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Munkaerőpiaci esélyek válság idején  

Gondolatok az „elveszett nemzedék” útkereséséről  

Nyitó gondolatok, avagy: „Másszanak fel arra a fára, kérem!” 

„Másszanak fel arra a fára, kérem!” – a címben szereplő felszólítás egy, a Facebookon terjedő 

karikatúráról származik, amely a semlegesnek feltüntetett, az eredményét tekintve azonban 

igencsak diszkriminatív felvételi kritériumokat figurázza ki. A képen állatok sorakoznak egy 

íróasztal előtt. „Az azonos esélyeket biztosító kiválasztás jegyében” – mondja az asztal mögött 

ülő hivatalnok – mindannyian ugyanazt a feladatot kapják: másszanak fel arra a fára, kérem!” 

E feladat első hallásra valóban azonos esélyeket teremt a jelentkezők között, de csak elsőre. 

Nyilvánvaló, hogy az a feladat, amely egy majomnak nem jelent kihívást, teljesíthetetlen az 

elefánt vagy a pingvin számára, nem beszélve az aranyhalról. 

Az alábbiakban egyes különösen érzékeny, fiatal munkavállalókról, az ún. „elveszett ge-

neráció” legérzékenyebb tagjairól írok. Különböző – munkavállalói, vagy épp ellenkezőleg, a 

munkaerőpiacra belépni nem tudó – csoportok elhelyezkedésének akadályairól szeretném meg-

osztani a gondolataimat, kitérve a gátak elmozdítását célzó hazai, illetve külföldi intézkedé-

sekre. Olybá tűnik, helyzetük sokban hasonlít a karikatúrában szereplő, rosszul járt állatoké-

hoz. Formálisan azonos eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, azonban speciális helyzetük, tu-

lajdonságaik miatt hátrányt szenvednek, sok esetben kirekesztődnek. A Lisszaboni Szerződés-

ben tett ígéret felidézését követően körülhatárolom, mit értünk egyes, különösen érzékeny fi-

atal munkavállalói csoportok alatt. Ezután e csoportok munka világába vezető, illetve az azon 

belüli útjaira térek ki. Az előbbi kapcsán kiemelem az oktatási rendszer jelentőségét, az utóbbi 

kapcsán számos intézményre térek ki a rugalmas biztonság ideájától kezdve, az aktív foglal-

koztatáspolitikai eszközökig. Végezetül beszámolok a 2013-as Empower nemzetközi projekt 

eredményeiről, amely az érzékenyek közül is a legérzékenyebbek, nevezetesen a fogyatékos-

sággal élők integrációját tűzte ki célul. 

Az „elveszett nemzedék” 

Nem álom, ígéret! Vagy mégse? 

„Elveszett nemzedék”, „megsebzett generáció”, „gazdasági és szociális vészhelyzet” – olvas-

suk az ILO és az Európai Bizottság fiatalok munkavállalási helyzetét elemző írásaiban. 1 E 

baljóslatú szavak használata sajnos nem túlzó retorika, a fiatalok munkanélküliségi rátája Eu-

rópa-szerte tartósan és kiemelkedően magas, helyzetük a munkaerőpiacon ingatag. A válsággal 

járó leépítések, a bizonytalan foglalkoztatási formák elterjedése a fiatalokat sújtja leginkább. 

                                                      
 A kutatás az MTA-PTE Research Group of Comparative and European Employment Policy and Labour 

Law [2011TK435, kutatás vezető: Prof. Kiss György] keretében készült. A tanulmány az Országos Tudomá-

nyos Kutatási Alapprogramok – OTKA, PD 996246 számú pályázat támogatásával valósult meg.  
1 Matsumoto, Makiko – Hengge, Martina – Islam, Iyanatul, p. 1. 
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A probléma még élesebben vetődik fel, amikor a fiatal pályakezdők amúgy is érzékeny rétegén 

belül az egyes, különösen érzékeny csoportokra fókuszálunk. Az egyes, különösen érzékeny 

fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeit mérlegelve, a rugalmas biztonság szakértője, Ton 

Wilthagen professzor szavai ötlöttek az eszembe. Amerikának álma van, Európának ígérete, 

hangzott el egy trieri konferencia előadáson. Ezt az ígéretet – folytatja tovább Mr. Flexicurity 

– a Lisszaboni Szerződésben találjuk: az Unió Európa kiegyensúlyozott gazdasági növekedé-

sen alapuló fenntartható fejlődésére, olyan versenyképes szociális piacgazdaság kiépítésére 

törekszik, amelynek célja a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi fejlődés, valamint a környe-

zet védelme és minőségének javítása. Magasztos ígéret, de mennyiben váltható valóra? 2 A 

Lisszaboni Szerződés e konferencia egyik „célcsoportjának”, a pályakezdő fiataloknak éppúgy 

szól, mint az uniós polgárok bármelyikéhez. Ugyanakkor, a munkaerőpiacra belépni szándé-

kozó fiatalok romló elhelyezkedési esélyeit nézve, egyre élesebben merül fel a kérdés: meny-

nyiben tartható be a fenti ígéret? 

A tisztes megélhetést biztosító, képességeinket kiteljesítő, méltó munka végzése mindany-

nyiunk joga, azonban nem egyforma esélyekkel vagyunk képesek élni ezzel a jogunkkal. Az 

úgynevezett „megsebzett generáció”, azaz a 15-24 éves kor közöttiek problémája, nemzetközi 

mértékű. A számok magukért beszélnek: 2014 márciusában az ifjúsági munkanélküliség aránya 

22,8%, a mediterrán országok esetén olyan fájdalmasan kiugró százalékokkal, mint 56,8% 

(Görögország), 53,9% (Spanyolország), 49,0% (Horvátország). Magyarországon több mint két 

és félszer magasabb a fiatalok munkanélküliségi rátája, vagyis majdnem minden negyedik 

munkanélküli fiatal.3 

Mit értünk egyes, különösen érzékeny fiatal munkavállalói csoportok alatt?  

Amikor az egyes, különösen érzékeny fiatal munkavállalói csoportok elhelyezkedésének aka-

dályairól beszélünk, valójában egy erősen heterogén csoportot érintő, komplex problémával 

kell számolnunk. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is, a problémát a TLM rendszeré-

ben célszerű nézni, hiszen nem csak a munkavállalókat érinti, hanem a munkanélkülieket és az 

inaktívakat is, illetve a még oktatásban résztvevőket is. Más szóval, nem csupán azokról kell, 

szóljunk, akik munkával rendelkeznek, hanem azokról is – s e második csoport talán még fon-

tosabb, mint az előző – akik kívül rekedtek a munka világán, munkanélküliek, vagy inaktívak. 

Sőt, a prevenció jegyében célszerű az oktatásban részt vevő fiatalok, a „leendő munkavállalók” 

helyzetének felmérése is. Gyakorlati szempontból (hiszen a probléma méréséhez, elengedhe-

tetlen az egzakt definíció) az ILO közkeletű definíciójából célszerű kiindulnunk. E szerint 

munkanélküli az a munkaerő felmérésben megkérdezett 15 és 74 év közötti személy, aki az 

adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; továbbá 

aktívan keres munkát; rendelkezésre áll, azaz munkába tudna állni, illetve már talált is munkát, 

ahol 30 napon belül dolgozni kezd. Ugyanakkor a probléma komplex vizsgálatához célszerű 

szélesebb területet átfogni a szemünkkel és a jogi megfogalmazás mellett figyelembe venni a 

munkanélküliség szociológiai és szociálpolitikai felfogását, mely a munkanélkülieket a hátrá-

nyos helyzetűek egy csoportjának tekinti. Másodszor, a probléma nem kizárólagosan a 15–24 

éves kor közötti fiatalokat érinti, hanem olyanokat is, akik az átlagosnál később léptek ki az 

iskolapadból. Végül, de nem utolsó sorban, az érzékeny csoportok nem homogének. Célszerű 

                                                      
2 Az Európai Jogakadémia 2013. évi európai munkajogi konferenciája (Trier, 2013. március 21 –22.) 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052014-AP/EN/3-02052014-AP-EN.PDF   

(2014. június 2.) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052014-AP/EN/3-02052014-AP-EN.PDF
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továbbá érzékeny csoportok mellett, érzékennyé tevő faktorokról beszélni, vagyis olyan hely-

zetekről, állapotokról, jellemvonásokról stb., melyek különösen érzékennyé tesznek embere-

ket, társadalmi csoportokat. Érzékennyé tehet többek között a származás, az alacsony végzett-

ség, a lakóhely (hátrányos helyzetű régió), a nem, a korai gyermekvállalás, vagy a fogyatékos-

ság. Ez utóbbi csoportról szeretnék bővebben szólni a tanulmány 6. fejezetében.  

TLM állomások, utak a munka világába 

Mint említettem, a különösen érzékeny munkavállalói csoportok munkaerőpiaci helyzetének 

vizsgálatakor nem elég a munka világára koncentrálnunk, elengedhetetlen, hogy a TLM, pon-

tosabban a megújult TLM koncepció („tranzicionális munkaerőpiacok”, Transitional Labour 

Markets) rendszerén belül gondolkodjunk. E koncepció leszámol a statikus munkaerőpiacok 

képével, központi elve, hogy az ember életében tipikusan megjelenő állomások (oktatás, fog-

lalkoztatás, munkanélküliség, háztartás) átjárhatóak kell, hogy legyenek, illetve az egyes stá-

ciók bebetonozása helyett a mobilitás az, ami hosszú távon kifizetődő („making transitions 

pay”).4 Ennek fényében a fiatalok esetén vizsgálnunk kell az oktatási rendszer megfelelőségét,  

azt, hogy az oktatás és a munka közötti átmenet mennyiben könnyíthető meg, valamint a 

munkaerőpiaci helyzetük atipikus vonásait (más szóval, mennyiben vonatkoznak speciális sza-

bályok a fiatal munkavállalására) is. Mindez nem azt jelenti, hogy az érzékeny csoportok 

munkaerőpiaci helyzetének vizsgálatakor figyelmen kívül kellene hagyni a munkanélküliség 

gazdasági dimenzióját. Ez struccpolitika lenne. Azonban az is nyilvánvaló, hogy önmagában a 

szociális személet nélküli, pusztán gazdasági megközelítés a sérülékeny rétegek még nagyobb 

leszakadásához vezet. 

A munkaerőpiacra való be- és kilépés és az azon belüli mozgás „átmenetek” formájában 

történik. Ezek az átmenetek kockázatokkal járnak, amelyek a hátrányos helyzetben lévő cso-

portokat még jobban sújtják. Rátekintve az egyes TLM állomásokra, jól látható, hogy az átme-

net a fiatal munkavállalók számára nem mindig zökkenőmentes, s itt nem csupán az oktatásból 

a munka világába történő átlépést értem, hanem a gyermekvállalás és a munka egyensúlyozá-

sának nehézségeit (főleg nők esetén)5, illetve az egyes társadalombiztosítási–szociális ellátási 

rendszerek kényszerpályáját. A nem foglalkoztatott és oktatásban sem részt vevő fiatalok ará-

nya is tovább nő. Kitekintve az Unió más országaira, számos szabályozási modellel találko-

zunk (egyes nemzeti eszközökre, jó gyakorlatokra e tanulmány is kitér a különböző TLM ál-

lomások tárgyalása során). A tagállami munkanélküliségi ráták közötti szignifikáns különbség 

egyben arra is rámutat, hogy az egyes munkaerőpiacok eltérően kezelik a válságot. A gyakor-

latban sok esetben azok az országok kezelik jobban a válságot, ahol szegmentálatlan a munka-

erőpiac, erős a szociális védelmi rendszer, továbbá erős a belső rugalmasság (pl. a munkaidő 

keretek tág mozgástere).6 

3. Oktatásból a munka világába 

A fiatal munkavállalókat érintő nehézségeket a pályafutás- vagy életpálya-központú megköze-

lítésből kell, vizsgáljuk.7 A „pálya” az oktatásnál kezdődik. Abban, úgy vélem, mindannyian 

egyetértünk, hogy oktatás nélkül nem létezhet munkaerőpiaci integráció, abban azonban koránt 

                                                      
4 Gazier, Bernard – Gautie, Jérôme. 
5 Bővebben: Lehoczkyné Kollonay Csilla, pp. 289-315. 
6 Európai Bizottság, Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final, Melléklet, p. 6. 
7 Barakonyi Eszter ;[2013]: pp. 92–103. 
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sincs konszenzus, hogy milyen oktatási formákra van szükség és milyen arányban, különös 

tekintettel a válságra. Általános képzés, vagy specializáció, egyetem, vagy OKJ -s képzés? A 

munkaerőpiaci akadályok elhárítása tehát az oktatási és szakképzési normák megreformálásá-

nál kezdődik. Mindez csak a szociális partnerek, a helyi és regionális hatóságok, az oktatási és 

szakképzési intézmények szoros együttműködésével valósulhat meg.  

Közismert, hogy a diplomások a többi végzettségi kategóriához tartozóknál kedvezőbb el-

helyezkedési esélyekre számíthatnak a munkaerőpiacon. Mindemellett az elmúlt években vi-

tathatatlanul emelkedett a diplomások körében is a munkanélküliségi ráta. A fiatalok gyakran 

olyan munkakörben kényszerülnek elhelyezkedni, ami nem a végzettségi szintjüknek megfe-

lelő. Ez hátrányosan hat az egyik érzékeny csoportra, nevezetesen az alacsonyabban iskolázot-

takra, akik így kiszorulnak azokból a munkakörökből, amelyek betöltéséhez megfelelő a vég-

zettségük. Magyarországon a 90-es évek elejétől szinte folyamatosan csökkent a fiatalok 

munkaerőpiaci részvétele. Ennek egyik magyarázata a fiatalok képzésben töltött idejének meg-

hosszabbodása volt.8 A jelen felsőoktatási reform és a 16 éves tankötelezettség hatása épp az 

ellenkező, a szakképzés átalakítása kitágítja az érzékeny csoportok körét . Az oktatásban való 

részvétel ellen hat, hogy a keretszámok megváltoztak, a legnépszerűbb képzéseken drasztiku-

san csökkent az államilag támogatott férőhelyek száma (annak ellenére, hogy tipikusan növe-

kedésbarát közkiadásnak minősül, és mint ilyen, prioritás kellene, ez legyen a minőség). Eu-

rópa több részén (példaként hozható fel Belgium, Bulgária, Franciaország, Ciprus, Lengyelor-

szág, Románia) csökkentek az oktatásra szánt pénzek. E tendencia ugyan elter jedt, de nem 

általános, gondoljunk csak Ausztriára, a Cseh Köztársaságra, Dániára, vagy Luxemburgra, 

mely országokban növekedtek, illetve stabilak maradtak az említett összegek.  

A helyzetet rontja, hogy Magyarországon nem elterjedt a tanulás melletti munkavégzés. 

Ebből jelenthet kiutat az oktatás évei alatti gyakorlati rendszer fejlesztése. Egy jól megválasz-

tott gyakorlat akár „elő-próbaidő”-ként is funkcionálhat és előnyös mind a hallgató/tanuló, 

mind a gyakornokot fogadó (a gyakornok potenciális munkáltatója!) oldaláról. A jövendő kar-

rier korai tervezése valamennyi, oktatásban részt vevő fiatal számára fontos, az érzékeny cso-

portok számára azonban hatványozottan az. A választást, a kereslet és a kínálat egymásra ta-

lálását segítheti a speciális mentor rendszer kiépítése az oktatási intézményen belül. 

Mint említettem, a „különösen érzékeny fiatal munkavállaló” kategória nem homogén. E 

gyűjtőfogalom alá tartozóknak különbözők a képességeik és lehetőségeik. A jó oktatáspolitika 

képességekre tekintettel lévő, személyre szabott képzési rendszert alakít ki. 

A hátrányos helyzetben lévők iránti érzékenyítés része lehet a curriculumnak. Ezt segíti 

elő az úgynevezett jogklinika szolgálatban való részvétel. Ezt több szempontból is hasznosnak 

tartom. Egyrészt, adott a klasszikus funkció, a hallgató gyakorlatot szerez, „egy gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkező egyetemi oktató, vagy az adott szakterületen kiemelkedő jártassá-

got szerzett, ugyanakkor az oktatás iránt megfelelő elkötelezettséggel is rendelkező személy 

felügyelete alatt tényleges jogi munkákat végez, beleértve igazgatási funkciókat is, vagy bizo-

nyos ügyvédi feladatokat, jogi tanácsadást lát el. Emellett azonban kiemelendő, hogy a hall-

gató, miközben tudatosan építi a karrierjét, ezzel egyidejűleg számos társadalmi probléma iránt 

„érzékennyé válik”, hiszen tipikusan különösen érzékeny (fiatal és nem fiatal) munkavállaló 

csoportok számára nyújt segítséget. A társadalmi szolidaritás és a gyakorlat orientált képzés 

                                                      
8 Németh Tímea – Barakonyi Eszter – Pozsgai Gyöngyi, pp. 1098–1106. 
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kombinálásának szép példája ez. Hasonló programra úgy vélem, szinte minden tudományterü-

let és szakma lehetőséget ad, így például a HR-es képzésben részt vevő hallgatók segédkez-

hetnek a hozzájuk fordulóknak életrajzot összeállítani, tanácsokat adhatnak arra nézve, hogy a 

jelentkező mire figyeljen egy állásinterjún, akár szimulálva a helyzetet. 

A munka világán innen – akik már bejutottak 

Klasszikus intézmények: tradicionális védőszabályoktól, a „terhességi riadóig”  

A jól bevált szabályok 

A magyar Mt. számos szakasza reagál az érzékeny csoportok speciális igényeire. Ezek a védő 

szabályok igen korán megjelentek a munkajog (egyetemes) történelmében, klasszikusnak te-

kinthetők. Védő szabályokat hív fel az életkor (fiatal munkavállalók, nyugdíjhoz közel állók), 

a terhesség, az anyaság/apaság, a fogyatékosság is. A fiatal (18 év alatti) munkavállalókat védő 

szabályok kitérnek a munka nehézségi fokára, a 18. életévüket betöltött munkavállalókéhoz 

képest kedvezőbben a munkaidőre, munkaközi szünetre, pihenő időre, szabadságra vonatkozó 

szabályok. A nőket, illetve az állapotos és kisgyerekes nőket érintő szabályoknak szintén nagy 

hagyományai vannak (lásd éjszakai munka, egészségre ártalmas munka tilalma, speciális sza-

badság, etc.). Tradicionálisan speciális szabályok vonatkoznak a várandós és a kisgyermekes 

munkavállalókra. A nők (akár természetes, akár reprodukciós eljárás eredményeként kialakult) 

várandósság alatti és utáni megváltozott fizikai, pszichés állapota fokozott védelmet igényel. 

A védelem oka, hogy a munkaviszonyból származó fő kötelezettség (munkavégzés) tel jesíté-

sében való időleges, a munkavállaló önhibáján kívüli okok miatti akadályoztatás ne eredmé-

nyezze az érintettek számára munkájuk elvesztését, illetve hogy az ettől való félelem ne befo-

lyásolja a nőket a gyermekvállalással kapcsolatos döntéseik meghozatala során, egyúttal ki-

zárja azokat a veszélyeket, negatív hatásokat, amelyeket az elbocsátás a gyermeket vállaló nők 

fizikai, pszichés állapotára gyakorolhat.9 

Visszásságok az Mt-ben 

A jól bevált szabályok mellett ugyanakkor találunk a hatályos szabályozásban olyan elemeket, 

amelyek egyértelműen a védelmi szint csökkenésével járnak. Ezek azok, amikre most szeret-

nék kitérni. Ilyen az a napokban Alaptörvénybe ütközőnek nyilvánított szabály, mely szerint a 

terhesség, illetve az emberi reprodukciós eljárásban való részvétel csak akkor von maga után 

felmondási tilalmat, ha az érintett ezt a munkáltatónak előzetesen bejelenti. A modern munka-

jog a várandóssággal azonos védelemben részesíti az emberi reprodukciós eljárásban résztvevő 

nőket is. Ezek a szabályok tilalmak, korlátok illetve mentességek formájában jelennek meg, 

kiterjednek a munkafeltételekre, a munkaidőre, a munkakörre, melyek átmeneti módosítása 

válhat szükségessé, biztonságot, egészséget veszélyeztető munkakörülmények kizárására, szü-

lési szabadságra, az elbocsátás elleni védelem biztosítására stb. Ezek közül a felmondási tila-

lomról szeretnék beszélni, hiszen ez az, amely alapvetően meghatározza a várandós/kisgyer-

mekes nők munkaerőpiacon maradási lehetőségét. A témának különös aktualitást ad a magyar 

Alkotmánybíróság 2014. május 27-én született határozata. 

A felmondási tilalmak, korlátok felállítása az érzékeny munkavállalók védelmének egyik 

legerőteljesebb eszköze. A felmondási tilalmak a munkáltató munkaviszony megszüntetési le-

hetőségei elé állítanak abszolút korlátot. Meghatározott állapotú, helyzetű munkavállalóval 

                                                      
9 http://www.mkab.hu/download.php?h=842 p. 12. (2014. május 29.) 
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szemben a felmondást törvény zárja ki. A várandósság tradicionálisan azok közé a helyzetek 

közé tartozik, amelyet indokolt erős védelemmel körülvenni. A felmondási tilalom létjogosult-

ságát a társadalom és a jog egyaránt elismeri. Az Európai Unió Alapjogi Kartája kimondja, 

hogy a család jogi, gazdasági és szociális védelmet élvez. A család és a munka összeegyezte-

tése érdekében mindenkinek joga van a védelemre a gyermekvállalással összefüggő okból tör-

ténő elbocsátás ellen (Európai Unió Alapjogi Karta 33. cikk (1)–(2) bekezdések). Az Európai 

Szociális Karta a szülési szabadság idejére felmondási tilalmat határoz meg (Európai Szociális 

Karta 8. cikk). Az ILO 183. számú Egyezménye, a terhesség, valamint azzal összefüggő sza-

badságok ideje alatt, vagy az azt követő munkába állás utáni – a tagállamok által meghatározott 

időszakon belüli – időben a munkaviszonynak a terhességgel, szüléssel és annak következmé-

nyével vagy a szoptatással összefüggő ok miatti megszakítása tilalmát írja elő. E nemzetközi 

és uniós előírásoknak megfelelő a magyar munka törvénykönyvének (2012. évi I. tv., a továb-

biakban: Mt.) szabályozása is (Mt. 65. cikk (3) bekezdés a) és e) pontjában megfogalmazott 

felmondási tilalom). 

Ezen a klasszikus védő szabályon komoly rést ütött az új Mt, amennyiben csak akkor illette 

meg a nőt a felmondási védelem, ha állapotáról (terhesség, lombikbébi programban való rész-

vétel) még a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatót.  „A (3) bekezdés a) és 

e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a mun-

káltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.” (Mt. 65. § (5) bekezdés). Az Alkot-

mánybíróság 2014. május 27-én egyhangúan meghozott határozatában Alaptörvény-ellenesnek 

minősítette és megsemmisítette az Mt. ezen rendelkezését. Az Alkotmánybíróság szerint alap-

törvény-ellenesen korlátozta a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz 

való jogát, egyben hátrányosan megkülönbözteti azokat a nőket, akik még nem tudnak terhes-

ségükről. Az magyar Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése átfogóan védi a magánszférát: az 

egyén magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét.10 A magánszféra lé-

nyegi fogalmi eleme, hogy az érintett akarata ellenére mások oda ne hatolhassanak be, illetőleg 

be se tekinthessenek.11 Az Alaptörvény II. cikke megalapozza a magánszféra alakítása érint-

hetetlen, állami beavatkozással nem érinthető területének védelmét, ami teljesen ki van zárva 

minden állami beavatkozás alól, mivel ez az emberi méltóság alapja. Az AB határozat indok-

lása kihangsúlyozta, hogy a természetes várandósság, vagy az emberi reprodukciós eljárásban 

való részvétel a gyermeket vállaló nő magán- vagy intim szférájába tartozó körülmény, ezért 

nem kötelezhető arra, hogy kiszolgáltassa ezt az információt a munkaadójának. Továbbá a tá-

jékoztatás nem tekinthető önkéntesnek, hiszen ez a feltétele annak, hogy érvényesíthető legyen 

a nőket megillető felmondási védelem. Az állam ugyan alapvetően szabadságot élvez abban, 

hogy milyen módon biztosítja a gyermeket vállaló nők számára a többletvédelmet a munka 

világában, a védelem feltételei nem vezethetnek a munkavállaló alapjogainak szükségtelen és 

aránytalan korlátozásához. A magánszférába tartozó adatokról való tájékoztatás a jelen esetben 

csak akkor szükséges, ha a felmondási védelem érvényesítése szempontjából releváns ese-

mény, vagyis a felmondás közlése bekövetkezett.12 

                                                      
10 32/2013. (XI. 22.) AB határozat 
11 36/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 390, 400 
12 http://www.mkab.hu/download.php?h=842 (last visited: 2014. 05. 28.) 
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Tekintve, hogy a terhesség, illetve a lombikbébi program a munkavállaló privát szférájához 

tartozik, továbbá, hogy a korai hónapok „érzékenyek”, e megoldás nem csak az emberi méltó-

ságot sértette, hanem kiszolgáltatottá tett egy amúgy is sérülékeny munkavállalói réteget. Ter-

mészetesen, vannak olyan munkakörök, ahol a munkáltatónak, a magzat egészségének védelme 

érdekében, tudnia kell a terhességről, ezen a körön kívül azonban nem látom indokoltnak a 

felmondási tilalom bejelentéshez kötését. Az idézett alkotmánybírósági határozat mérföldkő-

nek tekinthető. 

A másik intézmény, amire szeretnék kitérni a részmunkaidőhöz kötődik. Amennyiben az 

anya kéri, a gyermek három éves koráig a munkáltató köteles részmunkaidőben alkalmazni. 

„A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszer-

ződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.” (Mt. 61. § (3) 

bekezdés). E szabályozás kétségkívül kedvező lehetőség a kismamáknak, ugyanakkor van egy 

jelentős hátulütője, nevezetesen az, hogy nem gondoskodik a teljes munkaidőbe való visszaté-

résről. A munkáltató ugyan köteles részmunkaidőre módosítani a munkaidőt, arra azonban már 

nem, köteles, hogy a későbbiekben visszahelyezze teljes munkaidőbe az anyát.  

Mi jelenthet megoldást? 

Mi jelenthet megoldást? Többek között az egyenlő bánásmódot biztosító védőszabályok, illetve 

az előnyben részesítés (pozitív diszkrimináció) alkalmazása. A távmunkában alkalmazott fiatal 

esetén védelmet jelentő rendelkezés, hogy az egyenlő bánásmódot minden területen alkalmazni 

kell (például, csoportos létszámleépítésnél a létszámkorlátnál ugyanúgy figyelembe kell 

venni). Az előnyben részesítés megvalósulhat országos szinten, kvótarendszer bevezetésével, 

illetve helyi szinten is. A lokális erőfeszítésekre tett jó példa az Esélyegyenlőségi Terv megfo-

galmazása. Kiemelt figyelem címzettjei tipikusan a nők, negyven évnél idősebb munkaválla-

lók, fogyatékkal élők, romák, pályakezdők, két vagy annál több 10 éven aluli gyermeket neve-

lők, a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelők, tartósan beteg gyermeket nevelők, idős szüle-

iket családjukban gondozók. Látható, hogy a különösen érzékeny fiatal munkavállalók is a 

védett körbe tartoznak. Pozitív intézkedés lehet többek között a munkaidő rugalmas beosztása, 

vagyis a munkaidő olyan kialakítása, amely igazodik az érzékenyítő faktorokhoz, az egyéni 

igényekhez, szükségletekhez. Például, a fiatal, kisgyermekes munkavállalók esetén fontos a 

családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása. Ennek egyik eszköze a gyermekgondo-

zási, oktatási intézmények nyitva tartásához, a szünetekhez igazodó munkaidő. 13 A rossz inf-

rastruktúrájú településekről ingázó munkavállalóknak szintén nagy segítség lehet a tömegköz-

lekedési lehetőségekre reagáló rugalmasság (t.i. egy olyan munkaidő beosztás, ami figyelembe 

veszi, hogy mikor megy az első és utolsó járat, eléri-e a munkavállaló a csatlakozást, stb.). A 

munkavállalók speciális egészségügyi szükségletei szintén kezelhetők több munkaközi szünettel. 

A magyar munka törvénykönyve által felkínált megoldások között találjuk az úgynevezett 

többalanyú jogintézményekhez sorolható munkakör megosztást (job sharing), amely egy stá-

tusz több (részmunkaidős) munkavállaló által történő betöltését jelenti. A munkáltató és a mun-

kavállalók megállapodhatnak, hogy több munkavállaló tölti ki egy státusz munkaidejét. Ha a 

                                                      
13 Bővebben: Kun Attila, pp. 153-167.  
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munkavállalók valamelyike akadályoztatva van a munkavégzésben, a másik munkavállaló kö-

teles őt helyettesíteni, ha erről kifejezetten megállapodtak.14 E megállapodás nagy segítséget 

jelenthet például a fiatal szülők, illetve a törékeny egészségi állapotú munkavállalók esetén.  

Visszautalva az oktatás szerepére, a munkajogi (pontosabban Mt.-ben szabályozott polgári 

jogi) intézmények közül kiemelem a tanulmányi szerződés jelentőségét. A magyar munkajog-

ban az ötvenes évek kezdetétől találkozunk olyan intézményekkel, amelyek célja, hogy a mun-

kavállalók – munkajogviszony melletti – tanulmányait támogassa, illetve e tanulmányok foly-

tatásának szabályait rögzítse. E szerződés a munkavállaló képzését, továbbképzését szabá-

lyozza, ezzel lehetővé teszi, hogy a munkavállaló munkáltatói igényekhez igazodó képessé-

gekre, tudásra tegyen szert.15 A régi magyar munka törvénykönyv (1992. évi XXII. tv.) szabá-

lyozása kedvezőbb volt a munkavállalókra nézve, hiszen a munkáltató köteles volt a szabadidőt 

biztosítani a tanulmányok elvégzésére. A jelenlegi Mt. ilyen kedvezményekről már nem ren-

delkezik. 

Látszatmegoldások: alacsonyabb védelmi színt kialakítása a szabályok differenciálásával  

Ideiglenes megoldást ígér, ugyanakkor hosszú távon még kiszolgáltatottabbá teszi az érzékeny 

munkavállalókat a foglalkoztatás-védelmi jogszabályok szegmentációja. Ide sorolható például 

az eltérő védő szabályok megfogalmazása az atipikus (pl. határozott idejű) munkaviszonyokra, 

illetve a pályakezdők tekintetében (lásd: elbocsátás egyszerűbbé tétele, próbaidő eltérő szabá-

lyai). E probléma leginkább a mediterrán országokban figyelhető meg. Portugáliában ilyen a vég-

kielégítés mértékének csökkentése, a gazdasági okból történő elbocsátás fogalmának kitágítása. 

A szabályok szegmentálásának tipikus esete a differenciált minimálbér kialakítása. Ezzel 

több uniós tagállamban is találkozhatunk. A differenciálás alapjául több tényező szolgálhat, 

így például az egyes ágazatok eltérő helyzete, a fiatal munkavállalók elhelyezkedési nehézsé-

gei, illetve a különböző régiók közötti gazdasági különbség. Az elsőre legjobb példa Német-

ország, ahol az ágazati alapú minimálbér rendszer hatályát egyre több szektorra terjesztik ki.16 

Érzékeny munkavállalói csoportokat érint, ezért több figyelmet érdemel a másik két tényező. 

A pályakezdőkre vonatkozó alacsonyabb minimálbér bevezetése a gazdasági válság kezdete 

óta egyre gyakrabban szerepel a napirenden. E differenciálás mellett felhozott érv, hogy mivel 

a fiatal munkavállalók tapasztalat hiányában nehezen találnak munkát, alkalmazásukat kedve-

zőbb (ti. a munkáltatóra nézve kedvezőbb), rugalmasabb szabályok bevezetésével kell von-

zóbbá tenni. Ilyen lehet az elbocsátás könnyebbé tétele a kezdeti időszakban vagy a számukra 

adható alacsonyabb minimálbér bevezetése. Példaként Görögország hozható fel, ahol differen-

ciált, a fiatalokra nézve csökkentett lett a minimálbér.17 Úgy vélem, a pályakezdőknek járó 

minimálbér összege ugyan segítheti a fiatalok munkához jutását, de az alacsony minimálbér-

szint mellett18 (főleg részmunkaidő esetén) még nagyobb leszakadáshoz vezet. 

Bár nem fiatal munkavállalókhoz kötődik, néhány gondolat erejéig érdemes kitérnünk a 

regionális minimálbérre, hiszen az elmaradott régió egyben érzékennyé tevő faktor is. Az Mt. 

                                                      
14 Lásd a munkakör megosztáshoz fűzött kommentárt: Bankó Zoltán et. al.: Munkajogi E-kommentár: Online 

kommentár az új Munka Törvénykönyvéhez. Complex Kiadó, Budapest, 2012. 
15 Bankó Zoltán – Berke Gyula – Kajtár Edit, pp. 7–9. 
16 Gábor R. István, p. 11. 
17 Európai Bizottság, Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final, Melléklet, p. 21. 
18 Magyarországon a 483/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet értelmében a munkabér legkisebb összege 2014. 

január 1-jétől 101 500 forint (hozzávetőleg bruttó 335 Euro), a garantált bérminimum összege 2014. január 

1-től havi bér esetén bruttó 118.000 Ft (hozzávetőleg bruttó 390 Euro). 
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12. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazá-

sával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (…) A munka 

egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 

mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erő-

feszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci viszonyokat kell figyelembe venni.” A 

„munkaerőpiaci viszonyokat” fordulat az, amely lehetőséget ad különböző regionális minimál-

bérek kialakítására. E szabályozás egyfelől (gazdaságilag) indokolható, hiszen az egyes régi-

ókban más a munkaerő kereslet és kínálat, mások a megélhetés költségei, azonban két igen 

fontos kérdést vet fel. Mindkettő igen komplex, kifejtésükre külön tanulmány lenne alkalmas, 

ezért csak felvillantanám a problémát. Az egyik dilemma a minimálbér (sőt, valójában a mun-

kabér) természetével és rendeltetésével függ össze. A bér egyszerre gazdasági (piaci viszonyok 

között működő) és szociális (egzisztenciális, létfenntartási funkciójú) intézmény. A munka dí-

jazását (és még inkább a minimálbért) úgy kell kialakítani, hogy mindkét funkciónak megfe-

leljen. Az Európai Szociális Karta „tisztességes bér”-ről (equitable pay) beszél, a Munkavál-

lalók Szociális Alapjogainak Kartája „igazságos bér”-ről, az Európai Unió Alapjogi Kartája a 

munkavállalók egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez 

való jogáról.19 A bér tehát méltányos, tisztességes, igazságos, a munkavállaló megfelelő élet-

színvonalának fenntartására alkalmas kel legyen. A „minimálbér” terminológia nevében is sze-

repel: „minimál”. Olyan összegről beszélünk, amelyet az adott társadalmi, gazdasági körülmé-

nyek figyelembevételével, a szociális partnerekkel együttműködve alakít ki a kormány. Ahol 

a bér alsó korlátja amúgy is rendkívül alacsonyan van meghatározva (lásd: Magyarország), 

megkérdőjelezhető, hogy egy ennél is alacsonyabb szint elérheti-e egyáltalán az emberi munka 

méltó ellenértékeként fizettet bér kategóriát. Nem is beszélve arról, hogy az elmaradott régiók 

minimális bérszintjének még alacsonyabb szintű rögzítése könnyen a meglévő regionális kü-

lönbségek elmélyítéséhez vezet. A másik dilemma a diszkriminációhoz kapcsolódik. Felmerült 

a kérdés, az azonos munkát végzők esetében a regionális bérkülönbség nem sérti-e az EU egyik 

legfontosabb elvét, nevezetesen az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bért”. A magyar jogal-

kotó e kérdésre nemmel felelt. 

Rugalmas biztonság (flexicurity) 

A már munkát vállalt személyek esetén úgy vélem fontos a „rugalmas biztonság” kérdését 

megvizsgálni. A flexicurity (rugalmas biztonság) elve a munkajog megváltozott szerepét ké-

pezi le. A stabilitás helyébe a „flexicurity”, a rugalmasság adta biztonság ideológiája lépett; 

egyfajta alku értelmében a megfelelő bérekhez jutás helyett az állás megtartása (illetve a mun-

kaerőpiacon maradás) a cél. A gazdaság versenyképessége és a munkavállalók státuszvédelme 

egyidejű biztosításának eszközeit a nyugat-európai országokban is egyre több kritika éri.20 Az, 

hogy hogyan változnak a munkajogi szabályok, illetve a foglalkoztatáspolitika eszközrend-

szere, hogy gazdasági vagy szociális célok kerülnek-e előtérbe, egyértelmű kapcsolatban van 

a gazdaság aktuális helyzetével.21 (Elhúzódó) válság idején egyre inkább háttérbe szorulnak a 

klasszikus munkajogi intézmények, egyre több lesz az aktív foglalkoztatáspoli tikai eszköz s 

egyre nagyobb teret nyer a rugalmas biztonság eszménye. 

                                                      
19 Kiss György [2005] pp. 159–160; Rácz Zoltán. 
20 Burroni, Luigi – Keune, Maarten: Flexicurity, pp. 253–270.  
21 Lásd például: Heyes, Jason, pp. 71–86. Bankó Zoltán – Berke Gyula – Kajtár Edit – Kiss György. 
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Hogyan érinti mindez a vizsgált fiatalokat? Az érzékeny csoportok sok esetben a flexicurity 

szemlélet vesztesei. A rugalmasság esetükben legtöbbször nem jár biztonsággal. Kimondva, 

kimondatlanul alku köttetik, a migráns munkavállalók, az elmaradott régiókból származók, a 

fiatalok, a fogyatékkal élők alacsonyabb bérrel, minimálbérrel „váltják meg” munkaerőpiaci 

helyüket. Az atipikus foglalkoztatási formák elterjedése, értve ez alatt a határozott idejű szer-

ződések és a részmunka arányának növekedését, szintén az érzékeny csoportok körét növeli. 

A határozott idejű munkajogviszonyok feltételeinek liberalizálódása a 70-es évektől kezdő-

dően uniós szinten általánosnak mondható. Bár a legtöbb országban továbbra is csak jogsza-

bályban meghatározott feltételek kimerítése esetén lehetett határozott időre szóló munkajog-

viszonyt létesíteni, az általában a munka jellegéhez vagy a munkáltató működéséhez kapcso-

lódó feltételek az utóbbi évtizedben egyre tágabbakká és kevésbé korlátozó jellegűekké vál-

tak.22 A magyar Mt. 5 éves korlátot szab, amennyiben a felek között létrejövő határozott idejű 

szerződések között hat hónapnál kevesebb idő telik el, ezek együttes tartama nem haladhatja 

meg az öt évet. Arra nézve nem találunk az Mt-ben szabályt, hogy hányszor köthetnek a felek 

határozott idejű szerződést, ugyanakkor a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a 

joggal való visszaélés tilalma, mint általános korlát érvényesül. A nem stabil állásokban a fiatal 

munkavállalók felülreprezentáltak, s bár a flexicurity koncepció szereti az állandó munkajog-

viszony előszobájaként bemutatni az atipikus formákat, ezeket valójában igen ritkán követi 

tényleges átlépés. Külön veszélyforrás a többféle atipikus vonás összefonódása. A határozott 

idő és a részmunkaidő klasszikus párosítás, a kölcsönzött munkaerő nagy hányada részmunka-

idős, a távmunka keretében munkát végzők döntő többsége önfoglalkoztató. A határozott idő,  

a részmunkaidő, munkaerő kölcsönzés23 nem tranzit, hanem sok esetben kényszerből vállalt 

zsákutca. 

Inaktivitásból a munkába: aktív és passzív eszközök 

Európa-szerte tendencia a szociális biztonsági rendszerek átalakítása. Az egyes passzív ellá-

tások jogosultsági feltételeinek szigorítása, az időtartam és mérték csökkenése, a lépcsőzetes 

igénybevételi rendszer kialakítása mind-mind a munka világába való mielőbbi visszatérést hi-

vatottak elősegíteni (lásd például a svéd, belga, portugál vagy spanyol reformokat). 24 E refor-

mok kétségtelen előnye, hogy öngondoskodásra, mielőbbi „aktiválódásra” serkentenek, ugyanak-

kor, ha az egyes, különösen érzékeny csoportok szemszögéből nézzük ezeket, látható, hogy figyel-

men kívül hagyják azt, hogy a propagált öngondoskodásra nem mindenki képes egyformán. 

Kiemelkedően fontos az aktív eszközök használata és ezek „érzékennyé tevő faktorhoz” 

igazítása. Például, ilyen faktor, hogy a munkavállaló hátrányos helyzetű régióban él. A meg-

oldási lehetőségek között szerepel a mobilizálás, mely egyaránt lehet szakmai, illetve földrajzi 

mobilitás. A jó példák közé sorolandó a Lettországban bevezetett áttelepülési segély, illetve 

hazákban a mobilitási támogatás, mely a regisztrált munkanélküliek lakásbérlési költségeihez 

jelent hozzájárulást. Az intézményi oldalról a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiak-

ban: NFSZ) ügyintézőinek továbbképzése, ügyfélorientált szolgáltatási modellek kialakítása.25 

                                                      
22 Lásd bővebben: Bankó Zoltán [Tudásmenedzsment] pp. 14–20.  
23 Kártyás. pp. 3–19. 
24 Lásd bővebben: Hajdú József. 
25 Kajtár, Edit – Rogowski, Ralf,. pp. 151–168. 
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Vagy vegyünk egy másik példát! Az érzékeny csoportokon belül a korai iskolaelhagyók a leg-

veszélyeztetettebb csoport (itt igen magas a migránsok, a fogyatékkal élők, a hátrányos hely-

zetű régiókból származók és a romák száma).26 Figyelemre méltó az az – egyenlőre helyi szin-

ten és szűk körben megvalósuló – cseh pilóta projekt, amely jobb lakáskörülményeket és át-

képzést biztosít kirekesztett családoknak, ha a gyermekek maradéktalanul részt vesznek az ál-

talános iskolai oktatásban (különösen a roma származásúak számára jelentős intézkedés). 27 

A környezeti iparág (zöld ágazat, megújuló energia-ágazat), egészségügyi és szociális 

munka ágazat és az infokommunikációs szektor mind olyan területek, melyek nagy potenciállal 

rendelkeznek.28 Az egyik megoldási lehetőség valójában nem más, mint a fent idézett lissza-

boni ígéret részelemeinek összekapcsolása. Mint olvastuk: az Unió olyan versenyképes szoci-

ális piacgazdaság kiépítésére törekszik, amelynek célja a teljes foglalkoztatottság, a társadalmi 

fejlődés, valamint a környezet védelme és minőségének javítása. Képesek új munkahelyek te-

remtésére, egyben szem előtt tartják a társadalmi szolidaritást, a jobb életminőséget,  az élhető, 

fenntartható környezetet. 

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlást 2013. április 22-én fogadta el az EU 

Miniszterek Tanácsa. Az ausztriai és finnországi tapasztalatokra építő program célja, hogy a 

fiatalok minőségi állásajánlatokhoz, továbbképzéshez, gyakorlati képzéshez vagy szakmai 

gyakorlathoz jussanak a hivatalos oktatási rendszerből való kilépésüktől vagy munkanélkülivé 

válásuktól számított négy hónapon belül.29 Az érzékeny rétegek, személyek e programon belül 

megkülönböztetett figyelmet kell, kapjanak. Szem előtt kell tartanunk, hogy e csoport  igencsak 

heterogén, az egyes emberek nehézségei, igényei eltérők, univerzális megoldás tehát nincs. 

Figyelemreméltó az Európai Bizottság által elindított Youth@Work program, amely során 

kapcsolatok épülnek ki a fiatalok és a kis- és középvállalkozások között. Finnországban az 

ifjúsági garancia program három hónapon belül munkát, szakmai gyakorlatot vagy tanulási 

lehetőséget, munkaerőpiaci rehabilitációs intézkedést kínál. Ugyancsak felhozható példaként 

Lettország, ahol a 15 és 24 év közötti munkanélküli 9 héten keresztül szakképzési intézményben 

három különböző munkában próbálhatja ki magát.30 Magyarországon kiemelendő az első munka-

hely garancia program, melynek keretei között az állam bérköltséget és Tb. járulékot térít. 

Néhány szó az NFSZ szerepéről. Az érzékeny csoportok elhelyezkedésének egyik akadálya 

a munkaközvetítés romló eredményessége. „A munkaerőpiaci átmenetek kifizetődővé tétele” 

elvvel összhangban az állami foglalkoztatási szolgálatoknak „hidakat” kell létrehozniuk a pá-

lyafutás során történő átmenetek megkönnyítésére.31 A tanulmányok és a munka közötti zök-

kenőmentes átmenet érdekében például szoros interakciót kell folytatniuk az oktatás és szak-

képzés terén működő különböző érdekelt felekkel. 

                                                      
26 http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youthinfographic.htm 
27 Európai Bizottság, Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final, Melléklet, p. 26. 
28 Európai Bizottság, Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final, Melléklet, p. 10. 
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:EN:PDF 
30 Európai Bizottság, Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final, Melléklet, p. 24. 
31 Kajtár – Rogowski 2007. 
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Egy konkrét példa: a fogyatékossággal élő fiatalok munkába állási nehézségei 

Jogszabályok tengere 

Az érzékeny csoportok közül szeretném kiemelni a fogyatékossággal élőket. Magyarország 

Alaptörvénye a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan is deklarálja a hátrányos megkülönböz-

tetés tilalmát. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, ne-

vezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 

vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nél-

kül biztosítja (Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdés). Az állam speciális védelmet nyújt az 

egyes, különösen érzékeny csoportok, így többek között a fogyatékkal élők számára. Alaptör-

vény XV. cikk (5) bekezdése kimondja: Magyarország külön intézkedésekkel védi a családo-

kat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Szintén alaptörvényi szinten 

kerül deklarálásra az állami támogatás biztosítása az emberi élet folyamán potenciálian meg-

jelenő reprodukciós zavarok esetére (ideértve a fogyatékosságot is). Alaptörvény XIX. cikk 

(1) bekezdése Magyarország azon törekvését deklarálja, hogy minden állampolgárának szoci-

ális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság 

és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvény-

ben meghatározott támogatásra jogosult. 

Az fogyatékossággal élők támogatása és védelme számos törvény tárgya.  Az általános tör-

vények közül kiemelendő a fogyatékosügyi törvény32 és az egyenlő bánásmódról szóló tör-

vény.33 A speciális törvények az élet számos területét lefedik (oktatás, szociális ellátások, lak-

hatás, munkaerőpiac etc.), azonban, a szabálytenger ellenére, a gyakorlat kevésbé pozitív. 34 A 

továbbiakban az oktatás – munkaerőpiac – szociális ellátórendszer hármasára fókuszálok. 

Oktatás – munkaerőpiac – szociális ellátórendszer: Szentháromság vagy Bermuda háromszög? 

A különböző foglalkoztatási formák (támogatott foglalkoztatás, védett munkahelyek, nyílt 

munkaerőpiac stb.) előnyeinek és hátrányainak elemzése kívül esik e tanulmány tárgykörén, 

ehelyütt csak a probléma komplexitásra, az egyes részterületek egymást erősítő, vagy gyengítő 

rendszerére szeretném felhívni a figyelmet. Nem lehet elégszer aláhúzni: az egyes jogosítvá-

nyok kölcsönösen erősítik egymást. Az oktatás, a munkaerőpiac és a szociális ellátórendszer 

szoros egységet, ideális esetben jogérvényesítést elősegítő „Szentháromságot”, rosszabb eset-

ben jogokat elnyelő Bermuda háromszöget alkotnak. Jól látható, hogy a munkahelyhez jutás a 

fogyatékossággal élő személyek számára jóval nehezebb, nem csupán az oktatásból a munka vi-

lágába történő átlépés során, hanem a munka és a gyermekvállalás egyensúlyozásának területén is 

(utóbbi téma szinte tabunak számít). A fogyatékossággal élő személyek számára sok esetben az 

egyetlen járható út a társadalombiztosítási–szociális ellátási rendszerek kényszerpályája. 

Szentháromság/Bermuda háromszög első eleme: az oktatás 

A fogyatékkal élő munkavállalókat érintő nehézségeket a pályafutás- vagy életpálya-központú 

megközelítésből vizsgálva35 láthatjuk, hogy a fogyatékosság fogalma mögött különböző ké-

pességű és lehetőséggel bíró személyek állnak. Ezért a jó oktatáspolitika képességekre tekintettel 

                                                      
32 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
33 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  
34 Kajtár Edit – Zeller Judit. Kézirat. 
35 Barakonyi Eszter [2010.] 
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lévő, személyre szabott képzési rendszert alakít ki. A fogyatékkal élő emberek esetén például több 

figyelmet kell fordítani a részképzésekre. Több civil szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy az, 

hogy a fogyatékkal élő fiatal nem képes teljes képzést elvégezni, még nem jelenti azt, hogy ne 

lenne képes részkompetenciák elsajátítására.36 Az egyes munkafolyamatok különválasztása, a rész-

képzési lehetőségek megnyitása sokat lendíthet a fogyatékkal élők integrációs lehetőségein. 

Az egyetemi oktatás keretein belül úgy vélem, példaértékű, hogy a Pécsi Jogi Kar csatla-

kozott a Fogd a Kezem Alapítvány által szervezett Empower! Integrált Szabadegyetemhez. A 

PTE négy Kara – az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi, az Egészségtudományi, 

valamint a Művészeti Kar – a Fogd a Kezem Alapítvánnyal közösen a 2013/14-es tanévre olyan 

előadássorozatot kínált, amely a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítését szolgálja. 

Az Alapítvány értelmi sérült fiatal felnőttek fejlesztését, gondozását végzi, többeket foglal-

koztat. Az ő mindennapjaik társadalmi, jogi, pszichológiai és egészségügyi vonatkozásai álltak 

az előadások fókuszában. A témákat interdiszciplináris és holisztikus megközelítésben tártuk 

föl, az elméleti előadásokat minden alkalommal közös alkotómunka (festés, színjátszás, tánc 

stb.) színesítette. Az összefogás keretében öt alkalommal került sor egy-egy egész napos ren-

dezvényre, minden alkalommal más-más karon.37 

Szentháromság/Bermuda háromszög második eleme a munkaerőpiac 

Bár a fogyatékossággal élők alkotják a világ népességének 15%-át38, a munkaerőpiaci részvé-

telük megdöbbentően alacsony. E csoport gyakorlatilag „láthatatlan” a munkaerőpiacon, igé-

nyeik és jogaik elhanyagoltak, egyszersmind kihasználatlan a bennük rejlő potenciál is.39 „A 

munka méltósága” elnevezéssel indult ombudsmani projekt alapját alkotó jelentések a látha-

tatlanság egyik okaként azt emelik ki, hogy a fogyatékosságnak hazákban nincs egységes de-

finíciója, illetve erre vonatkozó megfelelő statisztikai adatgyűjtés. A fogyatékosságüggyel fog-

lalkozó állami szervek nem működnek együtt és nincsenek hosszú távú stratégiáik sem. A je-

lentésekben az ombudsman hangsúlyozta az Országos Fogyatékosügyi Program újragondolá-

sának, valamint a civil szervezetek hangsúlyosabb bevonásának szükségességét.40 

A már foglalkoztatási jogviszonyban lévő fogyatékos személyek helyzetét vizsgálva a 

klasszikus védőszabályokon túl ismét szót kell ejtenünk a „flexicurity” (rugalmas biztonság) 

kérdéséről. A válsággal járó leépítések, a bizonytalan foglalkoztatási formák elterjedése külö-

nösen érzékenyen érinti a fogyatékossággal élőket, ezért a rugalmasságnál sokkal fontosabb a 

tisztes munka és a védett mobilitás. Mi jelenthet megoldást a fogyatékossággal élők foglalkoz-

tatásában? Többek között az ésszerű alkalmazkodás követelményének maradéktalan betartása, 

az egyenlő bánásmódot biztosító védőszabályok, illetve az előnyben részesítés (pozitív diszk-

rimináció) alkalmazása. Az előnyben részesítés megvalósulhat országos szinten,  kvótarendszer 

bevezetésével, illetve helyi szinten is. A lokális erőfeszítésekre tett jó példa az esélyegyenlő-

                                                      
36 Lásd: az alapvető jogok biztosának jelentését az AJB-3312/2013. számú ügyben. 
37 EMPOWER szabadegyetem. A szemináriumért felelős oktatók a PTE ÁJK-n dr. Kajtár Edit és dr. Zeller 

Judit (Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék valamint az Alkotmányjogi Tanszék, kurzuskód: 

AJSZNO900101). 
38 Disability and health. Fact sheet No. 352  November 2012. http://www.who.int/mediacentre/fact-

sheets/fs352/en/  
39 Kajtár Edit [2013] pp. 5–21. 
40 AJB-2618/2012., AJB-5360/2012., AJB-4832/2012. és AJB-2266/2012. sz. jelentések; Kozicz , pp. 23–29. 
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ségi terv megfogalmazása. Pozitív intézkedés lehet többek között a munkaidő rugalmas beosz-

tása, vagyis a munkaidő olyan kialakítása, amely igazodik az érzékennyé tevő faktorokhoz, az 

egyéni igényekhez, szükségletekhez. A munkavállalók speciális egészségügyi szükségletei ke-

zelhetők több munkaközi szünettel, rugalmasabb munkaidő beosztással.  

Elszomorító belegondolni, hogy a munkáltatók nagy része inkább fizet, mintsem megvál-

tozott munkaképességű embert foglalkoztasson, illetve, a megváltozott munkaképességű je-

lentkezők közül legkevésbé a fogyatékossággal élő embereket alkalmazzák. 41 Az okok között 

szerepel az előítélet, információk hiánya. Ezen tud segíteni és kétségkívül a jól működő példák 

közé tartozik a Fogyatékosság-barát munkahely cím. Az elismerésre és a logó használatára 

bármely nyílt munkaerőpiaci munkáltató jelentkezhet, az üzleti szférából, a közszférából és a 

non-profit szervezetek köréből egyaránt.42 A logó ki- és befelé is üzenetértékű: a fogyatékos-

sággal élő emberek felé azt jelzi, hogy érdemes jelentkezniük az adott munkáltatóhoz, a meg-

lévő munkavállalók felé pedig azt, hogy őket is méltányosan fogják kezelni, ha munkavégző 

képességük csökkenne. A nyílt munkaerőpiacon való sikeres megjelenésre szerencsére magyar 

és külföldi példát is találunk. Gondoljunk itt olyan vendéglátó egységekre, üzletekre, ahol 

megváltozott munkaképességű, többek között valamely fogyatékossággal élő emberek dolgoz-

nak. A magyar Hotel Panda43 például olyan négycsillagos szálloda, mely egyedülálló módon 

95 százalékban megváltozott munkaképességűeket alkalmaz. Spanyolországban az egyik sze-

rencsejáték-társaságot csak megváltozott munkaképességű emberek üzemeltetik, illetve  jó 

példa a szlovák Radnička Kávézó.44 

A Szentháromság/Bermuda háromszög harmadik eleme: a szociális ellátó rendszer  

Mint említettem, Európa-szerte tendencia a szociális biztonsági rendszerek reformja. Az egyes 

klasszikus, passzív ellátások jogosultsági feltételeinek szigorítása mind-mind a munka vilá-

gába való mielőbbi visszatérést, az aktivizálódást hivatottak elősegíteni. A megállapítás, mi-

szerint egyes, különösen érzékeny személyek nem mindig képesek a propagált öngondosko-

dásra, különösen igaz a mentális fogyatékossággal élő emberekre.45 Esetükben kiemelkedően 

fontos a személyre szabott ellátások nyújtása, a támogatás. Az érzékeny csoportok elhelyezke-

désének egyik akadálya a munkaközvetítés romló eredményessége. „A munkaerőpiaci átme-

netek kifizetődővé tétele” elvvel összhangban az állami foglalkoztatási szolgálatoknak „hida-

kat” kell létrehozniuk a pályafutás során történő átmenetek (tipikus átmenet pl. az oktatásból 

munkába, munkanélküliségből, inaktivitásból munkába) megkönnyítésére.46 A tanulmányok és 

a munka közötti zökkenőmentes átmenet érdekében például szorosan együtt kell működniük 

az oktatás és szakképzés szereplőinek a foglalkoztatási szolgálattal és a leendő munkáltatók-

kal. Az átmenetet segítő mentorok igénybevétele indokolt. Mivel a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat nem képes reagálni a fogyatékossággal élő munkavállalók eltérő igényeire, felbe-

csülhetetlen a speciális munkaerő-közvetítők szerepe. 

                                                      
41 Lőrincsikné , pp. 80–83. 
42 A jelentkezést kizárja, ha az adott szervezet rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik és a 

munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya több, mint az összes 

munkavállaló 25%-a. 
43 http://hotelpanda.hu/bemutatkozas 
44 http://spectator.sme.sk/articles/view/44347/8/radnicka_cafe_reopens.html 
45 Lásd bővebben: [2013. június 21] 
46 Kajtár – Rogowski: 2007 



Munkaerőpiaci esélyek válság idején 

57 

Az Empower Project 

Miről szól az Empower Project? 

Ezt követően a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci nehézségeit egy konkrét, a közelmúltban 

lezárult kutatás eredményeinek bemutatásával szeretném illusztrálni, kiemelve a részt vevő 

külföldi és magyar partnerek által felhozott pozitív és negatív tapasztalatokat. Az integráció 

egyik, ha nem legfontosabb eszköze a munkaerőpiaci integráció, ezért az Empower kutatás 

fókuszában a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága állt.  

Nélkülözhetetlenek a figyelemfelhívó és érzékenyítő kampányok a társadalom informálása 

és a fogyatékossággal élők láthatóvá tétele céljából.47 Projektünk igyekezett különböző álla-

mok és szereplők (kutatók, civil szervezetek, fogyatékossággal élők és segítőik) bevonásával 

feltárni a legégetőbb problémákat és megtenni a szükséges javaslatokat.  Az együttműködés a 

sérült csoportokkal többféleképpen megjelenhet. Az Empower Projekt esetén a Fogd a Kezem 

Alapítványtól vásároltuk a konferencia előadóinak és résztvevőinek szánt üdvözlő és köszö-

netnyilvánító ajándékokat, konferenciacsomagokat. Fontos cél a hatékony figyelemfelhívó 

kampányok megvalósítása, a fogyatékossággal élők „láthatóvá tétele”, eredményeik bemuta-

tása, ennek révén attitűdváltás elérése a munkáltatói oldalon. Bár következtetéseink csupán 

egyetlen építőkövét jelentik a fogyatékosságügy rendszerének, hisszük, hogy a párbeszéd meg-

nyitása nem volt fölösleges.48 

Amire rávilágított a kutatás 

A jogszabályi háttér önmagában láthatóan elégtelen. Lengyelországban például a fogyatékos-

sággal élők jogait törvényi szinten már 1997-ben szabályozták, a foglalkoztatás azonban más-

fél évtized elteltével sem problémamentes. A nyugdíjrendszer nem szorgalmazza e személyek 

elhelyezkedését, a munkáltatók pedig nem szívesen alkalmaznak „ilyen” munkavállalókat. A 

támogatott döntéshozatal bevezetése egyelőre várat magára. A jövő legfontosabb kihívása – 

akárcsak hazánkban – a társadalmi integráció erősítése, a figyelemfelkeltés és az esélyegyen-

lőség megvalósítása. Emellett természetesen nélkülözhetetlen a fizikai környezet akadálymen-

tesítése, az integrált oktatás bevezetése, valamint a személyre szabott segítségnyújtás és az 

egészségügyi ellátás minőségének javítása.49 

A definíciók pontatlansága, az egyes kategóriák közötti átfedés nem csak hazánkban okoz 

problémát. Szlovákiában, ha valakit fogyatékossággal élőként diagnosztizálnak, az egyben a 

munkaképesség csökkenésének megállapítását is jelenti, ami hátráltatja a munkához jutást. 50 

A szlovák rendszer mindazonáltal többféleképpen, például kvótarendszer előírásával segíti elő 

a fogyatékossággal élők foglalkoztatását. A kvótarendszer alkalmazása a magyar gyakorlatnak 

is része.51 Számos támogatási forma is létezik: védett munkahely, az önfoglalkoztatottak támo-

gatása vagy a munkahelyi segítő költségeinek fedezése. Ennek ellenére a fogyatékossággal 

élők ritkán jelennek meg a nyílt munkaerőpiacon. A munkavállalóknak és a munkáltatóknak 

gyakran nincs információjuk a lehetséges támogatásokról, előfordul, hogy a munkáltatók nem 

vállalják az ésszerű alkalmazkodást. 

                                                      
47 Jakab Nóra – Kajtár Edit – Zeller Judit, pp. 93–108. 
48 Jakab Nóra – Kajtár Edit – Zeller Judit, pp. 175–191. 
49 Górnicz-Mulcahy, pp. 31–55. 
50 Križan, pp. 93–109. 
51 Barakonyi Eszter, pp. 159-168. 
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Bár a jogi alapok megvannak, Horvátországban is rendkívül alacsony  a fogyatékossággal 

élők munkavállalási aránya, a legtöbben inkább a nyugdíjat választják. A fogyatékossággal 

élők foglalkoztatását akadályozza, hogy a törvényi szabályozás szerint a kollektív szerződés 

az alkalmazás feltételeként rögzítheti a teljes munkaképességet. A munkaszerződés megköté-

sének feltétele a cselekvőképesség, így szintén sokan esnek ki a munkaerőpiacról. A jó gya-

korlatok megjelenése csupán szórványos és esetleges. Eszéken például igen erős a fogyatékos-

sággal élők képviselete, de ez nem mindenhol jellemző.52 

Portugáliában már 1976-ban rögzítették a fogyatékossággal élőkkel szembeni egyenlő bá-

násmód kötelezettségét, a munkajog pedig szabályozza a csökkent munkaképességű munka-

vállalók foglalkoztatásának elveit. Támogatandó foglalkoztatási forma az önfoglalkoztatás a 

távmunka és a bedolgozói munka. A munkáltatók ösztönzésére kvótarendszert hoztak létre a 

közfoglalkoztatásban és anyagi támogatást helyeztek kilátásba a magánszektorban. A munkál-

tatók egyre gyakrabban elismerik: fogyatékossá vált korábbi munkavállalóikat érdemes meg-

tartani, mert jövedelmezőbbek, mint egy fogyatékosság nélkül élő újonc. E kedvező változások 

ellenére is fontos a társadalom további informálása a fogyatékossággal élőkről és foglalkozta-

tásuk lehetőségeiről. A foglalkoztatást tovább növelhetné, ha a fogyatékosságügy, különösen 

a fogyatékossággal élők munkavállalása szélesebb körű nyilvánosságot kapna és nagyobb el-

ismertségre tehetne szert.53 

Hazánkban a fogyatékosság, a munkaképesség, a megváltozott munkaképesség fogalmak 

újragondolása elengedhetetlen. Mindenképpen üdvözlendő, hogy a munkajogi szabályozás 

változásai a társadalmi befogadás irányába mutatnak. A munkaviszony létrejöttéhez munka-

vállalói részről már nem szükséges cselekvőképesség, és az új jogszabály kitér az ésszerű al-

kalmazkodás munkáltatói kötelezettségére is. Osztom Jakab Nóra véleményét; a helyes szabá-

lyozás megtalálja az arany középutat a munkavállaló kiszolgáltatottsága és túlóvása között. A 

kiszolgáltatottság elkedvetleníti a munkavállalót, a túlóvás azonban a munkáltatói oldal moti-

vációját gyengíti. A fogyatékossággal élők foglalkoztatása tehát egyszerre gazdasági és szoci-

ális kérdés, amelynek megválaszolására az általános munkajogi jogintézmények csak bizonyos 

szociális finomítással alkalmasak.54 

Bár általános, hogy az orvosi modellről a szociális modell irányába való elmozdulásról, 

paradigmaváltásról beszélünk, a fogyatékosságot legtöbben ma is kizárólag orvosi, nem pedig 

olyan kérdésként kezelik, amelyet nagymértékben a társadalmi attitűd formál. 55 Fontos jövő-

beni cél, hogy a tudomány és a gyakorlat is figyelembe vegye a fogyatékosság jellegének és 

megélésének egyéni vonásait, az igazi változást azonban az jelentené, ha a fogyatékossággal 

élők jogai és érdekei nem pusztán eseményszerűen jelennének meg a társadalomban, hanem a 

mindennapok szerves részét alkotnák.56 Ennek egyik eszköze a munkaerőpiaci integrálás. 

A fogyatékossággal élők munkaerőpiaci befogadása több szinten történik, értelemszerűen 

az eltérő fogyatékosságok eltérő megoldásokat igényelnek. A támogatott foglalkoztatás egyike 

a hazánkban alkalmazott módszereknek. Az így álláshoz jutottakon számos területen segíte-

nek: a munkahely aktivitást és keresetet biztosít, amely anyagi stabilitást nyújt és lehetőséget 

                                                      
52 Vinković, pp. 111–124. 
53 Coelho Moreira, Teresa, pp. 125–144. 
54 Jakab Nóra, pp. 48–61. 
55 Kajtár Edit [2007]. p. 1. 
56 Zeller Judit [2013] pp. 145–158. 
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ad a szegénységből való kitörésre. Hazai (pécsi) példát említve: a Special Pécs Alapítvány a 

foglalkoztatásba való bevezetés vagy visszavezetés mellett többes célt szolgál. Egyrészt szak-

szerű mentálhigiénés ellátást nyújt az érintetteknek, másrészt társas kapcsolatok kialakítását 

teszi lehetővé az ideérkezők számára. Még mindig nagy akadályt képeznek egyes helyeken az 

előítéletek és a munkáltatók érdektelensége.57  

Emellett természetesen az sem segíti a fogyatékossággal élőket, hogy mentális fogyatékos-

ságuk mellett gyakran rossz egészségi állapotban vannak, alapvető szolgáltatások nem hozzá-

férhetők számukra. A pécsi Fogd a Kezem Alapítvány 40 felnőttnek kínál nappali elhelyezést 

és kreatív elfoglaltságot. Működésük szerves részét képezi a háztartásvezetési és egészséges 

életvezetési ismeretek átadása, valamint a jog- és érdekérvényesítő képesség fejlesztése, 

vagyis az önálló életre való felkészítés.58 

A projekt kérdőívei, az országjelentések és a konferencia-előadások képet adtak a fogya-

tékossággal élők foglalkoztatásának főbb vonásairól. A hazánkban is elfogadott bio-pszicho-

szociális fogyatékosság modell komplex rehabilitációt szorgalmaz, az orvosi támogatás mellett 

szakképzési és szociális elemekkel. Ez a vizsgált államok többségében megvalósul. A támo-

gatott döntéshozatal, ami a közösség életében való részvétel egyik alapfeltétele, ezzel szemben 

egyik országban sem biztosított, helyette még mindig a gondnokság intézménye működik. A 

fogyatékossággal élők foglalkoztatása mindenhol napirenden van, szorgalmazására a jogalko-

tók különféle eszközöket alkalmaznak: a munkáltatók anyagi támogatását, meghatározott ter-

hek alóli mentesítését, kvótarendszereket vagy az ésszerű alkalmazkodáshoz való segítség-

nyújtást. Az államok tényleges elkötelezettsége a fogyatékossággal élők munkába állásának 

támogatása iránt azonban – minden említett eszköz ellenére – nem egyértelmű. A foglalkozta-

tást általában védett munkahelyeken, nem a nyílt munkaerőpiacon képzelik el, a legtöbb or-

szágban továbbra is él a „támogatási csapda”, vagyis sok esetben jobban megéri a szociális 

ellátást választani, mint munkát vállalni. Valamennyi kutató felhívta a figyelmet arra, hogy a 

nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés előfeltétele az oktatáshoz és szakképzéshez való aka-

dálymentes hozzájutás, ami számos országban nem megoldott.59 

7. Összegzés és konklúzió 

A „megsebzett generáció” munkaerőpiaci helyzete, lehetőségei aggasztóak. A probléma még 

élesebben merül fel, ha az egyes, különösen érzékeny fiatal munkavállalói csoportokra fóku-

szálunk. Célszerű „érzékennyé tevő faktorokat” és ezekhez tartozó speciális nehézségeket, igé-

nyeket és lehetőségeket (!) vizsgálni. Ugyancsak szem előtt kell, tartsuk, hogy a válsághelyzet 

nem csak a munkavállalókra van hatással, hanem a munkanélküliekre, az inaktívakra, illetve 

az oktatásban résztvevőkre is (utóbbi körbe érte a statisztikai értelemben vett fiatalokon túl 

azokat, akik az átlagosnál később lépnek ki az iskolapadból). Az átmenet a fiatal munkaválla-

lók számára korántsem zökkenőmentes, s itt nem csupán az oktatásból a munka világába tör-

ténő átlépést értem, hanem a gyermekvállalás és a munka egyensúlyozásának nehézségeit, il-

letve az egyes társadalombiztosítási-szociális ellátási rendszerek kényszerpályáját. 

Az egyes jogosítványok kölcsönösen erősítik egymást. Az oktatás, a munkaerőpiac és a 

szociális ellátórendszer szoros egységet alkot, a szabályozás milyenségétől függően jogérvé-

                                                      
57 Keszi Roland – Komáromi Róbert – Könczei György pp. 21–23. 
58 Judit, pp. 169–174.  
59 Jakab Nóra – Kajtár Edit – Zeller Judit [2013/9] pp. 73–75. 
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nyesítést elősegítő „Szentháromságot”, vagy ellenkezőleg, egy jogokat elnyelő Bermuda há-

romszöget formáz. A Szentháromság/Bermuda háromszög mindhárom elemét górcső alá kell, 

hogy vegyük. A probléma kezelésében kiemelkedő az oktatás szerepe, az oktatási intézmények 

és a munkaerőpiac szereplői közötti folyamatos párbeszéd. A hátrányos helyzetben lévők iránti 

érzékenyítés része lehet a tantárgyi tematikának. A karrier-tervezés, a gyakorlat szerzés és a 

társadalmi szolidaritás erősítésének kombinálására valamennyi szakma, szakterület lehetősé-

get ad. Az önkéntesként, például jogklinikán szerzett gyakorlat többszörösen megtérül, egy jól 

megválasztott szakmai gyakorlat akár „elő-próbaidőként” is funkcionálhat. 

Átlépve a munka világába, az érzékeny csoportokra számos klasszikus védő szabály vo-

natkozik. E szabályok hátterében nemzetközi és uniós normák állnak, azonban úgy tűnik, még 

ezek sem kikezdhetetlenek. A tanulmány egy sajátos esetet emelt ki, nevezetesen a várandós-

ság/lombikbébi programban való részvétel idejét, illetve az ezekre vonatkozó felmondási tila-

lom munkavállalói tájékoztatáshoz való kötését. A témának különös aktualitást ad, hogy a ma-

gyar munka törvénykönyve vonatkozó szakaszát a napokban minősítette alaptörvény ellenes-

nek az Alkotmánybíróság. A munka világán belül ugyancsak meg kell vizsgáljuk az ún. rugal-

mas biztonság eszményének zászlaja alatt hozott intézkedéseket. Az érzékeny csoportok úgy 

tűnik, sok tekintetben a flexicurity szemlélet vesztesei. A nem stabil állásokban a fiatal mun-

kavállalók felülreprezentáltak, s bár a flexicurity koncepció szereti a stabil munkajogviszony 

előszobájaként bemutatni az atipikus formákat, ezek valójában igen ritkán járnak tényleges 

átlépéssel. Az alacsonyabb védelmi színt kialakítása a szabályok differenciálásával csupán ide-

iglenes megoldást képes nyújtani. A rugalmasságnál sokkal fontosabb a tisztes munka és a 

védett mobilitás garantálása, a bizonytalan munkalehetőségek visszaszorítása, alacsonyabb mi-

nimálbér helyett megélhetést biztosító díjazás, megfelelő munkakörülmények biztosítása, az 

egészségvédelmi és biztonsági normák szigorú betartatása. Mindazonáltal, az atipikus formák 

az érzékeny munkavállalók esetében sem eredendően az ördögtől valók, kellő garanciákkal 

körülbástyázva képesek reagálni e csoport speciális igényeire (pl. munkakör megosztás a kis-

gyermekeseknél). Helyi szinten az esélyegyenlőségi terv pozitív intézkedései képesek igazodni 

az egyes érzékeny munkavállalók speciális igényeihez. Végezetül, a Szentháromság/Bermuda 

háromszög utolsó eleme a szociális biztonsági rendszerek csoportja. Ezek reformja ugyan a 

munka világába visszatérésre, mielőbbi „aktiválódásra” serkent, az egyes, különösen érzékeny 

csoportokra azonban egyszersmind veszélyforrás is, ugyanis figyelmen kívül hagyja azt, hogy 

a célként kitűzött öngondoskodásra, a gyors és rugalmas váltásra nem mindenki képes egyformán. 

A tanulmány sötét képekkel indult, megsebzett generációról, vészhelyzetről, egyenlőtlen 

esélyekről esett szó. A visszásságok mellett azonban számos jó kezdeményezésről (nemzetközi 

összefogásról az Empower Project keretében, majd azt követően a hallgatókat érzékenyítő sze-

mináriumokról, ún. „integrált, nyitott egyetemről”, jogklinikáról, érzékeny munkavállalók spe-

ciális igényeire reagáló munkahelyekről, etc.) számolhattam be. A tanulmány végkicsengése, 

ha pozitívnak nem is, bizakodónak talán nevezhető. Míg a pusztán gazdasági megközelítés a 

sérülékeny személyek, csoportok még nagyobb leszakadásához vezet, a szociális látásmód ké-

pes integrálni az „elveszett nemzedéket”. John Gardner szavaival élve: „Állandóan nagyszerű 

lehetőségekkel szembesülünk, amelyek megoldhatatlan problémáknak vannak álcázva.”  
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