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SZAFNER RÓZSA 

A felnőttképzés szerepe és gyakorlata 

Iregszemcse térségében 

Jelen tanulmánnyal az volt a célom, hogy feltárjam azokat az összefüggéseket, amelyek jellemzik a 

munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztatottsághoz való eljutást a felnőttképzésen ( tanuláson) 

keresztül, különös tekintettel a munkaügyi hivatal által támogatott képzésekre. A kutatás célja, hogy 

mélyebben betekinthessek környezetemben élő álláskeresők és közfoglalkoztatott emberek tanulási 

hajlandóságába, választ kapjak arra, hogy mit tesznek azért, hogy az elsődleges munkaerőpiacra 

kikerülhessenek? Mennyire foglalkoztatja ezeket az embereket a felnőttkori tanulás, a képesítés 

megszerzése? Igyekeztem feltárni azokat az összefüggéseket, amelyek jellemzik a foglalkozta-

tottsághoz való eljutásukat a felnőttképzésen (tanuláson) keresztül. 
 

A kutatás mintája és az alkalmazott mérőeszközök bemutatása 

A statisztikai sokaság Iregszemcse község és hozzá tartozó puszták (a közigazgatási terü-

lethez 1975. január 1-én három pusztát csatoltak) lakosságának álláskereső és közfoglal-

koztatott rétege. 

Iregszemcséhez tartozó puszták népessége (fő) 

Korosztály 018 1961 62 Összesen 

Csehi puszta 14 41 6 61 

Okrád puszta 24 36 3 63 

Hékút puszta 27 42 2 71 

Összesen 65 119 11 195 

Forrás: HEP Iregszemcse 

Kérdőív 

A mintaválasztás módját a rétegezett (koncentrált) mintavételi eljárás alapján alkalmaztam. 

Az álláskeresőket munkakapcsolataimon keresztül leltem fel. Személyes megkeresésse l 

töltettem ki a kérdőíveket. A rétegezés jól sikerült, hiszen a 110 fő kérdőívet kitöltő közül 

csak 11 személy volt az, akit nem érintett a munkanélküliség vagy a közfoglalkoztatás. A 

kutatásba bevont egyének jól tükrözik az alapsokaság összetételét, így az egész populáci-

óról tudunk releváns megállapításokat tenni. 

A kérdőív struktúrája 

A kérdőívet papíralapon készítettem, hogy informatikai eszközök hiányában is bárki ki-

tölthesse. Adatfelvétel során a válaszadók önkitöltős módszerrel, teljesen anonim válasz-

adással tölthették ki a kérdőíveket, ennek alapján őszinte válaszokat valószínűsítettem. 

Összesen 130 db kérdőívet osztottam ki, melyből 123 db érkezett vissza kitöltve. A be-

gyűjtött kérdőívek kitöltöttsége és tartalmi ellenőrzése után, az adatfeldolgozásra október 

közepén került sor. A kitöltött kérdőívekből 13 db értékelhetetlen volt, így 110 db kérdőív 

került elemzésre. A szerkezeti felépítésében a képzettség hasznosulására, a tanulási hajlan-

dóságra és tanulási kedvre vonatkozóan tértem ki. 
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Interjúval felvett kutatási adatok sajátossága 

A kutatás másik részét félig strukturált interjú módszerével készítettem, közel 20 kérdés 

szerepelt az interjú vázlatomban, de a beszélgetések egyéb kérdéseket is indukáltak. A haj-

dani vagy jelenlegi álláskeresők, vagy közfoglalkoztatottak megosztották velem, a felnőtt-

képzéssel kapcsolatos tapasztalataikat és az illetékes munkaügyi kirendeltség támogatott 

képzéseiről is véleményt formáltak. Az interjúalanyokat tudatosan választottam ki, asze-

rint, hogy volt-e az illető álláskereső vagy közfoglalkoztatott. 

Az általam hangfelvétel formájában készített interjú bevezető részében ismertettem a 

témát. A felvétel előtt biztosítottam időt, hogy a beszélgető partnerem ismerje meg a témá-

val kapcsolatos kérdéskört. Az interjúk felvételére 2019 szeptemberében és októberében 

került sor, ahol 4 férfit és 5 nőt kérdeztem a kutatási témával kapcsolatban. 

A válaszadók között a legnagyobb arányban az általános iskolai végzettségűek vannak 

38%-kal, ezt követik 27%-kal a szakmunkás végzettségűek. Az érettségizettek aránya 15%, 

míg a 8 osztály+ részképesítést szerzettek 8%-ot tesznek ki. 6%-os arányban vannak a 8 

osztálynál kevesebb végzettségűek, míg a 10 osztályt végzettek 3%-ot tesznek ki. Főiskolát 

vagy egyetemet végzettek csupán 2%-ban vannak jelen a kitöltés során. 

A munkaerőpiaci esélyek tekintetében egyik meghatározó tényező az iskolai végzettség. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyei a legjobbak, amit a lekérde-

zés is igazol. A tudásalapú társadalom kialakulásához elengedhetetlen a képzettségi szint 

emelkedése. A jelenlegi képzés minőségi és szerkezeti problémái egyre jobban befolyásol-

ják az elhelyezkedési lehetőségeket. Egyre nagyobb a felnőttképzés szerepe, mely esélyt 

adhat az alulképzett vagy elavult szakmával rendelkező munkanélkülieknek, közfoglalkoz-

tatottaknak. A településen jelentős a közfoglalkoztatásból élők száma, bár aránya évről 

évre csökken. A munkaforma természetéből adódóan, elsősorban fizikai munkát jelent, 

ezért magas az alapfokú és szakmunkás végzettségűek aránya. A törvény értelmében vég-

zettségre való tekintet nélkül a regisztrált álláskeresőknek, valamint az FHT-juttatásban 

részesülőknek a foglalkoztatási hivatal által felajánlott munkát el kell fogadnia.  

Az értékelhető kérdőívek összetételéből releváns kutatási eredményeket kaptam, hiszen 

a közvetlen érintettek száma e témában 99 fő. A Volt Ön az utóbbi 8 évben álláskereső, 

illetve közfoglalkoztatott?- kérdésre válaszadók közül csak 11 személyt nem érintett a mun-

kanélküliség problémája. Az érintettek közül 23 fő még nem dolgozott közmunkásként, 

további 5 fő pedig jelenleg is álláskeresőként van nyilvántartva. 32-en mindkét kategóriába 

sorolhatók. 61 személytől – ez a válaszadók 56%-a  a közfoglalkoztatáshoz fűződő kap-

csolata alapján valósabb képet kaphatok a témában. 

Kutatási eredmények 

A képzésben résztvevők aránya, a válaszok alapján 59% volt. Az interjúban résztvevő 9 fő 

közül 8 fő végzett valamilyen tanfolyamot a munkaügyi hivatal támogatásával. 1 fő bá r, 

szeretne tanulni, még nem talált magának olyan támogatott képzést, mely számára megfe-

lelő képesítést nyújtana, jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozik a helyi önkormányzatnál.  

A képzési támogatás általános célja az álláskeresők elhelyezkedési  esélyeinek növelése 

a munkaerőpiaci képzés segítségével vagy a munkaviszonyban állók képzése/átképzése a 

munkahely megtartásának elősegítése érdekében. 

„Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, a kirendeltség által megadott 

időpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, elfogadja a felajánlott munkát, képzési 

lehetőséget, munkaerőpiaci szolgáltatást, munkaerőpiaci programban való részvételt és ön-

állóan is aktívan keres munkát.” (www.nfsz.hu, d.n) 

„Úgyszintén ki kell zárni a közfoglalkoztatásból azt… aki az állami foglalkoztatási szerv 

által számára felajánlott képzési lehetőséget nem fogadja el.” (www.kormány.hu) 
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A képzési támogatás keretében, a támogatási programtól függően keresetpótló juttatás, 

képzés költsége és a vizsgadíj, illetve a képzéshez kapcsolódó utazási költségtérítés adható.  

A kutatás e szakaszában arra kívántam rámutatni, hogy a képzésben résztvevőkre milyen 

hatással volt a képzési pótlék,1 hogyan alakult a tanulás iránti vágy és mi a véleményük a 

támogatott képzésekről? 

Az interjúk 

Miért vállalta a képzés elvégzését? A képzési támogatás/ keresetpótló juttatás  melyet a 

képzés idejére kapott  befolyásolta a döntésében? Részletek az interjúból. 

„Azért fogadtam el, mert a munkaügyi hivatal erre utalt ki minket. Nem egyedül voltam, 

hanem többeken jártunk a három pusztáról többeken jártunk, meg innét Iregből is többeken 

jártunk.” (V. Zoltánné 35 éves, Végzettsége az általános iskola 6 osztálya, jelenleg közfog-

lalkoztatott) 

„Gyakorlatom megvolt hozzá, de nem volt róla papírom.” (Sz. Andrea 50 éves, jelenleg 

van foglalkozása OKJ képesítést szerzett a munkaügyi hivatal támogatásával.)  

„A lehetőségek bővülnek így, de ha nem kapok támogatást, nem végezem el, mert úgy 

túl drága lett volna.” (L. Imre 58 éves, jelenleg közfoglalkoztatott, szakmunkás végzettsége 

van. 2 nap múlva szűnik meg a jogviszonya, mert sofőrként el tudott helyezkedni az elsőd-

leges munkaerőpiacon. A munkaügyi hivatal által támogatott képzésen részt vett, Raktáros, 

targoncás képzettséget szerzett.) 

„Erre engem köteleztek, megkaptam a fenyegető levelemet a munkaügyi központtól, 

hogy amennyiben nem iratkozok be, megszűnik a munkaviszonyom.” (V. Edina 27 éves, 

érettségire épülő OKJ végzettség, álláskereső és közfoglalkoztatott is volt. Jelenleg  felvet-

ték a PTE-re. 1 hónapig dolgozott a szakmában, amit közfoglalkoztatottként szerzett.)  

„Mert tényleg érdekelt ez a dolog, másrészt utazási költségtérítést és jövedelempótló 

juttatást kaptam.” (G. István 60 éves, érettségizett szakmunkás, számítástechnikai alapis-

mereteket szerzett.) 

„A későbbi, könnyebb elhelyezkedés reményében vállaltam. Saját költségen nem tudtam 

volna elvégezni.” (D. János 33 éves, érettségire épülő OKJ képesítés. Jelenleg közfoglal-

koztatott, raktáros és targoncás tanfolyamot végzett a munkaügyi hivatal támogatásával.) 

A kérdőív válaszait vizsgálva kitűnik, hogy 36 fő azért végezte el a képzést, mert nem 

volt más választási lehetősége, tehát ha nem végzi  el a számára felajánlott képzési lehető-

séget, akkor törlik a nyilvántartásból. 16-an lehetőségként élték meg és ezért szereztek ké-

pesítést, 7 személy nyíltan bevallja, hogy csak a képzési pótlék miatt járt a tanfolyamra. 6 

fő viszont úgy nyilatkozott, hogy saját költségen is elvégezte volna az adott tanfolyamot.  

Képzési projekt – mint lehetőség 

Az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt, a 2016 -

2020 közötti időszakban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a Gazdaságfejlesz-

tési és Innovációs Operatív Program GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfog-

lalkoztatottak képzése” valósulnak meg. (www.kormány.hu) 

A kérdőív kitöltői között megoszlanak a vélemények a részvételi szándékkal kapcsolat-

ban, majdnem megegyezik azoknak a száma, akik élnének a lehetőséggel, és akik  elzár-

kóznak ez elől. Van, aki már részt vett ebben a képzési programban, 12 főnél viszont a 

motiváló erő csak a képzési támogatás lenne. 

                                                      
1 A közfoglalkoztatottak így hívják a keresetpótló juttatást is. 
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Részletek az interjúból: 

„Az elmúlt években közfoglalkoztatottként alapkompetencián vettem részt, 2013 -ban. Ott 

majdnem csak, hogy az elsősök meg a másodikosok tananyagát kellett tanulni, rajzolni 

kellett magyarán mondván, 52000 Ft-ért napocskát, holdat, felhőt, ilyeneket. Az a képesí-

tés, amit ott kaptam egyenlő a nullával. Azért fogadtam el, mert a munkaügyi hivata l erre 

utalt ki minket.” (V. Zoltánné) 
„A mostani tudásomat nagyon nagyban befolyásolja az akkor szerzett tudásom. A mun-

kaerőpiacon nem tudtam elhelyezkedni, de a mostani foglalatosságomban elősegített.”  (Sz. 

Tünde 51 éves, szakmunkás végzettség. Járt a munkaügyi hivatal által támogatott képzésre, 

mely egy alapfokú számítógépes képesítést nyújtott. Jelenleg van foglalkozása.)  

„Nagyon régóta szerettem volna hozzáértő emberektől megtudni számítástechnikai dol-

gokat” (G. István) 

A támogatott képzések hasznossága 

Egy évvel ezelőtt a közfoglalkoztatás keretein belül képzést ajánlott fel az illetékes foglal-

koztatási hivatal, melyen 12 fő vett részt, képesítésük Parkgondozó (OKJ 21 622 02) lett.  

Jelenleg a tanfolyamot végzők közül 1 fő dolgozik a mezőgazdasági programban közfog-

lalkoztatottként, 1 fő pedig igénybe vette a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt. A többiek-

nél nem hasznosul a megszerzett végzettség. A képzésbe bevont személyek a közfoglal-

koztatási bérüket (Br. 81 530 Ft/hó) kapták a tanfolyam elvégzésének idejére. 

A kérdőív válaszai alapján megoszlottak a vélemények. 36% azoknak az aránya, akik 

hasznosnak érzik a támogatott képzéseket. 22% igényelne a képzési kínálatban nagyobb 

választékot, úgy érzik munkaerőpiac igénye szerint több fajta képzésre lenne szükség. A 

megkérdezettek 17%-a úgy gondolja, hogy egyáltalán nem hasznos, mert ezekkel a képe-

sítésekkel nem lehet elhelyezkedni.11% kevesebb, de jobb minőségű képzést igényelne, 

míg 10% inkább a képzés színvonalának emelésére helyezné a hangsúlyt.  

Vannak, akik úgy gondolják, hogy „Bár nem hasznos, de addig is kapjuk a képzési pót-

lékot” – ezek aránya csupán 5% és ugyanennyi azok aránya is, akik tapasztalatból vallják 

azt, hogy nem hasznosult a megszerzett képesítés, hiszen több tanfolyamot is elvégez tek, 

de egyikkel sem tudtak elhelyezkedni. 

Az interjúban elhangzott vélemények a hasznosságról 

„A magánéletemben nagyon jól tudtam használni és azóta is használom. Az én tapasztala-

tom az, hogy akkor, amikor engem beiskolázni készültek és elém tették a listát, az én ér-

deklődési körömnek meg az én kvalitásomnak nem igazán volt megfelelő, de inkább az a 

véleményem, hogy célirányosabban az életre, a munkaerőpiacra a munka elhelyezkedésre 

kellene felkészíteni az embereket.” ( G. István) 

„A tanfolyam kb. egy évig tartott a képzés minősége a gyakorlati része az megfelelt, az 

elméleti rész is nagyjából, annyi volt a probléma, hogy a különböző korú emberek miatt az 

elméleti képzés problémákba ütközött, mert egy 50 éves ember meg egy 20 éves az nem 

ugyanúgy képes tanulni. Lassította és ez által rontotta a minőséget, mert aki fiatalabb volt 

az könnyebben tudott írni, tanulni, aki idősebb és mondjuk nem olyan iskolázottsággal bírt, 

annak pedig jóval lassúbb volt és nehézkes és így a 20 emberből vagy 25, aki részt vett a 

tanfolyamon az nem tudott úgy együtt haladni, ahogy kellett volna.” (D. János) 

„Sajnos nem tudtam elhelyezkedni, próbáltam keresni olyan vállalkozókat, ahol el tud-

tam volna helyezkedni, de gyakorlat hiányában azt mondták, hogy kicsit halasszuk ezt a 

dolgot. Ha megfelelő piackutatást végezne a munkaügyi központ, akkor valószínű, jók ezek 

a tanfolyamok csak nem mindig aktuálisak. Az elméleti képzés megvolt, de a gyakorlati 
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képzés csak ilyen elméleti gyakorlat volt.” (Á. Péter 59 éves, végzettsége főiskola, je-

lenleg van foglalkozása) 

A képzést követő munkaerőpiaci pozíció alakulása 

A kérdezettek munkaerőpiaci helyzete csak 11 főnek javult az elvégzett képzés hatására, 

34 főnek bár javult, de a munkaügyi hivatal által finanszírozott képesítéshez nem köthető. 

Sajnos 65 fő helyzete egyáltalán nem javult. 

Az interjú alanyaim foglalkoztatottsága az elsődleges munkaerőpiacon 67%-os arányt 

mutat. 33% továbbra is a közfoglalkoztatásban dolgozik. 

Képzési pótlék (keresetpótló juttatás) hasznosulás nélkül  

A megkérdezettek 52% nem venne részt olyan képzésen, melynek nem veszi hasznát. 18% 

részt venne, abban reménykedve, hogy a jövőre nézve jól jöhet a megszerzett képesítés. 

15% vállalná a képzés terheit, ha egyéb jövedelme a képzési pótlékon kívül nem lenne. A 

válaszolók 8%-a azt mondja, hogy részt venne a képzésen, hiszen könnyebb, mint a köz-

munka.2 6% szociális segélyből él jelenleg, így természetes, hogy magasabb jövedelemért 

szívesen járna a képzésre. Csupán 1 fő vallja azt, hogy addig sem kell dolgozni, míg a 

képzési idő tart. Összességében 48% az, aki a képzési pótlékért részt venne számára „ha-

szontalan” képzésen is. 

„A 2-3 hónapos tanfolyamnak azért nem vagyok híve, mert olyan szakmai képzést, mint 

egy normál iskola nem tud adni és sokakat ismerek, akiknek több ilyen megszerzett szak-

májuk van, és még sem tudnak vele elhelyezkedni. Nem ad egy olyan fajta gyakorlati ok-

tatást, amit igazából egy munkahelyen elvárnak, ha el akar az ember helyezkedni.”  (K. 

Zsuzsa 45 éves, közfoglalkoztatott, ruhaipari technikus, érettségizett,  aki képzésben nem 

vett részt.) 

A képzési tervek alakulása 

A magasabb képzettségi szint általában javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az, hogy ki 

milyen szintű, típusú képzésben vesz részt, több tényezőtől is függ. Bár az életkor is domi-

nál, a választás lehetősége nagymértékben befolyásolja a tanulási kedvet. 

„Ha több fajta munkaerőpiaci képzés közüli választhatna, részt venne-e tanfolyamon 

magasabb vagy más végzettség reményében?” 

A fenti kérdésre 48 fő válaszolt határozott igennel. Ők nem mérlegelnek, tudják, hogy ez 

által elhelyezkedési esélyük nő. 17-en gondolják azt, hogy már idősek a tanuláshoz, ugyan-

ennyien pedig egyértelműen kijelentik, hogy ha válogathatnának, akkor sem vennének 

részt a tanulásban. A többiek feltételekhez kötik a képzésben való részvételüket, ha vá-

laszthatnának a szakmai tematikákból, bővebb kínálatból. 

16-an akkor tanulnának szívesen, ha ők választhatnák ki, hogy milyen képesítést szeretné-

nek szerezni, 9 fő pedig a szakmájára épülő kompetenciákat sajátítaná el ily módon, míg 

4-en akkor vállalnák a tanulás terheit, ha a keresletnek megfelelne a képzési kínálat.  

Az interjúból az alábbi válaszok születtek a témához kapcsolódóan:  

„Nem is bánnám, ha lehetne ilyen lehetőség, hogy ezt a két osztályt, vagy tanfolyamot 

el tudjam végezni. A mostani helyzetemen nagyobbat tudnék változtatni, mit tudjam én, 

most csak egy példát mondok, hogy onnan kint a pusztáról ugyanúgy be tudnák járni vala-

hova gyárba, vagy valahova dolgozni és akkor nem kéne magyarán mondván itt nyomo-

rogni.” (V. Zoltánné) 

                                                      
2 A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 

százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapítás akkor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét. ( A köz-

foglalkoztatási bér összege jelenleg: 81 530 Ft) 
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„Én nagyon fontosnak tartom a felnőttkori tanulást, és hogy az ember mindig tudja kö-

vetni a lépést a rohanó világgal, és hogy az agya is egy kicsit frissen maradjon, fontosnak 

tartom. Eléggé érzem ezt magamban, most ezért is jelentkeztem az egyetemre és sikerü lt is 

bekerülnöm.” (V. Edina) 

„Ha messzebbre kéne is eljárnék, hogy én abban képezzem magam, amit szerettem 

volna.” Aki nem tanulna azért, hogy jobb megélhetést biztosítson magának, saját maga 

szegénye marad” (Sz. Tünde) 

„Amikor én még szakmát tanultam, akkor még gyerekcipőben jártak azok a dolgok, amik 

most vannak, és van, amikor rácsodálkozok egy-két dologra, tehát szívesen képezném ma-

gam tovább” (G. István) 

„Minél több képesítés annál több lehetőség, de jelenleg nem szeretnék tanulni. Lehet, 

hogy ha jönne egy olyan lehetőség, akkor igen, ha megmondhatnám, mit tanulnék.” (D. 

János) 

A megszerzett képesítés hasznosulása 

A megkérdezettek 67% részt vett már valamilyen képzésen (73 fő). A képesítés megszer-

zése után a felnőttek 37%-a dolgozott képesítésének megfelelő munkakörben, illetve a kép-

zés megfelelően felkészítette a feladati elvégzésére. 44% viszont nem, vagy csak kevés 

ideig dolgozott a képzéshez kötődő adott munkakörben, jobbára azért nem, mert a képesí-

tésnek megfelelően nem talált munkát, vagy a megszerzett részképesítés nem ad megfelelő 

kompetenciát, így csekély az elhelyezkedés esélye. 19% nem dolgozott a képesítésének 

megfelelő munkakörben, mert más jellegű munkát talált. 

A tanulási hajlandóság 

„Növelné-e tanulási kedvét, ha olyan képzést indítana a munkaügyi hivatal, mellyel 

megvalósíthatná az ön vágyát, jövőbeni elképzelését?” 

A megkérdezett, 110 főből 32-en vallják azt, hogy már nincs kedvük, vagy öregnek tartják 

magukat a tanuláshoz. A válaszokból kiderül, hogy a képzési kínálat a támogatott képzések 

körét illetően nagyon kicsi. 71% nagyon szívesen tanulna, ha a képzés szakmai kínálatot 

bővítenék. 

A munkaügyi hivatal által támogatott képzések hatékonysága 

A tanulás, a tudás egy jövőbeni beruházás, amely egyaránt hasznot hoz az adott egyén, és 

a társadalom egésze számára. A tudás értéket, tőkét, befektetést jelent, hiszen a megszerzett 

kompetenciáikat később a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják. Felnőttkorban a munka 

világa újabb tanulás lehetőségeket nyújt a munkavállalók számára. (TORGYIK, 2012) 

A magyar munkaerőre sok esetben a kvalitáshiány jellemző, ami nemcsak a termelé-

kenységi mutatókban tükröződik, kisebb-nagyobb vállalkozás, jól működő cég panaszko-

dik arról, hogy a rengeteg jelentkező ellenére nem találnak alkalmas munkaerőt az adott 

pozícióra. A fiatal álláskeresőkre jellemző, hogy hiába van sok szabad álláshely, ennek 

ellenére nem tudnak elhelyezkedni. Sajnos ez arra is visszavezethető, hogy mélyen gyöke-

rező problémák vannak a képzési rendszerekben. Nagy létszámú munkaképes csoportok 

sajnos csak szakképzettséget nem igénylő munkakörben tudnak elhelyezkedni, melyek 

rendkívül rosszul fizetettek és amiből egyre kevesebb lesz. A munkaerőpiac legsérüléke-

nyebb szegmensében tudnak elhelyezkedni, a munkavállaló kiszolgáltatott és a szabályos 

munkaszerződés alig létezik. Számítógép vezérelte ipari gépek mellé napi szinten keresné-

nek kezelőt Magyarországon, de a tanulók sokszor nem ismerkednek meg a legújabb tech-

nológiákkal, gépekkel. Egyszerűen nincs elegendő munkahely a nyugati világban  külö-

nösen a képzetleneknek. (FARKAS, 2012) 
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A településhez csatolt pusztákra jellemző az alacsony iskolai végzettség, a többgenerá-

ciós munkanélküliség, a rossz anyagi körülmények, az alacsony mobilitási és motivációs 

szint. A közfoglalkoztatottak legalább 50%-a ebből a környezetből kerül ki. A helyi köz-

foglalkoztatásba beépített képzések ennek okán többségében betanító jellegű tanfolyamok 

voltak. Mivel ezek a képzések speciális oktatási környezetet nem igényelnek, megfelelő 

létszám esetén akár helyben is lebonyolításra kerülhetnek, vagy a munkaügyi kirendeltség 

közvetlen közelében, így nem kell az embereket utaztatni. Sajnos a közfoglalkoztatás ke-

retében jelenleg futó képzések nem túl sikeresek, a legtöbb esetben nem adnak 

munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő szakképesítést, így az egyén motiváltságát egyáltalán 

nem növelik. 

„Ön szerint a munkaügyi hivatal által támogatott képzések megfelelnek a térségben lévő 

munkáltatók munkaerő igényeinek?” 

„Sok féle képzés van, a létszámtól függ, hogy hányan jelentkeznek, és ha megvan a lét-

szám, akkor indul a tanfolyam.” (Sz.né Andrea) 

„Talán lehetne a kínálatot bővíteni. Az a baj, hogy sok minden az érettségire épül, az 

érettségi pedig nincs benn a sorban” (L. Imre) 

„Általában ugyanazokat váltogatják, annyira nem bő a kínálat, például alapképzésekből 

lehetne több, akik például valamilyen okból nem tudták elvégezni az alapfokú iskolát, őket 

kell felzárkóztatni, hogy tovább tudjanak lépni bármilyen irányban.” (Kné. Zsuzsa) 

„Méhészeti tanfolyam, jobbára kisgépkezelői, fakitermelői tanfolyamok vannak. A hi-

ányszakmákat kéne bővíteni mindenképpen úgy, hogy tisztességesen tudják is megtanulni, 

elsajátítani a feladatokat.” (V. Edina) 

„Azt gondolom, hogy a férfi munkaerőben kétszer annyi lehetőségük lenne, mint a nők 

részére. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kihaló félben levő szakmákat támogassák, ami-

ből kevés van, amire szükség lenne. Úgy gondolom, újra napjainkban a megélhetéshez na-

gyon fontos lenne, mint például a kosárfonó, cipész, gyékényfonó. Ezek a szakmák kiha-

lófélben vannak és nem lesz, aki megtanítsa velünk később vagy a gyerekeinkkel, vagy 

unokáinkkal.” (Sz. Tünde) 

47 személy érzi úgy, hogy a képzési kínálat, csak részben felel meg a munkaerő keres-

letnek. 29 fő véleménye szerint a képzési kínálat bővítésre szorul, tehát ők is úgy gondol-

ják, hogy a jelenlegi támogatott képzések csak részben felelnek meg a munkaerőpiaci el-

várásoknak. Érdekes, hogy azonos számban mondja a megkérdezettek bizonyos rétege azt, 

hogy kialakult a képzési kínálat és kereslet egyensúlya, míg a másik réteg éppen ennek az 

ellentétét érzi. Nyilván ez a különbség a foglalkoztatottság, illetve a munkaerőpiaci pozí-

cióból adódik, illetve az alacsony kvalifikációval rendelkező iregszemcseiek nem rendel-

keznek információkkal a képzési és munkaerőpiaci kínálatról. 

Kutatási eredményeim alapján azt állapítottam meg, hogy Iregszemcse térségében is erő-

södik az a felismerés, hogy a sikeres munkavállaláshoz, a biztonságos megélhetéshez át-

képzés, vagy továbbképzés, esetleg elhelyezkedést segítő ismeretek elsajátítása szükséges. 

Az egész életen át tartó tanulás követelménye napjaink valóságává vált, a munkanélküliek 

csak így vehetik fel a harcot a munkanélküliséggel szemben. Ebben a térségben jellemzően 

jelen vannak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok.  

Az alacsony szintű foglalkoztatás eredendő okai között szerepel például a minimálbér 

emelésének hatása, a faluról történő napi ingázás akadályainak a szerepe, a roma kisebbség 

alacsony foglalkoztatása, a hazai szakmunkásképzés szerepe. A magyar munkaerőre vo-

natkozó jellemzők a községben is tükröződnek, így a  fiatal álláskeresőkre jellemző elhe-

lyezkedési problémák, illetve olyan magas létszámú csoportok, amelyek csak szakképzett-

séget nem igénylő, ezért rendkívül rosszul fizetett munkát kapnak. 
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Összefoglalás 

Az iregszemcsei álláskeresők és közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci esélyeit, felnőttkép-

zéssel kapcsolatos attitűdjeit, a foglalkoztatottságot, a munkanélküliséget, a képzési lehe-

tőségeket sikerült feltérképeznem. Az elsődleges cél a nyílt munkaerőpiacon elhelyezhető 

álláskeresők közfoglalkoztatásból való kilépésének az ösztönzése. Ennek érdekében a helyi 

önkormányzat és az illetékes munkaügyi hivatal jó kapcsolatot ápol és a jogszabályok be-

tartása mellett a pályázati lehetőségeket igyekszik megvalósítani. Akik támogatott képzések-

ben vesznek részt, joggal bízhatnak benne, hogy nagyobb eséllyel tudnak álláshoz jutni, vagy 

munkahelyet változtatni. Nekik pedig aktívan részt kellene venni a tanulási folyamatokban, 

hogy eredményes és használható tudást szerezzenek. Az elfogadott képzések résztvevői job-

ban motiváltak lennének, ha konkrét igényhez kapcsolódó képzésben vehetnének részt. 

A viszonylag alacsony elhelyezkedési arányok okai között említhető meg a térség ala-

csony munkaerő kereslete, az alacsonyabb végzettségűek arányának növekedése a képzés-

ben, náluk az elhelyezkedés sokszor nagyon nehéz. Kevés  vagy egyáltalán nincs  a 

továbbtanulási esélynövelő vagy felzárkóztató képzés, ezért az elhelyezkedés  időszaka ki-

tolódhat. 

A tartós munkanélküliek körében a leggyakrabban alkalmazott aktív eszköz a közhasznú 

foglalkoztatás. Az elemzésem alapján megállapítható, hogy legtöbben már végeztek vala-

milyen tanfolyamot, de elhelyezkedési arányuk csak 11%. A demográfiai adatok tükrében 

sajnos ma még sok gyermek és fiatal él a tanyákon, akik számos kulturális és szociális 

kockázattal élnek, így prognosztizálható, hogy ennek a hátrányos helyzetű rétegnek az ará-

nya a térségben várhatóan nem fog csökkeni. 

Kutatásom révén információt kaptunk arról, hogy közvetlen környezetemben, Iregszem-

cse településen, miképpen viszonyulnak az álláskeresők és közfoglalkoztatottak a munka-

ügyi hivatal támogatott képzéseihez, van-e kedvük tanulni, mennyire befolyásolja őket a 

képzési támogatás és mennyire hasznosul a megszerzett képesítés az elsődleges munkaerő-

piacon. 
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