartozó személyek 

- Menete: 

o Tanácsadás kereteinek közös meghatározása 

o Akadályok azonosítása, tudatosítása, feldolgozása 
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o Lezárás: időben felkészíteni rá az ügyfelet (a leválás miatti szorongás feldolgozásában 

való segítségnyújtás); javaslatok a fejlődési útjának folytatásához, információ 

nyújtása, hogy hova fordulhat, ha segítség kell 

- Módszer: nyílt kommunikációra alapszik; ha bármiről feljegyzés készül az elhangzottakból, 

arról előre kell tájékoztatni az ügyfelet és joga van elolvasni 

o tipikus tanácsadói eszközök (megerősítés, meggyőzés, dicséret, életkörülmények 

megváltoztatására ösztönzés) 

o terápiás eszköz (kapcsolati konfliktusok tudatosítása) 

o pszichodiagnosztikai eszközök (például képességfelmérő teszt) 

- Időtartam: átlag 5 alkalom, 50 perc/alkalom 

15. Munkaerőpiaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos 

foglalkozás  

- Cél: munkaerőpiaci ismeretek felfrissítése és az önálló álláskeresés, döntéshozatal, valamint 

kockázatkezelési képesség megerősítése 

- Célcsoport: munkatapasztalattal bíró, célcsoportba tartozó, tartós munkanélküli személyek 

- Csoportösszetétel: megfelelően homogén csoportok létrehozása javasolt; pl. tartós 

munkanélküliek, azonos korcsoport (jobban tudnak egymással kommunikálni, könnyebben 

megosztják tapasztalataikat, problémáikat) 

- Menete: csapatépítés; elvárások megfogalmazása; nehézségekre vonatkozó élmények, 

érzések feldolgozása; munka szerepe a csoporttagok életében; érdeklődés vizsgálata; 

csoporttagok erősségeinek összegyűjtése; közösen összegyűjteni, hogy milyen képességeket 

részesítenek előnyben a munkáltatók; végül egyéni terv készítése 

- Módszer: nyílt beszélgetési technika, mely a személyiség tudatosabb magatartását és a 

döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja 

- Időtartam: 1 nap, maximum 6x50 perc 

o 3 napos újraorientáló csoportos foglalkozás egészítheti ki 

16. Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő 

csoportfoglalkozás  

- Cél: résztvevők személyiségfejlesztése, munkaerőpiaci integrációjuk segítése, életvezetési, 

munkavállalási, tanulási képességeik fejlődése 

- Célcsoport: olyan célcsoportba tartozó személyek, akiknek mentális, kommunikációs, társas, 

önértékelési képességeik halmozottan hátrányos helyzetük miatt sérültek, vagy nem 

megfelelő szintűek (előszűrés szükséges, hogy alkalmas-e csoportmunkára motivációs 

beszélgetés, illetve teszt formájában) 

- Menete: 
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o Személyiségfejlesztés (saját személyiség feltérképezése, pozitív személyiségvonások 

megerősítése, frusztráció-tolerancia növelése, hatékony önérvényesítés, reális 

énkép, szociális szerepek összehangolása) 

o Beilleszkedés (beszéd-, kifejező- és konfliktustűrő készség fejlesztése) 

o Önálló életvitel segítése (segítség pszicho-szociális egyensúly elvesztése okozta krízis, 

szociális és egzisztenciális veszteségek, kudarcélmények feldolgozásában) 

o Csoportmunka lezárása (ügyfelek megfogalmazzák a munkaerőpiacra vezető 

lépéseiket) 

- Módszerek: mindenképp kettős csoportvezetés szükséges 

o frontális előadás, csoportos foglalkozás, kiscsoportos feladatmegoldás, páros munka, 

elemzések, didaktikus játék, közös feladatmegoldás, helyzetgyakorlatok, 

érdekérvényesítés, meggyőzés, vita, szerepjátékok, dramatikus feladatok, 

öntesztelés, kérdőív, strukturált feladatok, ön- és társismereti gyakorlatok 

- Időtartam: 70 óra (5 óra/nap) csoportfoglalkozás, mely összesen 14 nap 

 

17.  Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés  

- Cél: elhelyezés és tartós munkavállalás elősegítése a munkakör, munkafolyamatok és 

munkakörülmények átalakításával (munkáltatóval egyeztetve) 

- Célcsoport: halmozottan hátrányos helyzetű, célcsoportba tartozó személyek 

- Menete: 

o munkáltató bevonása (összeállított munkáltatói listából az ügyféllel választani, 

bemutatni a szolgáltatást a kiválasztott munkáltatónak) 

o ügyfél bemutatása a munkáltatónak annak jelenléte nélkül (munkakörök és 

munkafolyamatok megismerése, szükség esetén ezek módosítása, ha lehet)  

o ügyfél felkészítése a munkáltatóval való találkozásra (tájékoztatás a munkahelyről, a 

bemutatkozó beszélgetésre való felkészítés) 

o ügyfél-munkáltató találkozása (bemutatkozás, körbevezetés, kölcsönös elvárások 

tisztázása, munkaszerződés) 

- Módszerek: információgyűjtés, személyes beszélgetés, dokumentumelemzés (korábbi 

anyagok az ügyfélről, például korábbi programok során felvett tesztek, tervek) 

- Időtartam: átlag 5 munkáltató felkeresése és maximum 20 óra/ügyfél szükséges 

18. Szociális információnyújtás  

- Cél: felismerje az ügyfél, hogy a környezetében ki tud neki segíteni problémái leküzdésében, 

keressen fel szükséges szociális szolgáltatókat és működjön velük együtt 

- Célcsoport: szociális problémával küzdő, célcsoportba tartozó személy 

- Tartalma: szociális problémák megfogalmazása, információnyújtás (pénzbeli, természetbeni 

ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételi feltételeiről és 
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módjáról, valamint életviteli problémák kezeléséhez önkormányzattól igényelhető 

rászorultsági támogatásokról családsegítő szolgálatról) 

o Kimenet: szociális ellátások hozzásegítik az ügyfelet az elhelyezkedéshez 

- Módszer: nyújtható önállóan, vagy más tanácsadással együtt 

o fontos a közérthetőség, ellátások szabályaink értelmezése (megértés visszaigazolása 

visszakérdezés révén) 

o címek, elérhetőségek papírra írt átadása 

o azonnali ügyintézés (telefonon) az ügyfél érdekében 

o elsősorban személyesen, de esetenként történhet telefonon is a szolgáltatás 

- Időtartam: általában 3 alkalom (igény szerint több is lehet) maximum 60 perc/alkalom  

19. Újraorientáló csoportos foglalkozás  

- Cél: új munka-, illetve pályaelképzelés kialakítása 

- Célcsoport: korábban munkaviszonnyal rendelkező, célcsoportba tartozó, tartós 

munkanélküli személyek 

- Csoportösszetétel: javasolt a megfelelően homogén csoportok szervezése (tartós 

munkanélküliek, azonos korcsoportba tartozók) 

- Tartalma: korábbi ismeretek, tapasztalatok élmények, készségek feltérképezése; 

megismerkedés a munka és képzési piac lehetőségeivel; munkamód és pályaterületek 

tudatosítása; munkamotiváció; álláskeresési technikák módszereinek gyakorlása; 

kommunikációs és konfliktusmegoldó készségek javítása; vágyott szakmáikat összevetik a 

szakmához szükséges feltételekkel és a helyi munkaerőpiaci igényekkel és ezzel bővítik a 

célállások körét 

- Módszerek: kötetlen és irányított beszélgetés; szituációs játékok és feladatok módszerek 

alkalmazása; szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok használata; önálló és csoportos 

feladatok végzése, közös értékelés; tesztek, kérdőívek használata.  

- Időtartam: 3 napos, naponta 6 óra 

20. Vállalkozóvá válást segítő tanácsadás  

- Cél: vállalkozás indítására és működtetésére való felkészítés 

- Célcsoport: elsősorban ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói készségekkel rendelkező 

célcsoportba tartozó személyek 

- Menete: egyéni tanácsadás (tervek, szükségletek felmérése); témák igény szerinti 

megválasztása (jog, pénzügy és számvitel, támogatási lehetőségek: pályázatok, hitelek, üzleti 

terv, hasznos weboldalak, készségfejlesztés) 

o Kimenetek: üzleti terv, vállalkozás indítása, vagy társas vállalkozásba becsatlakozás 

- Időtartam: maximum 9 alkalom, alkalmanként 90 perc 

21. Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás  
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- Cél: személyes segítés a munkavállalás és munkahelymegtartás esélyeinek növelése és a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében 

- Célcsoport: hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó személyek, akiknek munkavállalói, 

illetve tanulási pályájuk többször megszakadt és nem motiváltak az álláskeresésben sem 

- Menete: 

o általános feladatok közé tartozik a nyilvántartás vezetése a munka- és képzési 

lehetőségekről, segítő szolgáltatásokról, kapcsolattartás a foglalkoztatási szolgálattal, 

szociális és civil segítő intézményekkel, az Egyéni cselevési terv, az Egyéni fejlesztési 

terv és az egyéni vállalások teljesítésének nyomon követése 

o ügyfél egyéni élethelyzetének megismerése, helyzetfeltárás 

o Egyéni fejlesztési terv megvalósításának segítése az ügyfél végigkísérésével a 

munkaerőpiaci integráció teljes folyamatán (informálás, motiválás, támogatás) 

- Módszerek: információnyújtás; tájékoztatás; felvilágosítás; szakmai támogatás, orientálás, 

irányítás; megerősítés; bizalomépítés; konzultáció; egyeztetés szakemberekkel az ügyfél 

szükségletei szerint (családtagokkal, munkaerő-piaci szolgáltatást végző szervezettel, képző 

intézménnyel, munkáltatóval, szociális intézménnyel, önkormányzattal, civil szervezettel); 

tanácsadás, problémakezelés; problémamegoldási módszerek közvetítése; motiválás, 

bevonás; döntések elősegítése; a munka világában érvényes értékek, elvárások közvetítése; 

mentális támogatás; személyes segítő háttér biztosítása; személyes kísérés; dokumentumok 

elkészítése; ügyintézés segítése; kapcsolatrendszer kialakítása és működtetése 

- Időtartam: egyéni igény szerint, de maximum 2 óra/hét/fő, 1 alkalom maximum 60 perc; 

egyidejűleg maximum 35 ügyfél/mentor 
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2. számú melléklet: A SZÁP – Szociális Ágazati Portál 

Intézménykereső szolgáltatása  

Hasznos lehet, ha az ügyfélnek rossz tapasztalata van a családsegítővel, ezért ellenálló, ám szociális 

szolgáltatás iránti szükségletét kifejezésre juttatja. Intézmények és szolgáltatók elérhetőségei 

kereshetők és az ügyfél számára ajánlhatók. Az Intézménykereső szolgáltatás ezen a honlapon érhető 

el: http://szocialisportal.hu/intezmenykereso. Azért ajánlott ennek a honlapnak a használata, mert az 

egyetlen, amelyiken az összes elérhető állami, civil és egyházi szervezetek által nyújtott szociális 

szolgáltatás megtalálható; ráadásul naprakész információkat tartalmaz, mivel évente kétszer frissítik. 

Sajnos azonban a honlap kereső szolgáltatása rosszul szűr, ezért egy olyan, egyszerűbb módszert 

javaslunk, amikor a szociális szolgáltatásokra szűkítve a keresést Excel fájlban szűrő beállításával 

kereshető ki a szükséges szolgáltatás, s a találati lista tovább szűkíthető adott településre vagy 

megyére. A magyarországi szociális ellátások rendszeréből és szabályozásából következően sajnos 

nem szociális probléma szerint kereshetők az elérhető szolgáltatások, hanem például 

fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szolgáltatások közül az alapellátás keretében 

nyújtott közösségi ellátások és támogató szolgáltatás valamint a szakosított ellátások közé tartozó 

intézményi ellátások különböző típusai szerint. A 2. számú melléklet segít a szociális problémák 

szociális szolgáltatáshoz való kapcsolásában. 

A SZÁP Intézménykereső szolgáltatásának használata 

1. nyissa meg a http://szocialisportal.hu/intezmenykereso honlapot 

 

 

2. a megjelenő oldalon az Ágazatválasztó legördülő menüjében csak az alábbit állítsuk be: 

 Ágazat: Szociális szolgáltatás 

http://szocialisportal.hu/intezmenykereso
http://szocialisportal.hu/intezmenykereso
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A többi, vagyis az Ellátási forma, az Ellátási típus, és az Ellátási altípus kategóriák maradjanak 

üresen, ahogy az alábbi képen, majd nyomjuk meg az Összezár gombot a legördülő menü 

alján. 

 

 

3. a kereső mezők alatt lévő Keresés indítása gombot megnyomva megkapjuk az összes elérhető 

szociális szolgáltatást, de a kezelhető formátum elérése érdekében először nyomjuk meg az 

Exportálás gombot. 

4. Ezzel letöltünk egy Excel formátumú fájlt a számítógépre. Ezt keressük meg és nyissuk ki. 

Ezt a fájlt megnyitva egy elég nagy méretű táblázatot látunk magunk előtt, amiben szűrő 

beállításával tudunk majd keresni a megfelelő szolgáltatások és/vagy megye, települések 

kiválasztásával. 

5. Jelöljük ki az első sort és tegyünk rá egy szűrőt a következő módon. 

 Jelöljük ki az első sort úgy, hogy a kurzort a bal oldalon az 1-es sor legszélére tesszük és 

rákattintunk (ekkor zöld keretet kap az első sor) 
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6. Kattintsunk az a fenti menüsorban az adatok fülre, majd a megjelenő lehetőségek közül válasszuk 

ki a szűrő eszközt (tölcsér forma). 

7.  

 

 

8. Ekkor az összes oszlop legfelső cellájában megjelenik egy kis nyíl, amelynek legördítésével 

kiválaszthatjuk, hogy ilyen szolgáltatások valamint mely településeken vagy megyékben 

szeretnénk keresni. 

9. A keresett szociális szolgáltatás kiválasztásához keressük meg az Ellátás típusa (AA) vagy Ellátás 

altípusa (AB) oszlopokat és válasszuk ki a megfelelőt. Ezt legegyszerűbb a Ctrl+F 
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billentyűkombinációval az ellátás típusa vagy ellátás altípusa kifejezésekre való rákereséssel 

érhetjük el. 

 

10. A példa kedvéért mondjuk, hogy Tiszaburán bejelentett lakcímmel rendelkező ügyfél számára 

keressük a családsegítő szolgáltatás elérhetőségét. Ez esetben az Ellátás típusa cella jobb oldalán 

lévő nyúlra kattintva gördítse le a lehetőségeket és „(Az összes kijelölése)” mellől egy kattintással 

vegye ki a pipát és pipálja ki a Család és Gyermekjóléti Szolgálat melletti négyzetet, majd nyomja 

meg az OK gombot. 
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11. Ezután már csak a keresett szolgáltatások láthatók a listánkban. A keresett településen elérhető 

szolgáltatást az Ellátási terület települések (AF) oszlopban találja (egérrel vagy a Ctrl+F 

billentyűkombinációval tud rákeresni). Itt az előzőben alkalmazott szűrési feltétel beállításával 

csak Tiszaburát állítsa be szűrőfeltételnek. 

 Ha az oszlop túl széles és nem látszik a jobb oldali kis nyíl, jobb alul kicsinyítse le a 

nézetet, amíg meg nem jelenik. 

 A keresőfeltételeket tartalmazó lista felett a Kereső mezőbe beírva a keresett szót 

gyorsabban megtalálhatja, amit keres. 

  

 

12. Ekkor már csak a tiszaburai Család és Gyermekjóléti Szolgálat marad a listában. Ennek az 

elérhetőségeit legkönnyebben úgy találhatjuk meg, ha megkeressük az utolsó oszlopot, mely a 

Szolgáltatás adatlapja (AU) és itt az Adatlap szóra kattintva visszairányít minket a honlap azon 

szekciójához, ahol láthatjuk a szolgáltató elérhetőségeit. 
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