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Nyilas Orsolya 
 

Nagy elvárások – szerény lehetőségek egy Gyógyszertári 

asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban 
 

 

A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási attitűd, az 

önképzés igénye optimális esetben folyamatosan jelen van az emberi életútban. A 

hetvenes években megjelenő „egész életen át tartó tanulás” tézise (Faure 1972) mára új 

társadalmi-gazdasági körülmények között értelmezendő. Korábban is volt felnőttkori 

tanulás, de a technika és a gazdaság változásának felgyorsulása sorozatos tanulást 

igényel. Györgyi Zoltán szerint a munkaerőpiacról való kiszakadás ma már könnyen a 

társadalom perifériájára való kisodródást jelenti. A helyzetet korrigálni képes tanulási 

utakra, s adott esetben tanulást segítő támogatásokra van szükség. Ezek az utak és az 

utak bejárásához szükséges támogatások jelentős része iskolarendszeren kívüli 

képzésben lelhetők fel (Györgyi 2012).  

Erre adott lehetőséget a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 "Decentralizált programok a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" elnevezésű projekt is. A program egyik legfőbb 

célkitűzése az volt, hogy a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépését 

segítse, komplex, személyre szabott, elsősorban a helyi munkalehetőségekhez igazodó 

szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az első szakasz, „A hátrányos helyzetű, illetve a 

válság miatt munkanélkülivé vált álláskeresők támogatása” program 2008. január 1-től 

2011. április 30-ig tartott. A második szakasz 2011. május 1-jén kezdődött „A hátrányos 

helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia 

régiókban)” elnevezéssel, és 2013-ban lezárult. 

 

 

„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása”  
 

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően jogosulttá vált arra, 

hogy igénybe vegye azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára 

nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), melynek többek 

között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA 

támogatta a „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 

programok a konvergencia régiókban)” című országos projektet, mely új 

szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánta elérni a munkaerőpiacra való be-, 

illetve visszajutást (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2013). 

A program célja az volt, hogy a magyarországi régiókban élő, hátrányos helyzetű 

emberek számára biztosítsák annak lehetőségét, hogy a nyílt munkaerőpiacra 
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visszakerüljenek és ott hosszú távon meg is maradjanak. Másodlagos - de nem kevésbé 

fontos - célnak tekintették a civil szervezetekkel való, eddigieknél szorosabb és más 

jellegű együttműködés lehetőségének megteremtését, illetve új szolgáltatások (pl. 

életpályaterv, mentori segítségnyújtás) beemelését a hátrányos helyzetű álláskeresők 

speciális problémáinak kezelésére. 

Az Észak-Alföldi régióban (1. táblázat, mely a 2013-as év programzárási eredményeit 

tartalmazza), 4000 fő bevonását tervezték, végül 4564 fővel valósították meg a 

projektet. A fiatal pályakezdők (1924 fő) és az alacsony iskolai végzettségűek (1421 fő) 

vettek részt legnagyobb létszámmal. Azoknál a csoportoknál, akiknél az életkori 

hátrányok okozzák a munkaerőpiacra való bejutás akadályát – a 25 év alatti (elsősorban 

pályakezdő) fiatalok (1924 fő), és az 50 éven felüli álláskeresők (423 fő) – a hiányzó 

képességek, készségek pótlásával segítették az elhelyezkedést, illetve a munkáltatókat 

támogatással is ösztönözték a célcsoportok tagjainak foglalkoztatására. A hátrányos 

helyzetűeken belül 1421 fő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező részére a 

szakképzés feltételét jelentő alapfokú végzettség megszerzésének biztosítása, illetve a 

szakképzésbe való bekapcsolásukkal, elhelyezkedésük elősegítése volt a program célja. 
 

1. táblázat: Programrészvétel 

 

 

Régió 

Bevonni 

tervezett 

létszám  

(összesen, 

fő) 

A 

projektbe 

eddig 

bevontak 

száma, fő 

A projektbe 

eddig 

bevontak 

aránya, 

(összesen) 

Alacsony  

iskolai  

végzetts

égűek 

száma, 

fő 

Fiatalok, 

pálya-

kezdők 

száma, fő 

50 év  

felettiek 

száma, fő 

GYES-ről 

GYED-ről 

visszaté-

rők száma, 

fő 

Tartós  

munkanélkü

liséggel  

veszélyezte

tettek 

száma, fő 

Dél-alföld 2878 2888 100,35% 741 1160 281 200 506 

Dél-dunántúl 2570 2588 100,70% 639 932 205 180 632 

Észak-alföld 4000 4564 114,10% 1421 1924 423 139 657 

Észak-

magyarország 

4097 3778 92,21% 1527 1085 535 196 485 

Közép-

dunántúl 

1797 1659 92,32% 449 669 349 127 65 

Közép-

magyarország 

2863 2106 73,56% 415 603 540 149 399 

Nyugat-

dunántúl 

1550 1546 99,74% 455 628 366 97 - 

Összesen 19755 19129 96,83% 5647 7001 2699 1088 2694 

(Forrás: TÁMOP–1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium A TÁMOP intézkedései az álláskeresők segítése érdekében - 

2013) 
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Mind az öt célcsoport tekintetében elsődleges feladat volt, hogy az egyén egy személyre 

szabott, komplex programban vegyen részt, melynek eleme a szolgáltatás, képzés, 

foglalkoztatási támogatás vagy önfoglalkoztatóvá válási támogatás együttes alkalmazása. 

Mindez annak érdekében történt, hogy az egyén, tartósan visszakerülhessen a 

munkaerőpiacra. A program elsősorban azokra a problémákra koncentrált, amelyek a 

hagyományos eszközökkel, illetve módszerekkel nehezebben kezelhetők. A projekt 

amellett, hogy lehetővé tette, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok 

részt vehessenek az aktív munkaerő-piaci programokban, az őket foglalkoztató 

vállalkozások számára is elérhetővé tette az uniós forrásokat. Ezzel hozzájárultak a 

vállalkozások foglalkoztatásának bővítéséhez fűződő terhek átmeneti csökkentéséhez. 

(Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2013) 

 

 

"Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" 

– Gyógyszertári asszisztens képzés 
 

Az általunk vizsgált Gyógyszertári asszisztens képzés is a TÁMOP–1.1.2-11/1-2012-

0001 "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" 

(Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű program keretében, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával 

valósult meg. Ebben a támogatási formában a Gyógyszertári asszisztens képzés 56 fővel 

zajlott 2012 szeptember – 2013 szeptembere között. Ez az Országos Képzési Jegyzékben 

(OKJ) szereplő állam által elismert képzés, összesen 8 modulból állt. A hallgatók a képzés 

ideje alatt különböző támogatásokban, keresetpótló juttatásban részesültek (többek 

között a szolgáltatási tevékenység díjának megtérítése; a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása; a szolgáltatás alatt igénybe vett 

gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása). 

 

 

Interjúrészletek 
 

A képzés résztvevőivel Nyíregyházán, fókuszcsoportos interjú készült 2013 

februárjában, amely három alkalommal három csoportban valósult meg. Vizsgáltuk, 

hogy a résztvevő hogyan került a programba, mi a véleménye a képzésről, milyen 

örömök, illetve nehézségek érték a program teljesítése folyamán, milyen esélyt lát a 

megszerzett végzettséggel a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, illetve 

elképzelhetőnek tartja-e, hogy támogatás nélkül is részt vegyen más OKJ-s vagy egyéb 

képzésben. 

Legnagyobb létszámmal a pályakezdők és a 25 év alatti fiatalok (32 fő) vettek részt a 

képzésben. Őket követték a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (13 fő); az 50 

év felettiek (6 fő), illetve a GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők (5 fő). 
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Kivétel nélkül nagy reményekkel indultak neki a programnak, vállalva a napi – a sok 

esetben több órás – utazással járó nehézségeket, a hatalmas elsajátításra váró 

tananyagot, a rendszeres számonkérést. „Tanulnék én bármit, csak tudjam, hogy van 

értelme!” (44 éves nő) 

Az egyik legalapvetőbb gond, amivel a képzésük során szembesültek az a rettentő 

intenzív, már-már megerőltető követelmény, amivel nap, mint nap szembesültek: 

 „10 hónap alatt ennyi minőségi tudást nem lehet teljesíteni. Zömmel családanyák járnak, 

lehetne kicsit emberibb a követelmény. Lassúbb tempó, kevesebb ismeret átadás 

eredményesebb lenne, hogy ilyen rövid idő alatt elsajátíthassunk egy szakmát. A tanárok is 

legyenek partnerek ebben, tekintsék felnőtt, egyenrangú félnek a tanulót” (42 éves nő) 

„Sok esetben indokolatlanul magas óraszámban tanulunk egy – egy tantárgyat és nagyon 

intenzív a számonkérés. Család mellett roppant nehéz mindennapra felkészülni. A család, a 

gyerek látja kárát – pedig ők lennének a legfontosabbak. A támogatás összege messze nem 

közelíti meg azt, amit nekünk mindennap stresszt, feszültséget, a család elhanyagolását, 

idegeskedést végig kell csinálnunk.” (39 éves nő) 

„Család mellet napi szinten nagyon megerőltető – én nem is merem elkölteni a havi 

támogatást amit kapunk, mert ha valami miatt nem tudom folytatni, vissza kell fizetnem.” 

(44 éves nő) 

„Sokkal alaposabb, részletekre törő, bővebb tájékoztatás kellene, hogy ne később 

döbbenjünk rá, hogy mit is vállaltunk.” (23 éves nő) 

„A tanfolyam elvégzése után esély sincs rá, hogy ebben a szakmában helyezkedjünk el, a 

szakma túltelített – de erről a Munkaügyi Központban a tanfolyam elején senki sem szólt!” 

(38 éves nő) „Arról hogy mikor milyen tanfolyam indul-, fogalmuk sincs. Én masszőrnek 

szerettem volna tanulni, de azt mondták nem indul ilyen – ezért kénytelen voltam a 

gyógyszertárira bejelentkezni. 5 hét múlva beindult a masszőr.” (24 éves nő) 

Ezek után már nem is váratlan, hogy arra a kérdésünkre, hogy „Elképzelhető-e hogy 

támogatás nélkül is részt vegyen OKJ-s vagy egyéb képzésben?” az 56 főből 18 válaszolt 

egyértelmű igennel, 8 fő csak akkor, ha van biztos jövedelme, 30 fő egyértelmű nemmel 

válaszolt – ami több mint a fele a megkérdezetteknek. 

„Egyelőre ezt szeretném befejezni, hallani sem akarok újról. Bocsánat!” (55 éves nő) 

Összességében azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők komolyan vették a program által 

támasztott követelményeket. Tanulási motivációjukat nem csak a havi támogatási összeg 

felvétele, és a részvételi díj visszatérítésének veszélye alakította, hanem valóban egyfajta 

kitörési lehetőségnek vélték a program teljesítését. Ez különösen a 25 év alatti fiatalok 

esetében volt egyértelmű cél (ők voltak a legtöbben, 32 fő), közülük nyolcan a 

Gyógyszerkiadó szakasszisztens vagy egyéb irányú képzés teljesítését is tervezte. 

Tanulási nehézségeik elsősorban az idősebb generációt képviselő tanulóknak volt (az 50 
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év felettiek (6 fő); és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (13 fő) akik zömmel 

a 30-45 éves korosztályból kerültek ki. Nehezen illesztették be az intenzív tanulást a 

mindennapjaikba. A megélhetési gondokkal küzdő családanyáknak kevés idő jutott a 

másnapi felkészülésre, többen sérelmezték a gyakori számonkérést. „Én tényleg jól 

akarok teljesíteni, de már rég volt amikor tanultam, berozsdásodtam. A nap pedig nekem is 

24 órából áll, mint mindenki másnak! (38 éves nő).  

A rossz tömegközlekedés miatt a napi 2-3 órás utazási időt használták ki az 

ismeretanyag elsajátítására. Egyértelmű aggodalma volt a csoportnak az, hogy vajon 

mire mennek a megszerzett képesítésükkel, tudják-e kamatoztatni az itt megszerzett 

tudásukat: „Nagyon köszönöm az oktatók tudását, alapos szakismeretét, elhivatottságát, 

intelligenciáját! Viszont sajnálom, hogy egy rosszul felépített rendszerben ez nem 

kamatoztatható.” (32 éves nő) 

 

 

Összegzés 
 

A munkaerőpiac bizonytalansága, a munkaerő iránti kereslet összetételének gyors, 

szinte kiszámíthatatlan változása a korábbinál megalapozottabb tanulással kapcsolatos 

döntéseket igényel. Ezek a döntések egyrészt az egyén szemszögéből vizsgálhatóak, 

másrészt felvetik a társadalom intézményeinek felelősségét is, amelyek részt vesznek az 

oktatás tartalmának, színvonalának és az oktatási módszereknek a kialakításában, 

megszervezésében, működtetésében (Györgyi 2012). Ez esetben az egyén szemszögéből 

vizsgáltuk a Támop 1.1.2 program Gyógyszertári asszisztens képzésének 

eredményességét. Valós aggályként merült fel a csoport minden egyes tagjában, hogy a 

10 hónap kemény tanulás, az ezzel járó lemondások, izgalmak, megtérülnek-e valaha, 

lesz-e módjuk valóban az általuk vagy éppen kényszerből vállalt szakmában 

elhelyezkedniük. Az elvárások a program részéről nagyok voltak, amit a résztvevők 

sikeresen teljesítettek. Most már „csak” a szerény lehetőségeken kell túljutni, munkát 

találni, a szakmában elhelyezkedni, és nem újabb és újabb támogatási formákat igénybe 

venni, hogy a napi megélhetésük biztos legyen. 



 

69 

Felhasznált irodalom 
 

 Györgyi Zoltán (2012): A képzés és a munkaerőpiac - Találkozások és töréspontok. 

Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 206. p. 

 Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal (2013): TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001. „A 

hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok 

a konvergencia régiókban)” című program.   

Elérhető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/europai-

unios-programok 2015. 05. 18. 

 Faure, Edgar et.al. (1972): Learning to be. The world of education of today and 

tomorrow, Paris, UNESCO  

 Támogatás a hátrányos helyzetű álláskeresőknek. Elérhető: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/tamogatas-a-hatranyos-

helyzetu-allaskeresoknek 2015-05-18 

 Tájékoztató Az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia 

régiókban)” című projektről elérhető: www.ujmagyarorszag.gov.hu 2013 nov. 26  

 A TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért” észak-alföldi regionális részprojekt eredményei  

Elérhető:http://earmk.afsz.hu/engine.aspx?page=print&content=EARMK_tamop1

12_20120410_1 2015-08-17 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/europai-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/europai-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/tamogatas-a-hatranyos-helyzetu-allaskeresoknek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/tamogatas-a-hatranyos-helyzetu-allaskeresoknek
http://www.ujmagyarorszag.gov.hu/
http://earmk.afsz.hu/engine.aspx?page=print&content=EARMK_tamop112_20120410_1
http://earmk.afsz.hu/engine.aspx?page=print&content=EARMK_tamop112_20120410_1

