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ANGYAL ÁRPÁD—ŐSZI VIKTÓRIA 

Felnőttképzés – mentorálás 

Egri és pétervásárai tapasztalatok 

A mentorálás terminust számos területen használják, ezért a személyes segítő tevékeny-

ségek általános gyűjtőfogalmának is tekinthetjük. A Pedagógiai Lexikon tanácsadóként, 

pártfogóként, atyai jó barátként határozza meg a mentort, áttekintést ad arról, hogy a 

formális oktatásban mely munkakörök megnevezésére használják e kifejezést. A fogalo m 

értelmezésében nem létezik egységes álláspont, több ponton azonban konszenzus mutat-

kozik: (1) a mentor a mentoráltnál tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkező személy, 

(2) aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget, ir ánymu-

tatást (3) erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében.  

Mentorálás – kockázat 

A mentorálás kockázatainak áttekintéséhez induljunk ki a definícióból. Általában ti-

pikus mentori kapcsolatnak azt a viszonyt tekinthetjük egy szervezetben, amelyben egy 

tapasztalt személy a szervezeti működéshez, foglakoztatáshoz, karrierépítéshez kapcso-

lódó, valamint általános pszichoszociális támogatást nyújt egy kevésbé tapasztalt sze-

mélynek, elősegítve ezzel munkapiaci-szakmai és személyes fejlődését. A mentorálás 

kettős rendszer, melyben a támogató, motiváló rendszer átadja a szükséges szervezeti, 

vezetői tudásokat a mentorált számára, egyben lehetővé teszi, hogy azok maximalizálják 

saját munkaerő-potenciáljukat, fejlesztve képességeiket a munkapiacon eredményesek 

legyenek. A munkaügyi gyakorlatban több mentorációs kutatás is történt (pl. ITH kutatás 

2008). A mentoráció akkor sikeres, ha megfelelő mentorok és motivált, aktív  részvevők 

állnak kapcsolatban. Az Egri TISZK 2010-ben négy helyszínen (Füzesabony, Mezőcsát, 

Mezőkövesd és Pétervásár) 205 fő bevonásával összesen 207 óra egyéni és csoportos 

mentorálást végzett. 

A régiós projekt 

BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az Egri TISZK hat hónapon 

keresztül (2011.04.01-09.30.) négy álláskereső mentorral végzendő tanácsadásra kapott 

megbízást. A két kistérség közül a pétervásárai kistérség1 a leghátrányosabb kistérségekhez 

tartozik, az Egri kistérség – magába foglalva Egert – a 143. helyen rangsorolt a 174-ből. 

A területeken hátrányos helyzetű, de munkavállalásra motiválható, regisztrált állás-

keresők voltak. A célcsoport heterogén, életkoruk miatt hátrányos korosztály; a megvál-

tozott munkaképesség miatt rehabilitációs ellátáson lévők, a gyermeknevelés, vagy hoz-

zátartozó ápolása miatt a foglalkoztatástól távoliak (főleg nők), alacsony iskolai végzett-

ségűek, piacképes szakképesítéssel nem rendelkezők. 

                                                        
1 A térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete a kistér-

ségeket - fejlettség alapján - emelkedő sorrendbe állított listáján a 36. sorszámra helyezi .  
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A feladat kettős volt: az ügyfelek programban tartása illetve az álláskeresők 

munkaerőpiaci elhelyezkedés-támogatásának elősegítése. A feladathoz olyan modellt 

kellett létrehozni, mely épül a leendő mentorok kompetenciáira, kellően rugalmas,  ered-

ményorientált, megfelel a célcsoport sajátosságainak. A menedzsment olyan szakembe-

reket keresett, akiknek a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletnek megfelelő végzettségük volt , 

maguk is álláskeresők vagy inaktívak voltak, és vállalták a megbízási feladatokat. A 

mentorok kiválasztása többlépcsős rendszerben zajlott. Az ellátandó ügyfelek száma 320 

fő (mentoronként 80 fő), a szolgáltatás helyszíne Pétervásárán a munkaügyi központ  

kirendeltsége, Egerben a TISZK Központi Képzőhelye volt.  

A kockázatok csökkentése érdekében a mentori rendszer működése kontrollálását 

többféleképp szerveztük meg. Vázlatosan áttekintve a kontroll-minimum a következő 

lépéseket tartalmazta: a helyzetelemzés és az elvárható mentori kapcsolatok meghatáro-

zása. Biztosítani az etikus és az összes érintett fél számára hasznos céllal rendelkező 

kapcsolatokat. Kiválasztás: megfelelő mentorok kiválasztása, a mentori rendszerhez való 

hozzáférés objektív alapokra történő lefektetése. A megfelelő mentor-mentorált párok 

kialakításának szakmai támogatása. A mentorok szakmai támogatása-képzése a korrekt 

folyamatok levezetése érdekében. Folyamatos nyomon követés: a mentori kapcsolatok 

folyamatos értékelése, a káros helyzetek kialakulásának megelőzése. 

Az előkészítés során a pszichológiai tényezők is értékelésre kerültek. Feltehető volt, 

hogy a több szempontból is terhelt személyekkel foglalkozó szakemberek különböző 

fokú, akár hosszú távú pszichés károsodásokat szenvedhetnek. A mentori tevékenység, 

mint egyfajta segítő szakma a mentor számára kevés, és nem mindig látványos szemé-

lyes sikerélményt nyújt. A projekt számolt azzal a veszéllyel, hogy a sorozatos nehézsé-

gekkel, esetleg kudarcokkal való szembesülés egy b izonyos – egyénenként eltérő – idő 

után kiégési szindrómát okozhat. A mentorok ezért havonta egy alkalommal szakpszi-

chológus által vezetett egyéni szupervíziós foglalkozáson vettek részt, ami kellő segít-

ségnek bizonyult. 

A TISZK a résztvevők számára biztosította, hogy elhelyezkedési esélynövelő cso-

portos munkaerőpiaci felkészítésben részesüljenek. Ezért úgy Egerben, mind 

Pétervásáron beillesztésre került az Egri TISZK akkreditáltatott „Munkaerőpiaci 1x1” 

képzése. 

A megvalósításban a szervezési/vezetési elemek és módszerek vegyesen jelentek 

meg, a távmunka módszere a divizionális szervezetek sajátosságaival keveredett, a pro-

jekt inkább az organikus modell jegyeit hordozta magán. A mentorokra TISZK-en kívül 

a munkaügyi kirendeltségen is számot tartottak. Ez a kettősség korábban más munka-

szervezetben szocializálódottak – főleg középkorú férfiak – számára nehézkes adaptációt 

jelentett. 

Idő-, teljesítmény- és értékkeretek, sikerkritériumok kerültek meghatározásra, ezek 

dokumentálása az egységek hatáskörébe tartozott. A projektvezető a munkaköri felada-

tokon kívül az operatív feladatok ellátásába (pályaorientációs tanácsadás) is bekapcsoló-

dott, így az ügyfél-információk közvetlenül is eljuthattak hozzá. A mentorság  személy-

központú módszeren alapult, de szükség lett külön, személyközpontú beavatkozó csoport 

kialakítására is. Ez akkor vált szükségessé, amikor olyan speciális esetek fordultak elő, 

melyek meghaladták a mentorok kompetenciáit. A projektszellem érdekében a mentorok, 

a projektmenedzsment, az egri és pétervásárai szakemberek többnapos „összekovácsolá-

son” vettek részt. 
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A projektre tervezett több napos felkészítés helyett csak a munkaügyi központ és a 

szakpszichológus által tartott tájékoztatás történt meg, emellett a mentorok önállóan 

készültek fel. 

Elsődleges feladat volt az elhelyezkedési akadályok feltárása, az aktív foglalkozta-

tásba történő visszatérés programozása. Feladat az ügyfél és a munkaadó közötti kapcso-

lat elősegítése (pl. személyes kíséret az állásinterjúra, kapcsolat a munkáltatókkal, ön-

kormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel)2. A tájékoztatás érdekében folya-

matos volt a munkaerőpiaci információk napi szintű nyomon követése, a kirendeltségek 

munkájában való közreműködés. 

A négy mentor két helyszínen összesen 4176 órányi szolgáltatást valósított meg, 

ezek zömét a személyes találkozások tették ki. Már kezdetben jelentkezett az együttmű-

ködés hiánya, pl. az ügyfelek nem jelentek meg a mentornál. A mentori szolgáltatásba 

irányítottak döntő többsége pozitívan állt a szolgáltatáshoz, de voltak olyanok is, akik 

kooperációs készsége a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek megszerzésére 

korlátozódott, azután már kevésbé voltak motiváltak az együttműködésben.  Megnehezí-

tette a kapcsolattartást, amikor szándékosan téves adatokat adtak meg elérhetőségként, 

vagy a megkeresésre nem reagáltak.3 

Nehézség okozott az ügyfelek halmozottan hátrányos helyzete. Sem e-mail címmel, 

sem telefonnal nem rendelkeztek, a kapcsolattartás kizárólag levélben történhetett. Tö b-

ben nem bejelentett lakóhelyükön, cím nélküli vagy olyan helyen laktak, ahová nincs 

postaszolgáltatás. Ilyenkor csak akkor volt megoldható a részvétel,  ha a mentor megtudta 

az adott pillanatban elérhető tartózkodási helyet, utánament, esetleg üzent az ügyfélnek. 

Kivétel volt, ha az ügyfél magától – ha eszébe jutott, vagy szüksége volt az ellátásra – 

benézett a munkaügyi kirendeltségre, esetleg a mentorhoz.4 

A szolgáltatás körzetében lakókkal is korlátozott volt a személyes találkozás lehető-

sége. Sok esetben az álláskereső közölte, hogy nincs pénze beutazni – ilyen helyzetekben 

a mentorok lehetőségei behatároltak voltak. A munkát a jobb képességű ügyfelek sem 

mindig könnyítették meg. Bár a mentorok az ügyfelek érdekében nagy energiákat moz-

gósítottak, a mentorált „elfelejtett” visszajelzést adni, így általában utólag  derült ki, ha 

elhelyezkedett az illető. A mentorok kezdeti, átlag feletti empátiája, az ügyfelek túlzott 

elfogadása hibásnak bizonyult, meg kellett tanulniuk a problémamegoldás reális kezelé-

sét – nem az ügyfél helyett, hanem vele együtt, felelősséget át nem véve segítve őt.  

Egyik feladat volt az álláskeresők Europass- önéletrajzának elkészítése. Itt háromféle 

helyzet adódott: a/ a személy igényli és örül neki; b/ nem tudja, hogy milyen végzettsé-

ge, szakképzettsége van, és c/miért kellene neki önéletrajz; nincs rá szüksége, és nem 

akarja, hogy elkészítsék azt (!). A mentorok ilyen esetre nem számítottak, esetenként 

meg tudták győzni az álláskeresőt az önéletrajz hasznosságáról. Kényszeríteni senkit 

                                                        
2 Ilyen jellegű kérés a mentorok ajánlása ellenére egyetlen esetben sem történt.  
3A Pétervásárai Kirendeltségi mentor szerint a havonta a szolgáltatásban újonnan megjelent 

álláskeresők száma megegyezett a behívott ügyfelek számával. A mentor kirendeltségen való 

folyamatos jelenléte megkönnyítette a mentoráltakkal való találkozást, míg Egerben több 

esetben tapasztalható volt, hogy a kirendeltségről a TISZK-hez irányított ügyfél útközben 

„elkallódott”. 
4 2012. január 19-én a szolgáltatás befejezése után egy mentorált a félévvel korábban meg-

küldött felhívásra megjelent a TISZK-ben. 

. 
. . . 
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nem lehetett a közreműködésre, még akkor sem, ha az elkészítés a mentor segítségével 

történt volna. Az önéletrajz elkészítését nehezítette, hogy többen nem tudták, hogy ta-

nulmányaikat mikor és hol végezték, milyen munkahelyeken dolgoztak, milyen munka-

köröket töltöttek be. Amikor a bizonyítványok bemutatását kértük, sok esetben az ok-

mány elvesztésére hivatkoztak, ugyanakkor tiltakoztak, amikor a mentor felajánlotta 

segítségét a hiteles másolat beszerzésében. Többen  funkcionális analfabéták voltak, 

néhányan a saját nevüket sem tudták leírni. 

A szolgáltatásban olyanok is megjelentek, akiknek különböző egészségügyi, illetve 

mentális problémái voltak. Előfordult, hogy a résztvevő alkoholos vagy egyéb tudatmó-

dosító szer által befolyásolt állapotban érkezett,  a mentorok ilyenkor diszpécseri funkciót 

is elláttak, a segítő szakszolgálathoz irányítva az érintettet. Állandó nehézség volt a 

motiválatlanság. Bár a szolgáltatásban a többség együttműködve vett részt, ez nem volt 

általánosítható az elhelyezkedési szándékokra.  Ebben két nagy csoport különíthető el: az 

egyik csoportot alkotják azok, akik bármit megtennének, hogy újra dolgozhassanak. 

Számukra a tétlenség az énfogalmukkal és önértékelésükkel össze nem egyeztethető 

dolog, amit nem tudnak elfogadni. Ezek a legegyüttműködőbbek, önállóan is keresnek 

munkalehetőségeket, még úgy is, hogy csökkent munkaképességük befolyásolta elhe-

lyezkedésük esélyeit. A másik csoport szinte mindent megtesz azért, hogy ne kelljen 

hivatalosan dolgozniuk. A javasolt megoldásokkal szemben látszatkifogásokkal élnek, 

nincsenek sem rövid, sem hosszú távú terveik. Gondolkodásuk és problémamegoldás-

igényük többnyire rugalmatlan, stratégiákat nélkülöző. 

A munkaerőpiaci szempontból kívánatos javulás elsősorban a fiataloknál várható, a 

szemléletbeli változással egyenes arányban. Számolni kellett azokkal a középkorúakkal 

is, akik családjában iskoláskorú vagy már álláskereső gyermekek vannak. Őket mind az 

egyéni mentorálásban, mind a tréningek során arra biztatták, hogy ismereteiket adják 

tovább, hozzájárulva hozzátartozóik sikeres életpályájához. 

A projekt során a mentorok nemcsak az ügyfelekkel kapcsolatban éltek meg nehéz-

ségeket, szembesültek szinte átléphetetlennek tűnő akadályokkal (például hajléktalan 

álláskeresők esetében), hanem dokumentációs zavarok is történtek. Nehezen élték meg, 

hogy folyamatosan más-más elvárásokhoz kellett alkalmazkodniuk. Miután azt tapasztal-

ták, hogy minden anyagukban a munkaügyi szolgálat hiányosságokat fedez fel, egyfajta 

tehetetlenségi állapot lépett fel, ezért szükséges volt a szakpszichológus szupervizor 

beavatkozása. Váratlan konfliktushelyzet is adódott, amikor egy mentor azonnali fel-

mondást jelentett be,külföldi munkalehetőségre hivatkozva. Amikor a vezető ragaszko-

dott a megbízási szerződésben szereplő 30 napos határidőhöz, a mentor feladatait át nem 

adva, el nem számolva, kilépett. A távozó feladatait két helyettesítő mentor  vette át, ez 

nem csupán adminisztrációs teendőkkel járt. Tovább kellett éltetni a kialakult kapcsolat-

rendszereket. Ez sikerült, amit igazolnak a telefonos vagy e-mailes megkeresések, azok, 

akik problémáikkal továbbra is személyesen keresik a TISZK-et. 

A tanácsadásba 320 fő helyett 370 főt sikerült bevonni (Pétervásárán 90, Egerben 

280 fő ).Az ügyfelek zöme 30-40 éves, de minden korosztály képviseltette magát. Iskolai 

végzettség tekintetében legalacsonyabb arányúak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. 

A piacképes szakképesítések hiánya akadályt jelentett. Az alacsony végzettségű, illetve 

szakmával nem rendelkező munkanélküliek helyzete a falvakban, kistelepüléseken nehe-

zebb volt, mert ott korlátozottabb a munkáltatók száma. Voltak olyan mentoráltak, akik 

hegesztői, szobafestői, lakatos, vagy egyéb, keresett szakmákkal sem tudtak elhelyez-
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kedni. Vagy a mobilitás hiánya volt az állástalanság oka, vagy a feketegazdaságban 

dolgozott, ami miatt megérte számára a jelenlegi helyzet  fenntartása. 

A fiataloknál rendszeres állapot, hogy a család biztosította körülmények nem kész-

tették őket munkavállalásra. Amíg a család által nyújtott „mentőháló” rendelkezésre állt, 

addig a családtag kevéssé volt motiválható, hogy maga is felkészüljön önállósodása 

kezdetét jelentő elhelyezkedéséhez.5 A mentorok feladata volt, hogy felvegyék a kapcso-

latot a munkáltatókkal, egyeztessenek az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkaválla-

lókkal szemben támasztott kompetenciákról, jövőbeli lehetőségekről. Minden alkalom-

mal kitűnt, hogy a munkáltatók létszámbővítési szándékai minimálisak.  Elsősorban piac-

képes szakmával, nagy gyakorlattal rendelkező megbízható, ajánlás útján látókörükbe 

került munkavállalókat kívántak alkalmazni. Erre való hivatkozással a mentorok folya-

matosan hangsúlyozták az élethosszig való tanulás fontosságát. Az érintettek között 

azonban kevesen vannak, akik motiváltak a tanulásban még akkor is, ha ezt finanszíroz-

zák számára.6 

Munkáltatói oldalról is jelentkeztek disszonáns jelenségek. Egy építőipari vállalko-

zás vezetője elmondta,hogy vállalkozásában nagy arányban foglalkoztat alacsony iskolai 

végzettségű, zömmel szakképzetlen munkavállalókat. Ezeket betanítva, szakember irá-

nyítása mellett még elfogadható színvonalon teljesítik a minőségi követelményeket. A 

munkavállalók bérén nagy megtakarítást tud elérni és nem érdekelt abban, hogy több 

szakképzett alkalmazottat foglalkoztasson. A hosszú ideje álláskeresőknél egyéb kompe-

tenciák is hiányoznak. Nem képesek reális értéküket meghatározni az adott munkaerőpi-

acon. Kifogásolható hozzáállásuk („a kapott minimálbérért már nehogy megszakadja-

nak”), késve érkeznek munkába, illetve a kezdeti lelkesedés fázisa után feladataikat 

hiányosan végzik, ennek megemlítésekor támadóan reagálnak feletteseik felé. Az ilyen 

helyzetek kiemelt figyelmet kaptak mind az egyéni tanácsadásokon, mind a csoportos 

tréningeken. 

A munkaerőpiaci tréning 

Az Egerben és Pétervásárán beillesztett „Munkaerőpiaci 1x1” akkreditált képzésben a 

részvevők száma eltért a projektben ténylegesen megjelentektől. Ennek egyik oka, ha az 

álláskereső időközben elhelyezkedett és már nem jelent meg a foglalkozáson. Ugyancsak 

elmaradt a résztvevő, ha nem tudott beutazni (anyagi problémák miatt), vagy nem vette 

át az értesítő levelet. Többen, több esetben állították, hogy éppen az adott napra volt 

állásinterjúja, vagy kórházi vizsgálatra való berendelése. Ezért a mentorok az akkreditált 

létszám 150-200%-ával túlbiztosították a kiértesítéseket, de így sem sikerült soha elérni 

a foglalkozás maximálisan engedélyezett létszámát. A többször behívott, de meg nem 

jelent ügyfelek esélyt kaptak a későbbi tréningeken való megjelenésre, de a jelenlét-

alakulás továbbra is hasonló maradt. 

                                                        
5 Példaként említhető az egyébként könyvtárszakos diplomával és logisztikai ügyintézői 

végzettséggel rendelkező fiatal, aki elmondása szerint jelentkezett egy egri munkahelyre, és 

fel is vették volna. Ő inkább nem vállalta el a munkát, mivel megterhelőnek érzi azt, hogy 

lakóhelyétől gyalog 50 percre van a munkavégzés helye. A kérdésre, hogy gondolt -e tömeg-

közlekedésre, biciklire elmondta, hogy nem szeretne naponta ennyit utazni.  
6 Megjegyzendő, hogy több olyan ügyfél volt, aki érettségivel rendelkezve, magasan képzett-

nek érezte magát, és egy un. iparos szakma elsajátítását feleslegesnek, sőt, szó szerint idézve 

„lealacsonyítónak” tartotta.  
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A nyolc órás foglalkozásokon három egymásra épülő modul került feldolgozásra, két 

fő trénerrel, napi adatokkal, interaktív formában. A képzés célja:  a résztevők olyan kom-

petenciákra felkészítése, melyekkel a munkaerőpiacon eredményesen szerepelhetnek. Az 

egyik feladat: a résztvevők önismeretükre alapozva (önállóan vagy segítséggel) képesek 

legyenek állást keresni, értsék ennek szükségszerűségét, ismerjék az ehhez szükséges 

technikákat, szerezzenek több információt a munkaerőpiac működéséről, annak forrásai-

ról. A másik feladat a nyílt munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedés támogatása, a 

rendszeresen végzett feketemunka felszámolása. Az egyéni tanácsadáson résztvevők 

45%-át sikerült ebbe a kiegészítő csoportos szolgáltatásba bevonni. 

Egerben és Pétervásárán összesen hét-hét tréning történt, ezek több tanulsággal jártak. 

Az idénymunkák idején alacsony arányú a megjelenés Összevetve az időszakos 

megjelenési arányokat az egyéni tanácsadásokon, valamint a csoportos tréningeken, a 

tartós álláskeresők zöme, mintegy 60 százalék (a férfiak 80, a nők kb. 40% -a) feltehető-

en a feketegazdaságban dolgozik. Valószínűleg ez az oka a távollétnek és az idő előtt 

távozó, vagy távozni akarók is erre hivatkozva hagyták ott a foglalkozásokat. Feltételez-

hető, hogy az eltelt évtizedekben hozzászoktak, hogy a kötelezettségek nem teljesítése, 

illetve a feketemunka nem jár retorziókkal, vagy ha mégis, akkor annak következményei 

nem érdemlegesek. Sajátos módon működik erkölcsük, gondolkodásuk, és sajnos helyte-

len nézeteiket már nyíltan felvállalják, nem szégyellik. Mivel mindenkit hibáztatnak 

magukon kívül jelenlegi helyzetükért, így elvárják, mindenki más tegyen azért, hogy ők 

megélhessenek. Közülük minimális azok száma, akik a kivételhez tartoznak. Egerben az 

idegenforgalmi és szőlőművelési munkák vetették vissza a megjelenés arányát. Szept-

emberben a Pétervásárára behívott 14 főből mindösszesen 2 (!) fő jelent meg 7. Egyikük 

komoly egészségügyi problémával küzdött, mégis eleget tett kötelezettségének. Elmon-

dása szerint az utóbbi másfél évet betegsége miatt otthon töltötte, de már egyre nehezeb-

ben viselte azt, hogy nem dolgozhat. A legproblémásabbak (az összlétszám mintegy fele) 

nézetének megváltoztatása központi, az eddiginél szigorúbb szabályozás, valamint a 

munkaerőpiaci szolgáltatások kibővítése nélkül nem lesz sikeres. Az életbe léptetett 

munkaügyi szabályzás első eredményeit tekintve, további javulás várható. Sokaknál az 

évtizedek alatt becsontosodott „rutin megúszás”, vagy eltorzult értékítélet egy-két napos, 

de még egy-kéthetes tréningekkel sem változtatható meg, a szabályzás új eszközrendsze-

re azonban biztató a változtatások megteremtéséhez.  A tartós álláskeresők a kezdeti 

kudarcok miatt (mivel senki nem segített nekik megtalálni sikertelenségük okát) megre-

kedtek a veszteségfeldolgozás egy-egy lépcsőfokán (apátia, depresszió). Innen a mento-

rok nehezen, vagy csak a szakpszichológus segítségével tudták kimozdítani őket. A 

munkahelyükről frissen elbocsátottak – segítség híján – még nem jutottak túl a 

veszteségfeldolgozás kezdeti fázisain sem. 

Az álláskeresők négy csoportba sorolhatóak. I. Csoport (akar – képes): mintegy 5-

10% célja a nyílt munkaerőpiacra történő mihamarabbi visszatérés. Ők voltak az érdek-

lődők, a trénerekhez kérdésekkel és tanácskérésekkel fordulók. 

II. Csoport (nem akar – képes): 30-35%-uk képességei megvoltak a munka világába 

történő visszatéréshez, de akarati, és külső-belső motivációs hiányosságot lehetett felfe-

dezni náluk. Stabilnak értékelt helyzetük munkába állásuk  esetén romlott, vagy nem 

                                                        
7 A foglalkozás a hónap végén zajlott, ekkor kezdődik az erdei fakitermelés előkészítése a 

vegetációs időszakot követően, illetve a vonzáskörzetben kezdődik a szüret. 
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javult az abba fektetett erőkifejtéssel egyenes arányban. Egyéni mobilitásuk hiányát sok 

esetben érzelmi kötődéssel magyarázták. Nagyrészük (annak ellenére, hogy megfelelő 

anyagi forrásokkal rendelkezett), a szolgáltatások alatt rendszeresen dolgozott, de sem 

erkölcsileg, sem büntetőjogilag nem érezte vétkesnek magát a különböző ellátások felvé-

teléért, mert „ez nekik jár”. Akiben a jogosság kételye felmerült, az felelősségét másra 

hárítva, főleg politikusokra, közismert személyiségekre hivatkozva, vagy „majd ha mutat 

nekem olyan lúzert a faluban, akit leültettek ezért, akkor majd én sem veszem fel, de 

addig…” szófordulatokkal élt. 

III. Csoport (nem képes – akar): A résztvevők 45-50%-a szeretett volna változtatni 

jelenlegi sorsán, de kompetenciái alapján erre nincs esélye (az egri és pétervásárai fog-

lalkozásokon az „akar – képes” csoporttal együtt ők voltak kisebbségben). A beiskolá-

zásra tett kísérletek 99%-ban hatástalanok voltak, mivel azok a nyolc osztállyal rendel-

kezők, akik részt vettek a tanfolyamok bemeneti tudásszint mérésén,  a maximálisan 

elérhető pontszámból (100) átlagban 24-et teljesítettek. Így nem érték el még azt az 

51%-os teljesítménymutatót sem, amivel a felvételi eljárás második fordulójára bejuthat-

tak volna. 

IV. Csoport (nem képes – nem akar) Az ebbe a kategóriába soroltak száma a mara-

dék elvnek köszönhetően, megtriplázódott. Míg korábban általában 10 -15%-ban repre-

zentálták csoportjukat, arányuk az utolsó foglalkozásokra 45-50%-ot tett ki. Hozzáállá-

suk miatt a közfoglalkoztatás követelményeinek sem felelnének meg. Ha mégis megje-

lennek, tevékenységükből több (erkölcsi és anyagi) kár származik, mint haszon. Ők 

voltak azok, akik 3 órával is lekésték a foglalkozások kezdetét, felháborodtak annak 8 

órás időtartamán, illetve azon, hogy – állításuk szerint – velük ezt senki nem közölte8, 

így csak fél órájuk van ránk stb. Többen alkoholos befolyásoltság alatt érkeztek, szinte min-

den csoportban volt legalább egy személy, aki más tudatmódosító szer hatása alatt állt. 

A TISZK a személyközpontú beavatkozó csoportot a legproblémásabb álláskeresők 

támogatására hozta létre. A deviáns magatartásúak kiszűrésében  segített ez a csoport, de 

nem ez képezte fő feladatukat. Lehetőségeik csak korlátozottan (személyenként 15 -15, 

összesen 45 óra) álltak rendelkezésre. Bár a mentorok a személyközpontú beavatkozó csoport 

szakterületeit (pályaorientáció, munkatanácsadás, munkapszichológia) generalista módon 

többé-kevésbé ismerték, ez nem helyettesíthette az átlagostól eltérő, bonyolultabb ese-

tekben a speciális szaktudást. 

A projekt teljesülése az 1. sz. táblázat közvetlenül mérhető eredményein alapult. Op-

timális esetben a felsorolt kompetenciák gyakorlatilag lépcsőzetesen épülnek egymásra. 

Mivel a csoportok homogenitása nem volt megteremthető, mindenki más szintről indult, 

így a sikerkritériumokat is a személyek fejlődéséhez kellett igazítani. A  foglalkozás 

akkor érte el a célját, ha az álláskereső legalább egy, korábban meg nem lévő kompeten-

ciát tudhatott magáénak a tréning végére. 

Bármelyik kompetenciát érték el, a befektetett energia már eredményt hozott. A tré-

ningek egyéb pozitív hatásokkal is jártak. A résztvevők együttműködési hajlama nőtt, a 

trénerekkel szembeni kezdeti hűvös, ellenséges viszony nagyrészt megenyhült, a részt-

vevők fokozatosan feloldódtak, végére pedig megnyíltak. A mentoráltak támogatással 

készítették egyéni terveiket, a funkcionális analfabétáknak a tréningvezetők írták le 

                                                        
8 A behívottak irányítólapjain mindig szerepelt a pontos (állandó) helyszín, kezdési időpont, 

időtartam, illetve a mentorok szóban ugyancsak utaltak ezekre az egyéni tanácsadásokon.  
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gondolataikat. A foglalkozások értékelésének összesített átlaga a résztvevők megítélése 

alapján: 5,1, a csoportvezetőkről alkotott vélemény is pozitív volt. Általános vélemény 

volt, hogy „gyakrabban kéne ilyen foglalkozásokat tartani és több időben”.  
 

ÖNISMERET TERÉN  MUNKERŐ-PIACI ISMERET TERÉN 

Képes hasznosítani a jó tulajdonságait, 

csökkenteni az előnytelenek hatásait. 

Munkaerőpiaci célokat képes meghatá-

rozni önmagával kapcsolatban. 

Szembesülni tud az erősségeivel és 

a gyengeségeivel. 
Felismeri a tanulás adta lehetőségeit. 

Képes felismerni, hogy egy 

adott helyzetben miként reagáljon. 

Meg tudja határozni saját 

munkaerőpiaci értékét. 

Képes segítséget (ajánlást) kérni. 

Képes kellően megbecsülni önmagát. 
Képes felismeri a munkaerőpiac reá 

vonatkozó törvényszerűségeit. 

Képes megismerni énképét, önértékeit. 

Képes felismerni a munkáltatói köve-

telményeket. 

Reális képet tud alkotni a munkaerőpiac 

területi helyzetéről. 

1 táblázat: A „Munkaerőpiaci 1x1” tréning sikerkritériumai 
 

A projekt hat hónapja során minden résztvevő kapott valamilyen pozitív megerősí-

tést. 370 fő személyre szabott egyedi támogatásban, 176 fő pedig csoportos, akkreditált, 

munkaerőpiaci esélyt növelő képzésben részesült. A projekt egyik hozadéka volt, hogy a 

hátrányos helyzetű személy számára önmagában a munkavállalásra felkészítés  nem fel-

tétlenül jár olyan előnyökkel, amelyeket a külső szemlélő természetesnek tart és erre 

célprogrammal készül. A munkavállalás csupán a sikeresség egyik eleme, de nem záloga. 

A célcsoportok demográfiai, motivációs, személyiségi és konfliktuskezelési jellem-

zőikben is eltérnek, ami kiforrott mentorokat kíván. Ilyen programokban cél  a hátrányos 

helyzetű személyeknél/személyekkel olyan adaptív stratégia kidolgozása, amelyben 

megtanulják, hogyan lehet segítséget kérni és a felajánlott segítés  közül választani. To-

vábbi feladat tudatosítani, mikor érdemes küzdeni, mikor meghátrálni es mikor mások-

hoz fordulni. A segítő feladata pedig a konkrét támogatáson túl a fentiekhez igazit ott 

tanulási folyamat facilitálása. A halmozottan hátrányos kistérségben lévők valódi esélyei 

előreláthatóan nem fognak oly mértékben javulni, hogy azok nagyszámú elhelyezkedéshez 

vezessenek. 

A munkáltatók hozzáállása jobb esetben is csak a támogatottak elhelyezésében volt 

partneri. Hasznosnak tartanánk olyan közvetlen kommunikációs és technikai kapcsolatok 

megteremtését, ahol – akár számítógépes adatbázis kialakításával – a munkáltatói és 

munkavállalói igények direkt egyeztetésére sor kerülhetne.  Az egyéni mobilitás hiánya 

miatti munkanélküliség csökkenthető lenne, ha olyan támogatási formák jönnének létre, 

melyek a munkaadóknak, vagy közvetlenül a munkavállalóknak térítenék a munkába 

járási, – nagyobb távolságok esetén elhelyezési – költségeit. Ezzel a piacképes szakkép-

zettségűek, helyben munkalehetőséget találó agilis munkavállalók segítséget  kaphatná-

nak elhelyezkedésükhöz. Az egyéni kompetenciákban tapasztalható pozitív változások 

nem mindig nyújtanak valós esélyt az elhelyezkedéshez, de megerősítette szakmai elhi-

vatottságunkat, sikerélményként könyveltük el, amikor az ügyfelek a mentorok segítsé-

gével bejelentett munkához jutottak. 

Annakidején a Oktatási Minisztérium, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és 

az Országos Közoktatási Intézet együttműködésével létrejött „Foglalkoztatásba ágyazott 
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képzés” címet viselő program célja volt, hogy speciális feltételek (munka és tanulási 

lehetőségek együttes biztosítása) mellett nyújtson lehetőséget roma származású szemé-

lyeknek ahhoz, hogy középfokú tanulmányokat folytatva piacképes szakmai végzettséget 

szerezhessenek. Azóta számos pozitív kezdeményezés a felnőttképzés eszközrendszerét 

felhasználva egyre kiterjedtebben szolgálja a foglalkoztatásba kerülők felkészítését (vö. 

a Start programok indítását). 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 15 operatív programja közül a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP), egyik prioritása a foglalkoztathatóság fejleszté-

se. E prioritáson belül több intézkedés van, egyikük a TÁMOP 1.1, a Komplex 

munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért. Ennek  

további része a Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, 

amely keretet ad a felnőttképzés mentori tevékenységeinek is.  
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