
125 

Marginalizálódott rétegek oktatása-képzése  
a munkaalapú társadalomban 

Kárpáti-Daróczi Judit 
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest 

karpatidaroczi.judit@kgk.uni-obuda.hu 

 
A munkaalapú társadalom fő kihívása 
 
Magyarországon a 2010-es évek elsőszámú politikai üzenete volt a 
munkaalapú társadalom építése, aminek lényegét talán azzal az ősi 
mondással lehetne megragadni, hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék”. 
Ennek a politikának kézzelfogható eredménye 2020-ra a majdnem teljes 
körű foglalkoztatottság, és hogy olyan rétegek is megjelentek a 
munkaerőpiacon, amelyeknek csak az 1989/90 előtti rendszerváltozás 
előtt, a „teljes foglalkoztatottság” időszakában volt lehetősége 
munkahelyen dolgozni. 

A munkaalapú társadalom építése együtt jár az egyén felelősségének 
kiteljesítésével. A keresztény korzervativizmus magyarországi 
megvalósításában előtérbe kerül a család és az az elvárás, hogy az 
idősödéssel, a munkaképesség-leépüléssel, vagy az öröklött 
szegénységgel együtt járó gondoskodási, gondozási kötelezettségeket 
elsősorban az egyénnek, másodsorban az ő családjának kell felvállalnia. 
Csak az egyén öngondoskodási képtelensége és a család hiánya 
eredményezhet olyan szükséghelyzetet, hogy az illető a szociális 
ellátórendszerre szoruljon. A munkaalapú társadalom, mint elköteleződés 
és szemlélet lehetővé teszi a szociális intézményhálózat visszanyesését. 

Az egyén kizárólagos felelőssé tétele még erősebben mutatkozik meg az 
aktív korú egyéni sors-alakításnál. A munkaalapú társadalom 
eszményének következetes végigvitele együtt jár azzal a szemlélettel, 
hogy ki-ki a „saját sikerének kovácsa”, amikor tanul, és amikor ún. 
„piacképes” szakma megszerzését választja saját magának. 

Kérdésként merül fel azonban, hogy mennyiben tehetők felelőssé a 
saját sikerességükért a munkaalapú társadalomban azok a felnövekvő 
nemzedékek, akik otthonról a „szegénység kultúráját” (Lewis, 1988; 
Szuhay, 1999; Benedetti, 1991) hozzák magukkal? Ténylegesen hol 
kezdődik az egyén felelőssége? Avagy felelősségre vonható-e az egyén 
akkor, ha gyermekként elmulasztott élni az állami - önkormányzati iskola 
nyújtotta lehetőségekkel? Teljes mértékben az egyénre tolható-e az a 
felelősség, hogy az iskolát idő előtt ne hagyja el? Elvárható-e a fiatal 
életkorban meghozott, az élethossziglanra szóló megfelelő pályaválasztás 
– a szakmákra vonatkozó információk hiányában is? 
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Az állam felelőssége aligha értelmezhető 
 
Mivel a boldogulás képessége a munkaalapú társadalomban az egyén 
felelőssége lényegében a kora gyermekkortól kezdve, az államnak csak a 
legalapvetőbb szolgáltatásokat szükséges feltétlenül biztosítania. A 
pályaválasztás, a felnőttek pályakorrekciója, az ezzel összefüggő oktatás-
képzés nem feltétlenül állami feladat. Az állam különböző 
eszközrendszereken keresztül besegíthet ezekbe a folyamatokba, mert ez 
az érdeke: ha ki-ki az érdeklődésének, tehetségének, szorgalmának 
megfelelő képzettségre tesz szert, és a neki megfelelő pozícióba kerül, az 
valószínűleg jobb értéktermelője és adófizetője lesz az államnak, mint akit 
eleve a sorsára hagytak. Ha az emberek elégedettek az életükkel, akkor 
valószínűleg kevesebbet fognak betegeskedni és tovább marad meg a 
munkaképességük; feltehetően konstruktív életvitelt folytatnak majd, s 
nem lesz dolguk a rendvédelemmel és az igazság-szolgáltatással. Amíg 
dolgoznak, az állami ellátó-rendszereken kívül kevesebb állami 
adminisztratív költségekkel kell számolni velük kapcsolatban. Amíg 
fogyasztók, addig életben tartják a gazdaságot. Ha van miből adniuk, és 
dolgozik bennük a szolidaritás, segítségükkel olcsóbban és közvetlenül 
(hatékonyan) lehet csökkenteni mások nyomorúságát. Ha megfelelő 
jövedelem mellett kiegyensúlyozott családi életre képesek szert tenni, 
akkor gyermekeik nevelésén és segítésén túlmenően idős hozzátartozóik 
eltartásának képessége is biztosítható (az állami-önkormányzati szociális- 
és egészségügyi intézményrendszer helyett). 

A tanulás és a felnőttkori tanulás, továbbá a közművelődési 
intézmények (könyvtárak, művelődési házak programjai, múzeumok) 
tanfolyamai, a szakmai kamarák, szakszervezetek, alapítványok, 
egyházak képzései mind-mind tevékenyen hozzájárulhatnak a felnőttkori 
kompetencia-fejlesztéshez, és ezzel az elhelyezkedési esélyek 
növeléséhez. (A munkahelyi képzések most hanyagolásra kerülnek, mert 
az ő gazdasági érdekeik elsősorban ahhoz fűződnek, hogy adott 
munkakörre, pozícióra képezzék ki a saját munkavállalóikat.) 

 
Elsődleges pályaválasztás és felnőttkori pályamódosítás 
 
Korábban az elsődleges pályaválasztás esélye először 13-14 éves korban 
nyílt meg: az általános iskola nyolcadik évfolyamán kellett döntést hozni a 
szakmatanulásról, vagy a pályaválasztási döntés elodázásáról. Utóbbit az 
általános gimnáziummal nyerték el a tanulók. Magyarországon az 1985. 
évi oktatási törvény nyitotta meg az utat az ún. szerkezetváltó iskolák 
létrehozása előtt. Az 1990-es évektől a hat-, illetve a nyolcosztályos 
gimnáziumok elterjedésével magától értetődővé vált, hogy aki ezekbe kap 
felvételt, az nagy valószínűséggel csak felnőtté válása küszöbén, 18 éves 
kora körül fogja eldönteni, milyen irányban kívánja magát kiteljesíteni. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 
azonban mindvégig megmaradt a nyolc osztály kijárása az általános iskola 
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keretei között, majd a szakképzést nyújtó iskola megválasztásával ők 
lényegében adott képzés, és a korai munkába állás felé terelődtek. 

A pályaválasztás segítése elsősorban az osztályfőnök feladata volt. 
Munkáját segítették a pályaválasztási tanácsadók – amelyek hol 
függetlenül, hol valamilyen komplex pedagógiai szolgáltatási rendszerben 
működtek. Újabban ismét kiemelt feladat a pályaorientáció 
szaktanácsadással történő megsegítése, ennek módszereiről többek között 
Fazakas Idától lehet olvasni (Borbély-Pecze & Fazakas, 2017, 2019). 

Gyukits és Karlovitz (Gyukits et al., 2015) mélyszegénységben élő, az 
általános iskolai pályaválasztási döntésen túljutott, valamelyik középfokú 
tanintézménybe felvett 14-16 éveseket kérdezett ki fókuszcsoportos 
interjúk keretében. Többek között azt találták, hogy ezeknek a tanulóknak 
a túlnyomó többsége olyan középiskolákat választott, amelyekből a 
lemorzsolódás (amikor a beiratkozott tanuló szakma nélkül hagyja el a 
tanintézményt) 70-80%-os mértékű. További érdekessége volt a 
kutatásuknak, hogy maga az elsődleges szakmaválasztás egybeesett az 
akkori foglalkoztatás-politika széles körben megfogalmazott elvárásával: 
egy-két kivételtől eltekintve szakmákat, ezen belül hiányszakmákat 
választottak ebben a körben. Kutatásukhoz bőséges módszertani 
útmutatást is publikáltak (Karlovitz & Gyukits, 2015). 

Karlovitz korábban is több munkájában elemezte a deprivált helyzetű 
felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedésének oktatás és képzés által történő 
elősegítését. Többek között megállapította, hogy minél korábban hagyja 
abba valaki az iskolát, később annál nehezebben tanítható, képezhető 
(Karlovitz & Micheller, 2007), továbbá, hogy minél egyszerűbb, minél 
szegényesebb környezetből (szegregátumból) érkezik valaki, annál 
elemibb szinten kell(ene) elkezdeni a felkészítését a munkaerőpiacra 
(Karlovitz & Torgyik, 2007). Nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű 
felnőttek munkaerőpiacra való beállításának lehetőségeit elemezte, hanem 
a fogyatékkal élők helyzete, tanulási és elhelyezkedési lehetőségeik is 
foglalkoztatták. 

A felnőttek munkaerőpiaci esélyei – különösen a marginalizálódott 
csoportok esetében – növekednek, ha a munkaügyi jogszabályokat 
érvényesítik rájuk nézve (vö. Suhajda, 2018), illetve akkor is, ha a 
munkaerőpiacon elvárt kompetenciáik hiányosak. A tudatos életpálya-
tervezéshez igénybe vehető munkaügyi szolgáltatásokat elsősorban a 
jobban szituált társadalmi rétegek használják, ők tudnak ezek létéről, 
elérhetőségéről is (vö. Budavári-Takács et al., 2017). 

Másik marginalizálódott – és helyzeténél, jövedelmi viszonyainál fogva 
egyre inkább szegényedő – társadalmi réteg a szellemileg ép, tanulni 
vágyó idősebbeké (vö. Szabóné Molnár, 2009): ők általában már 
nincsenek jelen az elsődleges munkaerőpiacon. Rendszerint anyagi 
gondjaik miatt, vagy mert támogatni akarják rossz körülmények között 
élő gyermekeiket / unokáikat, munkát vállalnak a szürke- vagy fekete 
gazdaságban is, ha a szükség úgy hozza. Az ő esetükben az átképzési 
lehetőségek korlátozottak: valószínűleg azokat az alacsony jövedelemmel 
járó, egyszerűbb munkákat vállalják és végzik el, amelyeket betanítással 
elérnek – vagy pedig munkaerőpiaci aktív életükből hozzák magukkal 
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rutinszerű képeségeiket, kompetenciáikat, és azokkal próbálnak, 
igyekeznek alkalmazkodni munkáltatóik igényeihez. 

Röviden még szót kell ejtenünk a munkavállalási céllal migráló 
felnőttekről, mint kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportról (Csehné 
Papp & Bruder, 2019). Őket általában idényjellegű mezőgazdasági 
betanított munkákra alkalmazzák. Feladataik ellátása rutinszerű, kevés 
ismeretet igényel. Általában a gazdaságilag gyengébb országokból 
érkeznek. Magyarországra ez a vándorlás (migráció) keleti-délkeleti 
irányokból történik. 

A munkavállalók vándorlásának másik rétegét azok alkotják, akik 
Magyarországról migrálnak, mennek el. Az erről a munkaerőpiacról 
kiszoruló munkavállalók Nyugat-Európa és Észak-Európa jómódú országai 
felé veszik az irányt, hogy ott a legtöbb esetben jóval képességeik és 
végzettségeik alatti munkaköröket töltsenek be. Eltűnnek a magyar 
munkaerőpiacot segítő szervezetek képernyőjéről, képzési, tanulási 
igényeik szinte teljesen homályban maradnak a hazai szakemberek 
számára. 

 
Összefoglalás 
 
E rövid, pilot-szerű felvetésben arra próbáltam utalni, hogy a 
magyarországi szakirodalom tanúsága szerint egymástól távol álló szerzők 
és szakmai műhelyek foglalkoztak a marginalizálódott társadalmi rétegek 
pályaválasztásával és pályamódosításával. Ezek a szakmai megfontolások 
azonban kevésbé érződnek a mindennepi életben. A napi sajtóból 
leginkább az elsődleges pályaválasztás, a tanulók minél fiatalabb 
életkorban történő szakmaszerzésének lehetősége, mint munkaerőpiaci 
igény tűnik ki. Alig olvashatunk azokról, akiknek sikertelen maradt ez az 
elsődleges pályorientáció. A 2020. évi COVID-19-es koronavírus 
világjárvány nyomán várhatóan számos szakma el fog tűnni – a sikeres 
államok feltehetően felnőttek átképzési programjait fogják elindítani. Az 
áldozat-hibáztató magatartás itt nem opció: különösen a hiányos 
alapképzettséggel, kevés kompetenciával rendelkező, az elsődleges 
munkaerőpiacon szegénysége, lemaradása miatt kiszolgáltatott helyzetű 
felnőtt rétegekre történő odafigyelés jogállami feladat kell legyen. 
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