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1 MENEKÜLT

Az ENSZ 1951. évi menekültegyezménye szerint a menekült olyan sze-

mély, aki állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti or-

szágán kívül tartózkodik, és megalapozottan tart attól, hogy visszatérése 

esetén faji, vallási okok, nemzetiségi hovatartozása vagy meghatározott 

társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatt 

üldözésnek lenne kitéve. Forrás: UNHCR

2 MIGRÁNS

Ez a gyűjtőfogalom a legtöbb olyan személyt magában foglalja, aki valami-

lyen okból bizonyos időre egy másik országba távozik (általában egyéves 

tartózkodás esetén beszélhetünk migránsról, vagyis például a turisták és 

az üzleti úton lévők nem tartoznak ide). Forrás: UNHCR

2003-ban a Határőrség 
Országos Parancsnokságá-
val együttműködési megál-
lapodást írt alá több egyház, 
köztük a magyarországi 
református Egyház is, 
hogy segítséget nyújtsanak 
a Magyarországon mene-
déket kérő és az idegen-
rendészeti központokban 
elhelyezett külföldiek tes-
ti és lelki szükségleteinek 
jobb kielégítése érdekében, 
valamint a szabad vallás-
gyakorlás feltételeinek javí-
tásában. 

A lelki gondozói látogatá-
sok során a szakemberek 
képet kaptak arról, hogy 
nem csupán a menekült-
ügyi eljárás idején, a be-
fogadó állomásokon töltött 
idő passzív várakozása je-
lent nagy nehézséget az 

érintettek számára, hanem a befogadó állomásokból 
való kiköltözés, az önálló életkezdés jelenti az igazi 
kihívást.

A Református Misszió Központ Menekültmissziója 
2007 óta működtet különböző, a társadalmi integrá-
ciót célzó projekteket a lakhatás, munkaerő-piaci 
integráció, az oktatás és a szakképzés területén. 
Minden projekt lényegi alappillérét képezi a ma-
gyar, mint idegen nyelv tanítása és az oktatási 
rendszert kiegészítő felzárkóztató képzés.

Országjáró
németh-tóth Edit:
menekült és migráns fiatalok pályaorientációja

A cikk a Magyarországon menedéket kérő1, és migráns fiatalok2 részére kialakított fővárosi  
pályaorientációs programról ad rövid tájékoztatást, amely a Református Misszióközpont és Budapest  
Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ szakembereinek együttes munkája alapján jött létre.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos a pályaorientációs folyamatban figyelembe venni a speciá-
lis célcsoportok igényeit. 

1. ábra: 2013. évi nemzetiség szerinti megoszlás ‒ Országos adat (kísérő nélküli kiskorú kérelmezők)
Forrás:  Dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes, Emberi Erőforrások Minisztériuma, előadás a 
2014.12.08-án megrendezett „Épségben és biztonságban – Mit tehetnek az európai államok az kísérő nélküli 
és gondviselőiktől elszakított gyermekek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásáért?” UNHCR és 
UNICEF által rendezett konferencián.

afgán 181
algériai 4
koszovói 30
marokkói 2
iráni 7

pakisztáni 29
szír 12
egyiptomi 1
eritreai 1
bangladesi 9

bissea új-guineai 1
nepáli 1
guineai 4
gambiai 1
palesztin 2

szenegáli 1
szomáliai 1
mali 1
ghánai 1
török 1

2013. évi nemzetiség szerinti megoszlás
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mivel a társadalmi integráció nem valósulhat 
meg munkaerő-piaci integráció nélkül, így pro-
jektjeikben is egyre intenzívebb hangsúlyt kapott 
a pályaorientáció, az álláskeresési technikák át-
adása, interjúhelyzetek szimulációja, szakmai 
gyakorlati helyek feltárása és komplex mentorál-
ási szolgáltatás keresése. 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX törvény, 
valamint e törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. 
(XI.9.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-jétől 
az elismert menekültek a menekültügyi hatósággal 
integrációs szerződést köthetnek, ami alapján a 
családsegítő szolgálatok kapcsolatban állnak a me-
nekültekkel és őket az integrációs szerződésben, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatáro-
zottak szerint a társadalmi beilleszkedésükben, va-
lamint további tevékenységekben segítik.

A kísérő nélküli kiskorúak 2011 óta a gyer-
mekvédelmi rendszer által biztosított ellátás-
ban részesülnek, így elhelyezésük elsősorban a 
fóti Károlyi István Gyermekközpont KNK Ottho-
nában történik. A migráns fiatalkorú személyek 
gyermekvédelmi rendszerbe való integrálása azt 
jelenti, hogy a jogalkotó szemében elsősorban gye-
reknek számítanak, másodsorban migránsnak. 
A fóti gyermekotthon lakói budapesti oktatási intéz-
ményekben végzik tanulmányaikat. A legnépszerűbb 
intézmények a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, az Újpesti Bródy 
Imre Gimnázium, az „Esély” Kövessi Erzsébet Bap-
tista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, és 
a Mándy Iván Szakképző Iskola.

A fővárosi szervezetközi együttműködések ka-
talizátoraként szolgált egy projekt, amely 2012 októ-
berében indult az Európai Bizottság támogatásával. 
A mistra projekt átfogó célja az volt, hogy szakpo-
litikai döntéshozókat, helyi hatóságokat, állami és ci-
vil kezdeményezéseket vonjon be olyan szakpolitikai 
integrációra és célzott beavatkozásokra (képzések 
támogatása, munkába állítás, kultúrák között köz-
vetítés, lakhatási politikák stb.) irányuló projektekbe, 
amelyek a bevándorlók, romák és más kisebbségek 
társadalmi befogadása terén európai szinten már si-
keresnek bizonyultak.

A MiStra projekt gyakorlati tevékenységi körét ké-
pezték kutatások, nemzetközi találkozók, helyi 
műhelymunkák, tanulmányi utak, és helyi fóru-
mok szervezése. A projekt négy város (Dublin, Ber-
lin, Bécs és Bologna)  jó gyakorlatainak átadását biz-
tosította négy másik város (Taranto, Burgas, Prága 
és Budapest) számára. 

A MiStra projekt során Budapest számára a berlini 
jó gyakorlatok átvétele vált lehetővé, az ottani part-
ner gsub Projektgesellschaft mbH által begyűjtött 
helyi tapasztalatokat bemutató tanulmány alapján3. 
A budapesti megvalósítók a migráns fi atalok pálya-
orientációját elősegítő berlini példák átvételére fó-
kuszáltak. 
3  http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/14_Mistra_

Berlin_research_good_practices.pdf

2. ábra: Érkező kiskorúak száma éves bontásban – Országos adat
Forrás: Belső anyag

Trilak- Üzemlátogatás
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A MiStra projekt eredményeiről beszámoló kis-
fi lmből4 kiderül, hogy a projekt a helyi partnerség 
kialakításán túl a célcsoport számára jelentőséggel 
bíró eredmények is születtek. A fi lmben nyilatkozik 
például egy Budapesten érettségizett afgán fi atal-
ember, aki az Iránban gyermekmunkásként szerzett 
varrodai tapasztalatait egy sikeres magyar kortárs 
divattervező mellett töltött szakmai gyakorlaton ka-
matoztatta. 

A MiStra projekt megvalósítása során a he-
lyi együttműködések kiépítésén volt a legnagyobb 
hangsúly, így kerülhetett sor arra is, hogy a jó gyakor-
latok hazai megvalósításának elősegítése érdekében 
együttműködési megállapodást kötött budapest 
Főváros kormányhivatala munkaügyi központja, 
a református missziói központ és a berlini gsub 
projektgesellschaft  mbH 2013 őszén a projekt ál-
tal kidolgozott mentortámogatási megállapodás for-
mája szerint5. 

4  https://www.youtube.com/watch?v=8huqguLLq4o

5 http://www.mistraproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/Toolkit-

MISTRA_pdf1.pdf

Az együttműködési megállapodás értelmében az 
együttműködő partnerek budapesti közigazgatási, ok-
tatásügyi, menekültügyi és civil partnerekkel közösen 
műhelytalálkozókon tanulmányozták a berlini gya-
korlatok részleteit, majd egy közös tanulmányúton 
vehettek részt Berlinben 2014 tavaszán, megtekintve 
a migráns fi atalok pályaorientációját elősegítő 
projekteket. 

A berlini mintában számos felhasználóba-
rát gyakorlatot ismerhettünk meg. A tanulmány-
úton látogatást tettünk a Berlin bevándorló negye-
deiben (Kreuzberg, Neukölln) működő speciális 
tanácsadó irodákban (Job Point, Learning Shop), 
amelyek működésének alapja a mobil ifjúsági 
tanácsadó szolgáltatás  alkalmazása, ötvözve 
az utcai szociális munkát a pályaorientációs tevé-
kenységgel, bevándorlási tanácsadással, állás-
keresési technikák és drogprevenciós tanácsadói 
munkával6. Itt a kifejezetten migráns hátterű fi a-
talok számára biztosítanak lehetőséget szakmai 
gyakorlatra. Megismerkedhettünk egy nagyon ered-
ményes pályaorientációs tréning módszertanával 
is, amely nyelvi akadályokkal küzdő fi atalok számára 
élményalapú, nyelvi tudást kevésbé igénylő techniká-
kat kínál.

Ebben a szakmai munkában és a berlini tanul-
mányúton Budapest Főváros Kormányhivatala Mun-
kaügyi Központ vett részt a migránsok számára 

6 ht tp: //www.gsub.de/projekte/ lebenslanges- lernen/ lernladen R-

neukoelln/

3. ábra: A programban részt vevő fi atalok származási ország szerinti 
megoszlása
Forrás: Belső anyag

Pályaorientációs és munkaerő-piaci 
csoportos tanácsadás a Közösségi Házban
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megvalósuló pályaorientációs program felelő-
seként, melynek részeként különféle, a csoport igé-
nyeihez igazodó speciális tanácsadói technikák se-
gítségével igyekszünk megismertetni őket a pályák 
világával, a magyarországi szakmák sajátosságaival, 
a magyar munkaerőpiaccal (üzemlátogatások, egyéni 
és csoportos tanácsadások keretében). Pályaorien-
tációs programunk igazodik a fővárosi hiányszak-
mákhoz, munkaerő-piaci elvárásokhoz, munkáltatói 
igényekhez, valamint összefogja mindazon állami, 
magán és civil szervezeteket, amelyek az érintettek 
minél szakszerűbb ellátását biztosítják.  

A programokat a migránsokkal napi szinten fog-
lalkozó szociális munkások készítik elő, hirdetik 
meg és szervezik. A migránsok számára működte-
tett közösségi házban valósulnak meg a tanácsadási 
alkalmak, tolmácsok bevonásával. Mindez azért 
fontos, mert bár az érintettek számára ismertek a he-
lyi munkaügyi kirendeltségekkel való együttműködés 
előnyei, - a nyelvi akadályok miatt - a valódi szakmai 
előrelépés, munkába helyezés, vagy akár a szakkép-
zésekbe való bekapcsolódás lehetőségét eddig nem 
tapasztalhatták meg. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Köz-
pont által biztosított pályaorientációs programban 
jelenleg 42 fő vesz részt, akik szociális vagy pénzügyi 
akadályokkal, tanulási zavarokkal, a kulturális különb-
ségekből adódó nehézségekkel küzdenek, mert:

• más országból, más kultúrából érkeznek;
• eltérőek kommunikációs, viselkedési és vallási 

szokásaik;
• nyelvi felzárkózásuk hosszú és lassú folyamat, 

folyamatos segítséget igényelnek;
• eltérő oktatási rendszerű, tanulási technikákat 

alkalmazó országokból érkeznek;
• eltérő ábécét használtak, ezért a latin betűket is 

tanulniuk kell;
• az országok közötti oktatási ekvivalenciai egyez-

mények hiányosságai miatt a legtöbb migráns ko-
rábbi iskolai eredményeit nem fogadja el Magyar-
ország, ezért általában nem a korcsoport szerinti 
osztályokba kerülnek besorolásra, ami szintén el-
szigeteli őket;

• szüleik is ezekkel a problémákkal küzdenek; 
• a menekült vagy oltalmazott diákok sokszor poszt-

traumás stressz szindrómával küzdenek évekig 
Magyarországra érkezésük után is, a betegség 
negatív hatással van tanulási képességeikre és 
közérzetükre.

A pályaorientációs programon részt vevő cso-
portunk 66%-a (28 fő) jelenleg 6-12 osztályos fel-
zárkóztató képzésen vesz részt nyolc fővárosi kép-
ző intézményben, ahol szegregáció nélkül, a magyar 
diákok között tanulnak. Nyelvi nehézségeik, korosz-
tálybeli különbségek, eltérő bőrszínük, kulturális és 
vallási különbségeik mellett is megállják a helyüket, 
tanáraik, társaik elfogadják, és szeretik őket. Kö-
zülük 9 fő – akiknek nincs nyelvi nehézsége, mert 
folyékonyan beszélnek magyarul is – készül felső-
oktatási tanulmányok folytatására, 3 fő pedig OKJ-s 
szakmát tanul (pincér, pénzügyi ügyintéző, turiszti-
kai ügyintéző).

A 42 főből mindössze 10 főnek van magyarországi 
munkatapasztalata, ezt főleg külföldiek által üzemel-
tetett gyors büfékben, vagy diákmunka során szerez-
ték. Számukra és a diákok számára is folyamatosan 
biztosítjuk üzemlátogatások lehetőségét, hogy minél 
pontosabb képet kaphassanak a hazai munkáltatók-
ról, munkakörülményekről, szakmákról.

A pályaorientációs programban szívesen hasz-
náljuk a nemzeti pályaorientációs portál tanács-
adói felületét, de nem csak a célcsoport számára 

SzakMázz! 2014 Pályaválasztási Kiállítás
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
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The article gives a short summary about the 
career guidance services for refugees and 
immigrants in Budapest that has been provided 
by the counsellors of the Refugee Mission of the 
Reformed Church and the Public Employment 
Agency. It also highlights the importance of 
considering the particular needs of the special 
target groups in career counselling process.

nyújtunk segítséget, hanem az őket segítő szakem-
ber partnereinknek is azzal, hogy részt vehetnek a 
„pályaorientációs konzulens és nemzeti pálya-
orientációs portál felhasználó képzésen”, ame-
lyet a TÁMOP 2.2.2.-12. Projekt-végrehajtási Osztály 
szervez.

A migráns fi atalok segítése eddig a civil szerve-
zetek által működtetett integrációt célzó projekteken 
keresztül valósulhatott meg. Fontos, hogy a cél-
csoport társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében az állami szolgáltatásokhoz is garan-
tált legyen a hozzáférésük, fi gyelembe véve a cél-
csoport sajátosságait.

Németh-Tóth Edit
munkavállalási tanácsadó
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
humánszolgáltatási szakreferens

a szerző

Üzemlátogatás 
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ


