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I.

A témaválasztás indoklása, szakirodalmi előzmények

A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacon való elhelyezkedési nehézségei gyakori
vizsgálati téma Magyarországon. E csoport elsősorban a periférikus területeken
felülreprezentált, ezért ezen térségekben tapasztalható munkanélküliség jóval magasabb a
hazai átlagnál (ALPEK B. L.-TÉSITS R. 2017A, TÍMÁR J. et al. 2015). Nem véletlen, hiszen a
Magyarországon megfigyelhető területi különbségek kialakulásában a szocializmus erőltetett
iparosítása, és a határmenti régiók tudatos visszafejlesztése is jelentős szerepet játszott (SZABÓ
B. 2005). Az 1960-as és 1970-es évek településfejlesztési programjainak köszönhetően a hazai
települések nagysága és fejlettsége között (ALPEK B. L.-TÉSITS R. 2017C) szoros összefüggés
alakult ki, így a szegénység a periférikus területeken lévő aprófalvakban koncentrálódott
(BAJMÓCY P.-ILCSIKNÉ MAKRA ZS. 2018). Ennek következtében az országos tendenciával
ellentétes demográfiai (BAJMÓCY P.-BOROS L. 2005) és társadalmi folyamatok jellemzik ezeket
a településeket. Ilyen tendencia a lakónépesség számának emelkedése, és a munkaerőpiactól
való eltávolodás fokozódása.
A rendszerváltás előtt a falvak gazdasága a termelőszövetkezetek által a szocialista
tömegtermelésre lett alakítva, amely a szocializmus összeomlásával, és a keleti piacok
elvesztésével véget ért (SÜLI-ZAKAR 1997). A rendszerváltást követően a belső perifériák
falvaiban az átlagot meghaladó mértékben csökkentek a munkalehetőségek (SZABÓ B. 2005,
SIPTÁR D. et al. 2016), amelynek következtében számottevően és hirtelen esett vissza a
szakképzetlen, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek iránti kereslet (KERTESI G.KÖLLŐ J. 2001).
1. ábra - Magyarország belső periférikus települései

Forrás: VERES (2004) alapján szerkesztette: DR. DUDÁS GÁBOR és ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM

A kedvezőtlen területi adottságokkal és közlekedési infrastruktúrával jellemezhető
településeken élő családok bevételei jelentősen csökkentek (BRADBURY, B.-JANTTI, M. 1999),
amelynek eredményeként a ’90-es évektől kezdődően drasztikusan megnőtt a szegénység
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(MAGYARI N. L. et al. 2001, LADÁNYI J. 2001, MITEV, P. L. et al. 2001). A munkanélküliség
helyett tömegek menekültek a szerény, de állandó jövedelmet biztosító inaktivitásba, amelyre
a korengedményes- és a rokkantnyugdíj lehetőséget nyújtott (PÉNZES J. 2010), így a korábban
a társadalomban integrálódott rétegek alig néhány év alatt a társadalmon kívülre szorultak
(KERTESI G. 2000A). Ez pedig életük minden területén – oktatás, jövedelem,
munkalehetőségek, biztonság, egészség – érezteti hatását (SAMMAN, E.-SANTOS, M. E. 2013,
RAPHAEL, D. 2002), és a magasabb iskolai végzettség megszerzése nélkül (UNICEF 2007) a
ma aktív korú gyermekeik is csak átöröklik a munkanélküliséget, és újratermelik (EMIGH, R. J.
et al. 2001, NAGY E. et al. 2015A) a szülők szegénységét és szociális helyzetét (LISKÓ I. 2001).
A ’90-es évek közepére – az ipari tengely felbomlásával – Magyarország térszerkezete
átalakult, és széleskörű jelenséggé vált a külső- és belső periférikus területek megjelenése
(PÉNZES J. 2010, SÜLI-ZAKAR I.-LENKEY G. 2014). Hátrányos helyzetű települések területi
koncentrációi leginkább Északkelet-, illetve Délnyugat-Magyarországon (KULCSÁR L. et al.
2011), a határmenti külső perifériákon (PÉNZES J. et al. 2018B), illetve a belső perifériákon
alakultak ki (PÉNZES J. et al. 2018A, KISS J. P.-SZALKAI G. 2018, PÁSZTOR I. Z.-PÉNZES J. 2012,
TÁTRAI P. 2014, KOÓS B. 2015B).
Ezen területek korábbi lakosságának tehetősebb rétege a magasabb szintű megélhetési és
munkalehetőségek miatt a közeli nagyvárosokba, vagy Budapestre költözött, akik helyére
szelektív migrációval (PÉNZES et al. 2018A) a perifériák aprófalvas vidékeire és a városok
külterületeire (BAJMÓCY P. et al. 2018) jelentős arányú hátrányos helyzetű (VASÁRUS 2016),
leginkább roma lakosság telepedett le. Így a cigányság foglalkoztatási esélyeit az alacsony
iskolázottságuk és a munkaerő-piaci diszkrimináció mellett a területi hátrány is csökkentette
(KOCSIS K.-KOVÁCS Z. 1999, KERTESI G. 2000A, ÁBRAHÁM Á.-KERTESI G. 1996, NAGY E. et
al. 2015A). A folyamat eredményeként szegregálódott falvak (PÉNZES J. et al. 2018A) és városi
szegregátumok, szegénytelepek jöttek létre (NAGY GY. 2012).
Az elszegényedés és a szegregáció együttes térbeli hatása (JANEVIC, T. et al. 2010, KÓSA
ZS. et al. 2007, LADÁNYI J.-SZELÉNYI I. 2001) a többségi társadalom értékrendjétől egészen
eltérő szabályok, normák és gyakorlatok kialakulását eredményezi (VIRÁG T. 2009). Tehát a
szegénység a nehéz életkörülmények mellett létrehoz egy olyan sajátos kultúrát, amely teljesen
eltér a középosztály, vagy éppen az általánosan elfogadott kultúrától. Ez a szegénység kultúrája
(LEWIS, O. 1966), amely egyrészt segít túlélni a mindennapokat, de egyben megakadályozza
az embereket, hogy kilépjenek a szegénység körülményeiből. Következésképp a szegénység
tartósan fennmarad, és a gyermekek sem tudnak kilépni ebből a helyzetből, így egy generációs
szegénység alakul ki (STENNING, A. 2005). A szegénykultúra értékrendje szerint
szocializálódott embereknek van közösségtudatuk, viszont mivel ez a normarendszer ellentétes
a társadalom többsége által elfogadott kultúráéval (GECKOVÁ, M. A. et al. 2014), ezért a
szocializációs értékeik elzárják őket a többségi társadalomtól. A szegénység kultúrája hasonló
jegyeket mutat a családszerkezetben, a kapcsolatokban, az időhöz való viszonyulásban, az
értékrendben és a fogyasztási szokásokban területtől, térségtől, településtípustól, országoktól
és kontinensektől függetlenül. Tehát a szegénységben élő emberek a közös problémákhoz
hasonló alkalmazkodási stratégiákat hoznak létre. A periférikus területeken élők körében
kialakult szubkultúra fennmaradásában a szocializáció során történő átörökítésnek kiemelkedő
szerepe van. A szegregátumokban élő hátrányos helyzetű családok integrációs esélye a
népesség majoritásába – leginkább a szegénység által alakított –, a többségi társadalom
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értékrendjétől teljesen eltérő normái miatt igen csekélynek mondható. E családok körében
jellemzően nem elérhetőek a gyerekek fejlődéséhez szükséges anyagi feltételek, ezért ezen
fiatalok fizikai, értelmi és érzelmi fejlődése jelentős hiányokat szenved. Manapság már a
második generáció nő fel olyan szocializációs környezetben, amely a mélyszegénység
viszonyainak túlélésére rendezkedik be. Ezen családok jelentős része szociális segélyekből és
különböző transzferjövedelmekből (VÁRADI M. 2014) tartják fenn magukat, amely csak a
szegénységi küszöb alatti életszínvonalat enged meg számunkra.
A magyar jóléti modell 2010-es években történt szociál- és foglalkoztatáspolitikai
szemléletváltásának (KOÓS B. 2016) eredményeként a jelenlegi feltételek már a felajánlott
munkalehetőség – ami a legtöbb esetben az önkormányzat által működtetett közfoglalkoztatás
– kötelező elfogadásán keresztül kondíciókhoz kötik a támogatások kifizetését (TÍMÁR J. et al.
2015), tehát munkával próbálják biztosítani számukra a megélhetést. Viszont a periférikus
aprófalvak lokális viszonyait jól szemlélteti, hogy a településvezetők többsége egyfajta
nevelőeszközként alkalmazza a közmunkaprogramba való bekerülés lehetőségét. Ezért e
falvakban élők számára az önkormányzattal fenntartott jó viszony alapvetően szükséges a
mindennapi boldoguláshoz (NAGY E. et al. 2015B), hiszen a segélyek és az alternatív
munkaerőpiacon végezhető munkák mellett az önkormányzat által koordinált
közfoglalkoztatás nyújthat számukra bevételt.
A közmunkaprogram viszont számos kontraproduktív eredménnyel járt: mérsékli a
valódi munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyeit (CSERES G. ZS.-MOLNÁR GY. 2014B, BAKÓ
T. et al. 2014), hiszen azzal, hogy bár a minimálbérnél alacsonyabb, de a segélyezésnél
magasabb és kiszámítható jövedelmet biztosít a dolgozók számára, csökkenti az álláskeresési
hajlandóságot (KOLTAI L. 2014). A közfoglalkoztatás nem ösztönöz teljesítményre, így nem
motiválja dolgozókat a munkavégzésre, tehát nem készíti fel őket az elsődleges munkaerőpiaci körülményekre (VÁRADI M. 2010), ennek értelmében viszont a társadalmi mobilitást sem
képes elősegíteni (TÓTH J. et al. 2017). Emiatt a közmunka nem tudja megvalósítani
reintegrációs célját (VELKEY G. 2014B), hiszen nem javítja a résztvevők foglalkoztatásának
esélyeit (KÖLLŐ J.-SCHARLE Á. 2011, FAZEKAS K.-SCHARLE Á. 2012).
A fentiek értelmében elmondható, hogy a hátrányos helyzetű emberek társadalmi
felzárkózását, munkaerő-piaci elhelyezkedését a szocializációs különbségek mellett a területi
hátrányok és a lokális viszonyok is megnehezítik. A periférikus területek közlekedési
nehézségei pedig tovább konzerválják a földrajzi szegregáltságot, amely hozzájárul mind a
régiókon belüli, mind pedig a régiók közötti egyenlőtlenségek fennmaradásához (KERTESI G.KÖLLŐ J. 1998, TÉSITS R.-KERESZTES L. 2008). Így a településhierarchia alacsonyabb fokain
sokszor már csak az állam által működtetett másodlagos munkaerő-piaci pozíciók válnak
elérhetővé (KOVÁCS Z. et al. 2015A). A dolgozatban ezen területileg elzárt, periférikus
területeken élő emberek munkaerő-piaci kapcsolódásait szemléltetem térbeli-, társadalmi- és
gazdasági szempontok szerint.
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II. Célkitűzések
A kutatás során célom volt, hogy megvizsgáljam azokat a területi jellemzőket, amelyek
leginkább hatással vannak a periférikus területeken élők munkaerő-piaci szerepvállalására,
illetve feltárjam, ezen tulajdonságok milyen kölcsönhatásban vannak a szegénység kultúrájára
jellemző lokális szokásokkal. Ennek érdekében megvizsgáltam, munkaerő-piaci
szerepvállalásuk alapján milyen személyes, egyéni tényezők jellemzik a periférikus területeken
élő hátrányos helyzetű embereket, és milyen lokális és területi sajátosságok hatnak az ilyen
térségekben élők munkaerő-piaci integrációjára. Tehát a kutatás célja volt feltárni, mely
jellemvonások befolyásolják leginkább a periférikus területeken élő emberek elhelyezkedési
lehetőségeit és munkahelymegtartó-képességét, valamint megvizsgálni, ezek a tényezők
hogyan kapcsolódnak az Oscar Lewis esettanulmányai által bemutatott szegénység
kultúrájához (LEWIS, O. 1959, 1965, 1966, 2000).
A témakör kutatása során tanulmányoztam, milyen hatással van az iskolai végzettség a
periférikus területeken élők elsődleges munkaerő-piaci szerepvállalására, illetve az ilyen
térségekben élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó-képessége függ-e a település lokális
jellemzőitől, vagy a lakóhelyi szegregációtól. A kutatás további célja volt a szegénység
kultúrája koncepció tesztelése a periférikus területeken élő lakosság körében, amelynek
keretében az Oscar Lewis (1959) által leírt, kvalitatív eszközökre épülő kutatás egyes elemeit
kvantifikálva1 vizsgáltam a témakört.
Mindent összevetve a dolgozat átfogó célja bemutatni, milyen hátrányok érik a
periférikus területeken élőket egy munkahely megszerzésében és annak megtartásában,
kizárólag azért, mert területi és gazdasági szempontból leszakadó térségben élnek, illetve
lakóhelyük periférikus elhelyezkedésű területen található.

III. A kutatás célterülete
A mintaterületek kiválasztásánál alapvető aspektus volt, hogy mindkét vizsgálati
téregység a hozzákapcsolódó területen belül a leginkább elmaradott település, és településrész
legyen, illetve földrajzi elhelyezkedés tekintetében periférikus helyzetet foglaljon el. Tehát
regionális perspektívából vizsgálva olyan területek lettek kiválasztva, ahol gazdasági-,
társadalmi- és szociális körülményeket tekintve a leghátrányosabb helyzetű emberek élnek.
Emellett területi szempontok szerint kiemelt kritérium volt, hogy mindkét célterület ugyanazon
földrajzi-, gazdasági- és közigazgatási térséghez tartozzon, ezért a kiválasztott települések
mind regionális, mind pedig megyei szinten ugyanazon területi egység vidéki és központi
részét képesek reprezentálni. A kiválasztásnál törekedtem, hogy a mintaterületek a periférikus
Mivel az Oscar Lewis által végzett kutatások kvalitatív eszközöket használtak a szegénység kultúráját jellemző
sajátosságok feltárására, ezért ezen jellemzők vizsgálatához szükséges kérdéseket a kutatásom által használt
kvantitatív módszerekre kellett adaptálni. Ez természetesen nem minden attribútum esetében volt lehetséges, ezért
a szegénykultúra jelenlétének kutatását három alapvető és számszerűsíthető jellemvonás (munkahelyi
környezetbe való beilleszkedés; időkerethez való alkalmazkodás; a jövőtervezés időtartamának hossza)
segítségével vizsgáltam. A két kutatás során alkalmazott különböző módszerek nem voltak hatással a szegénység
kultúrájának koncepcionális értelmezésére.
1
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területek a regionális és megyei településhierarchia két különböző – lehetőleg minél nagyobb
eltéréssel megjelenő – szintjét képviseljék. Ennél fogva a két terület bemutatása lehetőséget
nyújt a vidékhez köthető periféria jellegzetességeinek, és egy központi maghoz, centrumhoz
kapcsolódó városi periféria sajátosságainak megismerésére és összehasonlítására.
Az fent említett kérdésekre adott válaszokat, és a periférikus területek munkaerő-piaci
jellegzetességeit egyrészt Tiszabő község példáján mutatom be, amely megfelelően képes
reprezentálni a vidéki periférián élő hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci lehetőségeit,
hiszen amellett hogy a Közép-Tisza vidékén kialakult belső periférián helyezkedik el, a 2010es években több alkalommal (legutóbb 2014-ben) Magyarország legszegényebb települése
(RUDOLFNÉ KATONA M. 2015) lett.
2. ábra – Tiszabő elhelyezkedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében és a Kunhegyesi járásban

Szerkesztette: DR. DUDÁS GÁBOR és ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM
1. kép – Egy tiszabői ház udvara

Készítette: MITRIK DÓRA

A centrumhoz közeli, városi perifériát reprezentáló mintaterületnek a szolnoki Törteli úti
szegregátumot választottam, amely azonfelül, hogy Szolnok városhatárán belül, tehát
regionális és megyei szinten központi helyen található, a település szempontjából mégis

5

periférikus területen helyezkedik el, és rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely a
periférikus térségeket jellemzi.
3. ábra - Szolnok elhelyezkedése Jász-Nagykun-Szolnok megyében és a Szolnoki járásban

Szerkesztette: DR. DUDÁS GÁBOR és ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM
4. ábra – A szolnoki Törteli úti szegregátum elhelyezkedése és műholdképe, 2016

Forrás: MAPS.GOOGLE.HU, szerkesztette: DR. DUDÁS GÁBOR és ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM
2. kép – A Törteli úti szegregátum „A” sorának látképe

Forrás: saját kép
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5. ábra - A mintaterületek elhelyezkedése Magyarországon és Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Szerkesztette: DR. DUDÁS GÁBOR és ROZGONYI-HORVÁTH ÁDÁM

IV. Alkalmazott kutatási módszerek
1. Fogalmi meghatározások
A periférikus területek értelmezéséhez MARGARITA SCHMIDT (2007) meghatározását
vettem alapul, aki azon vidéki térségekben található településeket és városi településrészeket
tekinti e fogalomkörbe tartozónak, amelyek elszakadtak a központi „magterületről”, és
marginalizációs folyamatuk következtében az ott élőket alacsony szintű társadalmi részvétel
(például elsődleges munkaerőpiacon történő munkavállalás hiánya), a szükséglet csekély
mértékű kielégítése, valamint informális függőségek jellemzik. Az ilyen térségek sajátosságai
az alacsony integráció, a térbeli, gazdasági és társadalmi elszigetelődés, a gyenge térségi
innovációs potenciál, valamint ezen hátrányok térbeli halmozódásának egymást erősítő hatása
(SCHMIDT, M. 2007 idézi: NAGY E. et al. 2015A).
A szegénytelepeket a KSH definíciója szerint értelmeztem, amely szerint
szegregátumnak azok a területek számítanak, ahol az aktív korú népességen belül, a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya magasabb mint 50% (RÁCZ A. 2014).
Kutatásom alapegységét a háztartások jelentették, egy háztartásba tartozónak pedig azon
személyeket tekintettem, akik – rokoni kapcsolatuktól függetlenül – egy házban, vagy lakásban
élnek, jövedelmi és fogyasztói közösséget képeznek, valamint a létfenntartás (étkezések, napi
kiadások, stb.) és folyamatos életviteli költségeket részben, vagy egészben megosztják,
közösen viselik (SMF 2006).
A kutatás során a hátrányos helyzetet területi, munkaerő-piaci, szociális és
szociokulturális értelemben is használtam. A társadalomkutatók a hátrányos helyzetet általában
a kedvezőtlen gazdasági tényezők fennállásával jellemzik. A hátrányos helyzetű személyek
jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, amelynek jelentős részét, vagy teljes egészét
a segély, nyugdíj, vagy a másodlagos, alternatív munkaerőpiacon (például a
közmunkaprogramban) szerzett bevétel, alkalmi munka utáni juttatás teszi ki. Amellett, hogy
mintaterületeken élő személyekre az Európai Közösség Bizottságának munkaerő-piaci
megközelítése is érvényt mutat (EUR-LEX 2008), a témakör vizsgálata során elsősorban az
7

életkörülményekre és az életminőségre vonatkozó deprivációt vettem alapul. Ezen
értelmezések alapján a kutatási mintába került személyekről elmondható, hogy mind
munkaerő-piaci, mind pedig társadalmi értelmezés szerint a hátrányos helyzetben vannak.
2. Mintavételi módszerek
A háztartások kiválasztása során mindkét célterületen olyan valószínűségi mintavételt
alkalmaztam, amely eljárások használatával minden háztartásnak ugyanakkora esélye volt a
vizsgálati mintába kerülésre. Tiszabő esetében a település alaprajza és ingatlanállománya
alapján készített területileg arányosan rétegzett szisztematikus mintavételt használtam, amely
szerint a település lakásállományának minden negyedik elemét válogattam a mintába. A
szolnoki Törteli úti szegregátum esetében a reprezentativitást a teljes lekérdezés biztosította,
amely esetben csökkenő mintás eljárást alkalmaztam.
3. Az adatfelvétel módszerei
Az adatfelvétel módszereinek kiválasztása során igyekeztem figyelembe venni a
mintaterületeken végzett korábbi kutatásaim tapasztalatait, ezért – a kérdések pontos
értelmezhetősége miatt – a strukturált kérdőívek minden esetben kérdezőbiztossal lettek
felvéve. Emellett a kérdéssorok kitöltése közben sok esetben kialakult kötetlen beszélgetések,
strukturálatlan interjúk szisztematikus lejegyzéseiből nyert kvalitatív adatok jelentettek
kiegészítő információt a kutatási eredményekhez. Ezen információközlések többsége a helyi,
környéki – elsődleges- és másodlagos – munkaerő-piaci helyzetre, politikai viszonyokra és a
jövedelemszerzési lehetőségekre fókuszált, valamint a lokális összefüggések megértését tették
lehetővé.
Szakértői kiválasztással Tiszabőn tizennégy, a faluban élő olyan hátrányos helyzetű
személlyel készítettem félig strukturált interjút, akik a kérdőív felvétele során egyrészt az
átlagosnál nyitottabb hozzáállást mutattak, másrészt az adatfelvétel közben kialakult
beszélgetések alkalmával mélyebb információkat osztottak meg a település mindennapjairól és
az itt élők helyzetéről, lehetőségeiről. Emellett a településen élő, korábban a tiszabői
családsegítő központ munkatársaként dolgozó, a kutatás időpontjában pedig a
közmunkaprogram egyik adminisztrátoraként tevékenykedő emberrel és a kunhegyesi
kormányhivatal foglalkoztatási osztályának munkatársával is készült interjú. A Törteli úti
telepen élők az adatfelvétel során jóval zárkózottabb hozzáállást mutattak, ezért a
szegregátumban élőkkel nem készült félig strukturált interjú. Ezt a hiányosságot a telepen
élőkkel kapcsolatban álló – a családsegítő szolgálattól indult hólabda módszerrel kiválasztott
–, számukra szociális segítséget nyújtó személyekkel készített interjúkkal igyekeztem
helyettesíteni.
A Tiszabőn eltöltött idő – körülbelül 35 nap –, és a Törteli úti telepen tett látogatásaim –
körülbelül 20 alkalom – során résztvevő megfigyeléssel is lehetőségem nyílt bepillantást
nyerni a település és a szegregátum életébe, az elsődleges, terepi adatfelvételt megelőző
másodelemzés során pedig a népszámlálások adatait, valamint korábbi, Tiszabőn végzett és a
Törteli úti szegregátumhoz kapcsolódó kutatások eredményeinek elemzését használtam fel.
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4. Elemzéshez használt módszerek
A demográfiai adatok elemzéséhez elsősorban gyakorisági eloszlást használtam, majd a
munkaképes korúak között, a munkaerőpiachoz való viszonyulás alapján a változók
összevonásával, aggregálásával három csoportot (nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedők;
elsődleges munkaerőpiacon inaktívak; közfoglalkoztatottak) hoztam létre. A csoportok
létrehozását követően az egyes tulajdonságokat gyakorisági eloszlással elemeztem, majd a
fontosabb munkaerő-piaci jellemvonások közötti összefüggéseket kereszttábla-elemzéssel
vizsgáltam.

V.

Az eredmények összefoglalása

1. A célterületeken végzett kutatás alapján elmondható, hogy a periférikus területeken élő
hátrányos helyzetűek átlagos életkora mindkét mintaterületen jóval a magyar társadalom
átlagéletkora, vagyis 42 év (KSH 2017) alatt van: míg Tiszabőn 24 év, addig a Törteli úti
szegregátumban élők körében 22 év. Ennek természetesen okai között szerepel a szegénység
kultúrájának értékrendjében meghatározó norma, a gyermekkorban elkezdődő nemi élet
(TOWNSEND, P. 1979) és az ebből adódó korai gyermekvállalás, amely hatással van a
periférikus területen élők iskolai végzettségének alacsony szintjére. A szocializáción keresztül
erre éppen a szülők nevelik gyermekeiket, amely már az óvodai szerepjátékok során is
megmutatkozik, ahol maguk által kezdeményezve, gyakran eljátsszák a szülés folyamatát
(SZVF 2017). A periférikus területeken élő gyerekek már egészen korán – általában a
közvetlen lakókörnyezetből választva társat – létesítenek párkapcsolatot, emiatt fiatalon,
általános iskolai végzettség megszerzése nélkül kerülnek ki az oktatási rendszerből.
Az alacsony átlagéletkort emellett olyan lokális faktorok is okozhatják, mint a
gyógyszertár és az egészségügyi szolgáltatás hiánya, a szenvedélybetegségek jelenléte, vagy
éppen a lakókörnyezet egészségkárosító hatásai. Tiszabőn elsősorban a helyben elérhető
közszolgáltatások hiánya és a területi stigma okoz problémát, hiszen a lokálisan nem elérhető
állandó orvosi jelenlét és a sürgősségi ellátás ellenére a szomszédos Fegyverneken sem látják
el a falubelieket. A Törteli úti szegregátumban élők egészségügyi ismereteinek alacsony
szintje, a háziorvos felől érzett odafigyelés hiánya, és a már gyermekkorban megfigyelhető
minőségi alultápláltság mellett a lakások vizes falai, a kedvezőtlen higiénés feltételek és
komfort nélkül épített ingatlanok – elsősorban a folyóvíz nélkülözése –, valamint az addiktív
szerek – alkohol, kábítószer és dohányzás – jár fokozott egészségügyi kockázattal.
Az alacsony átlagéletkor egyben fiatalodó társadalmat is jelent, amely együtt jár a
gyermekkorúak magas arányával. A kiemelkedően nagy számú gyermekkorban lévők miatt a
periférikus területeken száz aktív korúra jutó inaktív személyek aránya meghaladja a hazai
átlagot2.
A kutatás időpontjában hazánkban 100 gazdaságilag aktív korú (15-64 év) személyre átlagosan 49 inaktív korú
jutott (KSH 2017), amely Tiszabőn 62 fő, a szolnoki szegregátumban pedig 58 fő volt.
2

9

2.
A kutatás eredményei szerint az iskolai végzettség szintjének emelkedése pozitívan
befolyásolja a periférikus területeken élők elsődleges munkaerő-piaci integrációját. A
vizsgált területeken az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedők iskolai végzettsége és
háztartásuk bevétele volt a legmagasabb, és a közmunkaprogramban dolgozók iskolázottsága
és háztartásuk bevétele volt a legalacsonyabb. Ez alátámasztja az iskolai végzettség
munkaerőpiacra gyakorolt hatását, valamint bizonyítja, hogy a közmunkaprogram elsősorban
a legrosszabb munkaerő-piaci tulajdonságokkal rendelkezők számára kínál lehetőségeket
(TÉSITS R. et al. 2015).
„A közfoglalkoztatásban nem kérdezik meg, hogy hány osztályuk, vagy milyen képzettségük
van, bárki söprögethet az utcán.” (Közösségfejlesztő munkatárs 1)
A területi különbségeket figyelembe véve a vidéki periférián élők magasabb az iskolai
végzettséggel rendelkeznek, amely magasabb arányú elsődleges munkaerő-piaci
szerepvállalással is párosul. Emellett egyértelműen megmutatkozik, hogy a munkaerő-piaci
szerepvállalásra pozitívan ható tényezők közül kiemelkedik a minél fiatalabb korban lévő
első munkavállalás is.
Regionális viszonylatban, a város és vidék relációjában a rurális, belső periférikus
területeken némileg magasabb az elsődleges munkaerő-piaci aktivitás aránya a centrumhoz
kötődő, magterülethez közeli városi periférikus területen élőkhöz képest. Természetesen a nyílt
munkaerő-piaci pozícióhoz magasabb jövedelem is kapcsolódik, ezért a tiszabői háztartások
összbevételében magasabb arányt alkot a fizetésből származó bevétel, mint a telepi
együttélések esetében. Ez az egy főre jutó jövedelem mértékére is pozitívan hat, ami a vidéki
periférikus területeken élők esetében magasabb – viszonylagos – jóléti szintet feltételez.
3. Megállapítható, hogy a szegénység kultúrájának lokális szinten vizsgált attribútumai –
a munkahelyi környezethez és időkerethez alkalmazkodás nehézsége, rövid távra tervezés –
nem akadályozzák a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek hosszú távú
munkahelymegtartását. Viszont látható, hogy a munkahelymegtartó képesség
összefüggésben van a jelenlegi munkaerő-piaci státusszal, hiszen a nyílt munkaerőpiacon
dolgozók között nagyobb arányban figyelhető meg hosszú távú munkahelymegtartás.
Ugyanakkor a munkaerő-piaci szerepvállalás visszavezethető az iskolai végzettségre, tehát
kijelenthető, hogy minél magasabb képzettséggel rendelkezik egy munkavállaló, annál
hosszabban lesz képes megtartani munkahelyét. Ezzel szoros összefüggésben, a területi
különbségek alapján egyértelműen elmondható, hogy a vidéki periférián élők erősebb
munkahelymegtartó képességgel rendelkeznek. Körükben magasabb a hosszú távú
munkavállalás, a leghosszabb munkahelymegtartás pedig közel háromszoros időtartamot jelez,
mint a centrumhoz közeli, városi periférián élők esetében, amely a nyílt munkaerőpiacon
tapasztalható magasabb fizetéssel és elégedettebb munkavégzéssel függhet össze.
Ennek ellenére a tiszabői lakosokkal folytatott és a szolnoki telepen élőkkel kapcsolatban
álló segítő foglalkozású személyekkel készített interjúk alapján elmondható, hogy a
szegénység kultúrája mindkét vizsgálati térségben jelen van, amely legfőképp a kizárólag
rövid távra tervezésben mutatkozik meg. A szegénykultúra érték- és normarendszere
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elsősorban az urbánus periférián élő hátrányos helyzetűek hétköznapjait és családi életét
szövi át mélyrehatóan. A periférián élők a jól megszokott, helyi szinten kialakult szabályok
miatt tartanak minden változástól, ezért folyamatos motiválásra és támogatásra van szükségük,
hogy képesek legyenek megváltoztatni helyzetüket.
4. Az eredmények alapján látható, hogy a periférikus területek földrajzi, területi
jellemvonásai és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés infrastrukturális nehézségei
negatív hatással vannak az ott élő hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerő-piaci
jelenlétére. E körülmények elsősorban az inaktívak számára jelentenek problémát, hiszen
munkaügyi kirendeltség/kormányhivatal megközelíthetősége közösségi közlekedéssel igen
nehézkes, és esetenként a költségeit sem tudják megfizetni. Ugyanakkor mind a vidéki, mind
pedig a városi perifériák lakói legfőként a munkaügyi központtól várnak megoldást
munkaerő-piaci helyzetükre. Viszont a munkaügyi kirendeltség – elsősorban a tiszabőieket
érintő, a közfoglalkoztatási szerződés folyamatos megújítására irányuló – gyakorlatával a
periférikus területeken élők munkaerő-piaci helyzetének és munkanélküliségi rátájának
kizárólag a konzerválására van lehetőség. Ennek is köszönhetően, hivatalos adatok szerint a
tiszabői munkanélküliség – a kutatás idején – az országos átlag kétszerese volt, addig – nem
hivatalos eredmények szerint – a Törteli úti telepen mérhető inaktivitás az országos ráta
tizenötszörösét jelezte. Természetesen ezen magas arányokhoz nem csak a munkaügyi
kirendeltség – a periférikus területeken élők elmondásai alapján jellemezhető – gyakorlata járul
hozzá, hanem az elsődleges munkaerő-piaci szempontból inaktívak alacsony munkakeresési
motivációja is a jelenlegi helyzetet stabilizálását segíti, amelyet a közmunkaprogramban való
munkavállalás tovább mérsékel.
A kutatás eredményei szerint a területi elszigeteltség és a közösségi közlekedés hiányai
– a rurális területeken – főként a kötelező, munkaügyi kirendeltségen történő személyes
megjelenést és a közfoglalkoztatási szerződés megújításához szükséges regisztrációt
hátráltatják. A közösségi közlekedés korlátozott megjelenése a centrumhoz kapcsolódó
periférián élők munkába járását is nehezíti, de az álláskeresők kormányhivatalba történő
eljutását is hátráltatja.
5. A kutatás során egyértelműen kirajzolódott egy, a periférikus területeken élők
hétköznapjaira és munkaerő-piaci szerepvállalásukra is kedvezőtlenül ható, mindkét vizsgálati
területre jellemző területi stigma. A területi alapon történő megbélyegzés a vidéki periférián
élők esetében az egész megyére kiterjed, a szolnoki szegregátum esetében pedig a város
területét érinti, vagyis mindkét periférikus terület esetében az elsődleges munkaerő-piachoz
kapcsolódó foglalkoztatási övezetre terjed ki. A területi stigma egy olyan diszkriminációval
jár, amely megnehezíti az adott területen élők mindennapjait, hiszen mind munkaerő-piaci,
mind kereskedelmi területen nehézségeket jelent a megbélyegzett területi egységben élők
számára, de egyes esetekben a közszolgáltatások igénybevételét is hátráltatja.
A periférikus területeket övező térségekben élők sztereotip, megbélyegző mentalitását
mindkét terület esetben a stigmatizált területeken élők egy csoportjának deviáns viselkedése
váltja ki, illetve a Tiszabő esetében jellemző, szélesebb kiterjedést a falu gyakori – elsősorban
negatív tartalmakkal telt – médiaszereplése eredményezi. Az elsődleges munkaerő-piaci
foglalkoztatók megbélyegző gondolkodása pedig az alkalmi munkavállalás és a
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közfoglalkoztatás irányába vezeti a hátrányos helyzetűeket, amely tartósítja a körülményeiket.
A területi stigmához kapcsolódó sztereotip gondolkodás – elsősorban a vidéki periférián élők
esetében – a munkaerőpiac mellett a közszolgáltatások (hivatali ügyintézés, egészségügy) és a
kereskedelem (banki szolgáltatás) területén is érezteti hatását.
A területi stigma nem azonos az etnikai, nemzetiségi alapon történő hátrányos
megkülönböztetéssel, de átfedések tapasztalhatók a diszkrimináció e két változata között. Az
eredmények szerint a periférikus területekre jellemző területi stigma sokkal nagyobb
mértékben hátráltatja a hátrányos helyzetűek munkavállalását, mint a származás alapján
történő megkülönböztetés. Ez utóbbi a centrumhoz közeli periférián élők elhelyezkedését
akadályozza magasabb arányban. A lakóhely szerinti hátrányos megkülönböztetés
spektruma szélesebb a rurális periférián élők esetében, ahol egyrészt a megye teljes területére
kiterjed, másrészt a munkaerő-piaci hátrányok mellet a kereskedelmi és a közszolgáltatásokban
is jelentős hátrányokat eredményez.
6. Az elsődleges munkaerő-piaci pozíciók szerzésében a vidéki periférián élők esetében
legfontosabb szerepe a kapcsolati tőkének van, míg ezen a téren a városi periférián élők
számára a munkaügyi központ jelenti a legnagyobb segítséget. A vidéki periférián a
közmunkaprogramban való elhelyezkedésben is fontos szerepet kap a lokális szintű
kapcsolati tőke, amelyet a polgármesterrel és a képviselőkkel kialakított kapcsolat minősége
határoz meg. Ennek alapját – a helyi válaszadók elmondása szerint – az önkormányzati
választásokon leadott szavazat jelenti.
7. A tiszabői közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó helyi kiválasztási és működtetési szisztéma
ellenére a közmunkaprogramban való magas részvételi arány nem véletlen, hiszen az ott élők
álláspontja szerint az elsőszámú elhelyezkedési és megélhetési lehetőséget a
közmunkaprogram jelenti. Ezzel szemben a szolnoki szegregátum lakói legfőképpen a
szezonális, alkalmi munkákból szerzett jövedelemre alapozzák egzisztenciájukat.
Területi relációban vizsgálva az eredményeket egyértelműen látszik, hogy a vidéki
periférikus térségben sokkal jelentősebb – arányait tekintve több, mint kétszer akkora –
foglalkoztatási szerepet tölt be a közmunkaprogram, mint a centrumhoz közeli, városi
periférikus területeken. A rurális periférián tapasztalható magas közfoglalkoztatási arány nem
meglepő, hiszen – mindkét célterületen – a hátrányos helyzetűek legutolsó, nyílt munkaerőpiaci pozíciójukkal az adott év hazai átlagának töredékét keresték meg. Ez természetesen – a
kevésbé kívánatosság elve miatt – még mindig magas magasabb az aktuális év
közfoglalkoztatási bérénél, de a közmunka jellemzően alacsonyabb felelősséggel, elvárással és
kötelezettséggel jár, mint egy elsődleges munkaerő-piaci pozíció, ezenfelül helyben elérhető
lehetőséget jelent.
Egyes vizsgálatok (SCHARLE Á. 2015, TÍMÁR J. et al. 2015, CSERES G. ZS. 2015, TÉSITS
R.-ALPEK B. L. 2015) szerint a közmunkaprogram társadalmi haszna, hogy a szociális –
foglalkoztatást helyettesítő – támogatásoknál magasabb jövedelmet nyújt a résztvevőknek. Ezt
kutatási eredményeim is alátámasztják, hiszen közel minden másodlagos munkaerőpiacon
elhelyezkedő munkavállaló (Tiszabő: 85,7%, Szolnok: 87,5%) tapasztalta, hogy a
közmunkaprogramban való elhelyezkedésnek köszönhetően javult a háztartásuk anyagi
helyzete.
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8. A háztartások – a közfoglalkoztatás eredményeként kialakuló – pénzügyi körülményeinek
javulása nem vonja egyértelműen magával a szegénység kultúrához kapcsolódó értékek
elhagyását, és a másodlagos munkaerő-piaci elvárások sem olyan szigorúak, mint amelyeket
nyílt munkaerőpiacon található vállalkozásoknál lehet tapasztalni. Egyes kutatások (SIPTÁR D.TÉSITS R. 2014, VELKEY G. 2014A) a közmunkaprogram pozitívumai között jelzik, hogy a
közfoglalkoztatásban végzett tevékenységek hozzájárulnak a tartósan munkanélküli emberek
munkaképességének és szakmai kompetenciának fenntartásához vagy kialakításához.
Ehhez kapcsolódóan elmondható, hogy a mintaterületeken végzett kutatási eredményeim
szerint a pontos érkezés és precíz munkavégzés, mint a két alapvető követelmény jelentős
mértékben segíti az időkerethez való igazodást, a szabályokhoz való alkalmazkodást és az
elvégzett munka teljességének érzését. Emellett a közfoglalkoztatás kedvezően hat a
periférikus területeken élő közfoglalkoztatottak munkahelyi integrációjára, mivel közösségben
végezhető pozitív munkatapasztalatot, élményt szereznek és munkafolyamatokat sajátítsanak
el. Továbbá a különböző munkakörökben dolgozó közmunkások láthatják munkájuk
eredményét, és érezhetik ennek hatását – megtermelt termények szétosztása, általuk készített
vályogtéglából épült irattár, általuk font drótból készülő kerítés, valamint a járdalapok
felújításával, fák ültetésével és az utcák tisztántartásával szépülő település –, ami esetenként
20-25 év nyílt munkaerőpiacról való kiesés után további pozitív megerősítést jelenthet
számukra és befolyással lehet egy későbbi munkavállalás kimenetelére. Ezek hatására, és a
közfoglalkoztatásban megszerzett napi munkarutin és munkarend kialakításának
eredményeként csökken a szegénység kultúrájának mértéke a leszakadó területeken élő
hátrányos helyzetű emberek körében.
Ennek köszönhetően a közmunkaprogram munkaszocializációs célja valójában
megvalósulhatna, viszont a periférikus területeken élő közfoglalkoztatottak szignifikáns
többsége (a vidéki periférián: 77,2%, a városi periférián: 100%) nem keres munkát az
elsődleges munkaerőpiacon3. A vidéki periférián élő inaktívak esetében ennek legfőbb oka,
hogy jövőbeli megélhetésüket is a másodlagos munkaerő-piaci lehetőségekre alapozzák. Ezen
eredmények tükrében nem meglepő, hogy a közmunkaprogram eredetileg megfogalmazott
célját, vagyis, hogy a munkaszocializációt elősegítő tevékenységek hatására visszavezeti a
résztvevőket az elsődleges munkaerőpiacra, nem érte el a periférikus területeken.
Tehát a közmunkaprogram, a kutatásom eredményei szerint is mérsékli az álláskeresési
hajlandóságot, valamint igazolja azoknak a vizsgálatoknak (KOLTAI L. 2014, CSERES G. ZS.MOLNÁR GY. 2014B, BAKÓ T. et al. 2014, BASS L. 2010) az eredményeit, amelyek szerint a
közmunka csökkenti a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélyeit. Emellett
bebizonyosodott, hogy – a szakirodalmi tapasztalatokhoz hasonlóan (CSERES G. ZS.-MOLNÁR
GY. 2015, BASS L. 2010) – a közfoglalkoztatásban végzett feladatok egyszerűek ahhoz, hogy
fejlesszék a dolgozók kompetenciáit, készségeit. Ez elsősorban a városi periférián élők
esetében jelenik meg látványosan, ahol a munkakörök jellemzően – parkgondozás,
városrendezés, takarítás – betanított munkákhoz kapcsolódnak. Ezzel szemben a vidéki

Jóllehet, fizetési igényeik alapján jó esélyük lenne az elhelyezkedésre: a vidéki periférián élő aktív korúak
átlagosan nettó 110.600 Ft-ért vállalnának munkát az elsődleges munkaerőpiacon, míg a városi periférikus
területeken élők nettó 93.500 Ft-ot várnának jövedelemként a nyílt munkaerőpiacon.
3
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periférián a betanított- és segédmunkák munkák mellett adminisztratív és értékteremtő
feladatok is végezhetőek.
Következésképpen elmondható, hogy a közmunkaprogram nem készíti fel a dolgozókat
a nyílt munkaerő-piaci követelményekre (VÁRADI M. 2010), ami tovább csökkenti a felfelé
irányuló társadalmi mobilitás esélyét (TÓTH J. et al. 2017).
9. A dolgozók mindkét területen a közmunkaprogram pozitívumai között említették az adott
munkatevékenységet és a kollegiális közösséget, valamint azt a tényt, hogy egyáltalán a
közfoglalkoztatás megélhetési lehetőséget teremt számukra. Ennek ellenére egyes
közfoglalkoztatottak kritikusan állnak a program hátterét megalapozó szociál- és
foglalkoztatáspolitikai irányváltás aktív eszközök felé történő eltolódásához.
„Akkor is csinálni kell, ha nem akarod. Nehéz ez, férfimunka.” (27 éves tiszabői nő)
Esetükben érezhető a magyar munkaerőpiac rendszerváltást követő – szocialista felfogásról
kapitalista szerkezetre történő – átrendeződésének hatása, és ezen változások olyan korábbi
alternatív kezelési technikáinak befolyása, mint az inaktivitásba helyezés különböző
lehetőségei: korai nyugdíjazás, „rokkantosítás”, vagy a szociális transzferekre való hosszú távú
berendezkedés. E körülmények még mindig hagytak megoldandó feladatot a periférikus
területeken élő hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci felzárkóztatásában. Hiszen a magyar
szociálpolitika, a 2011-es szociális törvényben is megjelent jelentős irányváltása (MAGYAR
KÖZLÖNY 2011, KOÓS B. 2016) óta az állam által nyújtott szociális támogatásra, vagyis aktív
korúak ellátására – egyéb kondíciók mellett – csak az jogosult, aki a felülvizsgálatot megelőző
egy évben legalább 30 napot dolgozott, amelyre a közmunkaprogram lehetőséget biztosít. A
felajánlott (köz)munkát pedig el kell vállalni, amely az együttműködés feltételét jelenti.
A szociál- és foglalkoztatáspolitika ezen iránya elsősorban azt célozza, hogy az emberek
ne szoruljanak bele abba a szegénységi csapdába4, amelybe a rendszerváltás után a
munkaképes korú inaktívak tömegei estek bele. A magyar szociál- és foglalkoztatáspolitika
irányváltása óta még csak alig néhány év telt el, amely időszak alatt az új elveken alapuló
szociál- és foglalkoztatáspolitikai eszközökkel sem lehet teljesen pótolni a nyílt
munkaerőpiacról való 20-25 év kiesés társadalmi következményeit. Hiszen a foglalkoztatásból
való kikerülés következtében a munkamorál nagyon gyorsan devalválódik, és a korábban
megszerzett szakmai kompetenciák, ismeretek és tudás a technikai fejlődés és a gazdasági
átalakulás következtében hamar elértéktelenednek.
A szociál- és foglalkoztatáspolitikai irányváltás, és az ehhez kapcsolódó
közmunkaprogram – amellett, hogy csökkenti az alkalmi munkavállalás lehetőségét és az
elsődleges történő munkaerőpiacon elhelyezkedés szándékát – a nyílt munkaerőpiacról több
évtizedre kikerült embereknek (is) biztosít lehetőséget a munkahelyi (re)szocializációhoz.

A szegénységi csapda megjelenése azt a helyzetet jelzi, amikor a bruttó jövedelemnövekedés hatására
összességében nettó jövedelemvesztés jön létre, vagy nem kapcsolódik hozzá jövedelemnövekedés (SEMJÉN A.
1996).
4
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10. A periférikus területeken élők hátrányos helyzetének fennmaradásáért nem kizárólag a
szocializmusban elindult társadalmi- és térbeli szegregálódási és marginalizációs folyamatok,
valamint a szegénység kultúrájának szocializációs értékei és ezek átörökítése nevezhető meg
felelősnek. A periférikus térségben élő emberek életkörülményeit olyan lokális szintű, külső
tényezők is – önkormányzat, illetve környéken élő családok – konzerválják, amelyek anyagi
érdeke a célcsoport – iskolai szint, pénzügyi körülmény és információs ellátottságbeli –
helyzetének fenntartása. Ez egyben a függőségi viszonyt eredményező monopol helyzet
megőrzésének alapját jelenti.
A jelenlegi működési problémák és az esetleges, időszakos, nem tervszerű foglalkoztatás
ellenére a közmunkaprogram nélkülözhetetlen a helyiek mindennapi életének fenntartásához,
hiszen annak ellenére, hogy erősíti a paternalista jellegű rendszert, csökkenti a periférikus
területen felgyülemlett szociális feszültségeket (VIRÁG T. 2009). Ezért a megkérdezett vidéki
periférián élők elmondásai alapján tapasztalható – függőségi viszonyok miatt kialakult –
önkormányzati visszásságok ellenére, a periférikus térségekben helyben elérhető munkahelyek
hiánya miatt folyamatos igény van a programban való részvételre.

VI. Az eredmények használhatóságának lehetőségei
•

A dolgozat eredményei felhasználhatók egy településfejlesztési- és antiszgregációs
programhoz, hiszen rávilágítanak Tiszabő és a Törteli úti szegregátum periférikus
helyzeteiből adódó olyan alapvető hiányzó szolgáltatásokra, amelyek az ott élő
emberek életminőségének jelentős csökkenését eredményezik.

•

A kutatás során feltárt területi stigma hatása mindkét területen indokolhat egy olyan
településmarketing és érzékenyítő folyamat kezdeményezését, amely képes
csökkenteni a területeken élők megbélyegzettségét, ezzel javítva a tiszabői és a szolnoki
szegregátumban élő emberek megítélését és elhelyezkedési lehetőségeit.

•

Az eredmények figyelembe vehetők egy komplex szemléletű társadalmi felzárkózási
program kialakítása során, amely tekintettel van a periférikus területeken élő hátrányos
helyzetű emberek sajátosságaira – szocializációból adódó nehézségek, oktatási- és
képzési dilemmák, a lakáshelyzet, egészségi állapot – és egyedi életkörülményeire.

•

A kutatás eredményei rávilágítják a munkaerő-hiánnyal küzdő vállalatok figyelmét a
kulcskompetenciák átadására épülő felzárkóztató képzések fontosságára, és annak
lehetséges folyamatára, ezzel támogatva a hátrányos helyzetű emberek elsődleges
munkaerőpiacra történő bekerülését.
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VII. A kutatás további lehetséges irányai
A kutatás további lehetséges irányai során érdemes feltárni egyrészt a közmunkaprogram
helyi vezetésének vélekedését, meglátásait a dolgozók azon jellemzőiről, amelyek hatással
vannak az elsődleges munkaerő-piaci szerepvállalásra. Emellett célszerű megvizsgálni a nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatók perspektíváit és tapasztalatait a periférikus területeken élő
hátrányos emberek munkahelyi integrációjáról, és teljesítményéről. Esetükben – a képzési
szükségletek felmérése érdekében – hasznos lehet feltérképezni azokat a munkaerő-piaci
tulajdonságokat, jellemzőket, kompetenciákat és elvárásokat, amelyeket a periférikus
területeken, vagy ezekhez közeli, elérhető nagyobb – alacsonyabb iskolai végzettségű,
szakképzetlen dolgozókat nagy számban is alkalmazó – nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók,
gyárak, üzemek alapvető feltételként igényelnek a dolgozóktól.
Tehát a kutatás lehetséges irányai folyamán azokra a munkaadói oldaláról elvárt
kompetenciákra és egyéni tényezőkre érdemes fókuszálni, amelyek jellemzően
megakadályozzák az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen dolgozók alkalmazását,
viszont ezek közvetlen fejlesztésével biztosítható lenne elsődleges munkaerő-piaci
szerepvállalásuk.
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