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Háttér
A

Restart-Up

Magyarország

egyetlen

középkorú

diplomás

munkavállalók

elhelyezkedésének és foglalkoztatásának támogatására létrejött közösség. A Restart-Up
közösségi program azért jött létre, hogy a 45 év feletti diplomás munkavállalók
álláskeresését támogassa munkaerőpiac-specifikus ismeretekkel, kapcsolatrendszerrel
és fejlesztő programokkal. A program célja továbbá a vállalkozások és szervezetek
számára megoldást kínálni a felmerülő munkaerőhiány hatékony, tartós és megbízható
kezelésére. Mottónk:
„Hiszünk egymásban! Hiszünk abban, hogy a Restart-Up program támogató, fejlesztő
szolgáltatásaival a 45 éven feletti munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációja
lehetséges. Tudjuk, hogy ez a korosztály komoly értéket képvisel, melynek szellemében
közös érdekünk a réteg megtalálása, megszólítása, párbeszéd kezdeményezése, és a
reintegráció.”
Az elmúlt két évben több mint 700 regisztrált tag jelezte igényét támogató programunk
szolgáltatási iránt. Közel ötven önkéntes HR szakember, tanácsadó, tréner és coach
bevonásával több mint 200 fő számára biztosítottunk képzési programokat, csoportos és
egyéni coaching támogatást. Regisztrált tagjaink önéletrajz írási, álláskeresési,
elhelyezkedési tanácsokat kapnak a munkaerőpiacon aktív, az elvárásokat jól ismerő
szakemberektől. Aktív közösségünkben releváns cikkek, írások figyelemfelhívások segítik
az „újraindulást”.
Folyamatosan kutatjuk a 45 éven felüliek foglalkoztatására nyitott cégeket.
Tevékenységünk eredményeként tagjaink egyre növekvő számban válnak nehéz
helyzetbe került álláskeresőből újra aktív, megelégedett munkavállalóvá. A probléma
súlyát és nagyságát látva célunk azoknak a módszereknek a megtalálása és alkalmazási
lehetőségeinek megteremtése, amelyek segítségével ez az értékes munkavállalói réteg
újra aktív és hasznos munkaerőpiaci tényezővé válhat. Lehetőségeinkhez mérten hosszú
távon tervezzük programunk kiterjesztését alacsonyabb képzettségű rétegek felé is.
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A kutatás célja, háttere, hipotézis, módszertan
Hipotézisek, célok
A kutatás hipotézisei közé tartozik, hogy annak ellenére, hogy fővárosban már több éve
érzékelhető probléma a munkaerőhiány a középkorúakat, 45 év feletti munkavállalókat
negatív diszkrimináció éri a budapesti munkaerőpiacon. Az elemzők másik feltevése az
volt, hogy a fővárosban kialakult akut munkaerőhiány ezeket a sztereotípiákat, negatív
előítéleteket átalakította vagy éppen átalakítja, és a korosztály pozitív tulajdonságai
belehelyeződnek a képzeletbeli mérlegbe a 45 év feletti álláskeresők esetében.
Harmadik hipotézisünk az volt, hogy a HR részéről és a cégvezetés részéről jelen vannak
negatív sztereotípiák a célcsoport munkavállalókkal szemben.
Az elmúlt években szerzett tapasztalatok és a probléma súlyának megismerése igazolták,
hogy a kiinduló hipotézis, miszerint a munkavállalói és a munkáltatói oldal egészséges
együttműködését egy jelentős, valamelyest megalapozatlan feltételezésekből adódó
szakadék mellett valós hiányosságok és fejlesztéssel pótolható elemek akadályozzák.
Kutatásunk ennek egy lehetséges megoldására, a negyvenöt év feletti munkavállalók
„újrafelfedezésére” irányul munkáltatói oldalról. Be kívánjuk mutatni, hogy vannak
jelentős, ám valamelyest megalapozatlan feltételezések és előítéletek, amelyek
szakadékot képeznek a munkaadók és a korosztály között. Célunk a valós hiányosságok
felmérése, képzésekkel, fejlesztéssel való kezelési javaslatok megfogalmazása. A falak
ledöntése, az előítéletek tompítása, információkkal való felvértezése az ellenérveknek a
kutatás egyik célja. A kutatás eredményeit feldolgozó elemzés lehetőséget teremt arra,
hogy később hathatós akciók kerüljenek kidolgozásra a negyvenöt év feletti
munkavállalók, munkakeresők számára. Ehhez szükséges, hogy a problémafeltárás
konkrét legyen, a korosztály sajátos jellemzői feltárásra kerüljenek, bemutatva az
elemzés keretében a hátrányokat, a sikertelenség okait. Ehhez fel szükséges tárni a
célcsoportok véleményét, tapasztalatait és feltételezéseit.
Fontos a pontos vélemények kiszűrése, az előfeltevések bemutatása, amelyek a
munkaadói oldalnál megjelennek, mint a foglalkoztatást akadályozó tényezők. Feltárásra
tudnak ilyenformán kerülni azok a fejlesztési szükségletek, amelyek a célcsoporttal
kapcsolatos attitűdöket formálják pozitív irányban, és javítják elhelyezkedési esélyeit.
A kutatás kitér az állami foglalkoztatási szervezetek által támogatásokban részesülő
álláskeresők számára, az elemzéssel érintett célcsoport esetében biztosított jelenlegi
szolgáltatások, illetve az egyéb elérhető támogatások hatékonyságának felmérésére is.
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Emellett megkísérli felmérni a látókörbe nem kerülő, nem regisztrált álláskeresőkre,
motivációira is.
Jelen, a 45 év feletti diplomás munkakeresőket, illetve szervezeti humánerőforrás
szakembereket és vezetőket megszólító kutatás fő célja tehát a probléma két pólusát
megtestesítő

célcsoportok

véleményének,

tapasztalatának

megismerésével

a

középkorúak munkaerőpiacról való kiszorulása okainak feltárása, az előítéletek és a
valós problémák szembeállítása és a helyzet rendeződéséhez szükséges fejlesztési
szükségletek, beavatkozási pontok, akciók és módszerek azonosítása.
A jelen projekt keretében a budapesti és az agglomerációban élő érintett munkavállalók,
illetve a működésüket ugyanitt folytató cégek vizsgálata valósult meg. A kutatás
hosszabb távú célja, hogy az eredmény és a megismert tapasztalatok kiinduló forrásai
legyenek egy, Magyarország területére kiterjedő széleskörű kutatásnak, amelyben sor
kerülhet a területi eltérések azonosítása, azoknak megfelelő célzott akciójavaslatok
megfogalmazása.

A kutatás módszertana
A feldolgozás alapjául szolgáló adatokat nagymintás primer kutatásból nyertük. A primer
kutatás lehetőséget teremt azon információk begyűjtésére és kiértékelésére, amelyek
közvetlenül az érintett célcsoporttól érkeznek. Jelen esetben egyszeri, specifikus
adatgyűjtést

valósítottunk

meg,

amely

a

primer

vizsgálat

tartalma

szerint

tapasztalatokon, jellemzőkön és feltételezéseken alapulnak, saját tapasztalatok adják az
adatok alapját. A primer kutatás keretében elnyert információk előnye, hogy időszerű
információkat kaptunk a munkaerőpiacról ezen speciális egyedi célhoz kötötten, és az
adatgyűjtés módja ismert, ellenőrizhető, megbízható.
Az adatgyűjtés két egymástól elkülönült a munkavállalói és a munkáltatói oldalon
releváns, és egymással összevethető kérdésekkel összeállított kérdőív formájában
valósult meg:
1. 50 kérdéses munkavállalói kérdőív, amelyet


a regisztrált álláskeresők a Foglalkoztatási Szolgálatok közreműködésével
helyben, papír alapon töltöttek ki



a további kitöltők online felületen válaszoltak meg

2. 25 kérdéses, online felületen elérhető és kitölthető munkáltatói kérdőív
A kérdőíveket szociológus, pszichológus, munkaerőpiaci szakértő, fejvadász, HR szakértő,
szervezetfejlesztési szakértő és statisztikus szakemberek közreműködésével, az egyes
6
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célcsoportban végzett előzetes mélyinterjúk eredményeinek felhasználásával állítottuk
össze.
Az adatfelvétel 2018 szeptembere és decembere között valósult meg.

A kutatás mintája
A kutatás tervezésekor az alábbi célcsoportokat és információforrásokat határoztuk
meg:
1. Budapesti 45 év feletti álláskeresők
1.1. Regisztrált álláskeresők kb. 500 fős életkori reprezentatív mintája
1.2. Álláskeresőként nem regisztrált, de munkát kereső személyek kb. 500 fős
mintája a Restart-Up tagságára alapozva, és munkaerő közvetítő cégeken
keresztüli eléréssel valamint online csatornákon keresztül a szervezetekhez
nem regisztrált, a problémát önerőből megoldani próbálók között
Kiemeljük, hogy bár a Restart-Up közösség elsősorban a diplomával rendelkező
munkavállalói réteg támogatását tűzte ki célul, a jelen projekt keretében az
álláskeresők között iskolai végzettség tekintetében nem tettünk ilyen szűkítést.
2. Szervezeti humánerőforrás szakemberek és vezetők kb. 250 fős mintája
A tanulmány összeállításához a beérkezett adatok tisztítása után végül 594 fő a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső, 509 fő nem regisztrált további
álláskereső, illetve 288 fő munkáltatói oldalról információt közlő válaszadó által létrejött
adatforrást dolgoztunk fel.

Az elemzés felépítése
Az elemzés első, nagyobb része két, bevezető jellegű fejezetre bontható. Ezek választ
adnak

a

kutatás

céljára,

a

kutatást

megalapozó

hipotézisek

itt

kerülnek

megfogalmazásra, és a módszertant is ismertetik. A kutatás főbb elemeit is itt ismerheti
meg az olvasó, úgymint a munkaadó és a munkavállalói oldal számára kiküldött
kérdőívek száma, a kérdőívek módszertana, a primer kutatás jellemzői. A
Helyzetfelmérés fejezetben egy általános ismertető rész kerül összeállításra, amely
feldolgozza a célcsoport korosztályi sajátosságait, a meglévő előítéleteket és azon
szakirodalmi ismereteket, amelyek feldolgozása megtörtént. Külön részben kerülnek
ismertetésre a munkahelyi kompetenciával kapcsolatos ismeretek. A célcsoport-elemzés
keretében ismertetésre kerülnek azok a jellemzők, amelyek a negyvenöt év feletti aktív
korosztályt munkavállalói szempontból jellemzik, ismertetve a körükben tapasztalható
7
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aktivitási rátákat is. A célcsoport-elemzés kitér a diplomás rétegre is a korosztályon
belül, és az ő speciális nehézségeikre is.
Az elemzés központi eleme a kérdéssorokra adott, primer kutatással felmért válaszok
kiértékelése diagrammos-szöveges formában. A kutatásban a munkaadók és a
munkavállalók egymástól eltérő, de logikailag számos kérdésben összefüggő kérdésekre
válaszoltak. Azon kérdések esetében, amelyek összefüggnek, konklúzió levonása is
megtörténik, egy jól elkülönülő, keretes részben. A kérdések nagyon domináns részben
zárt végűek, tehát választási lehetőséggel, kötött módon kell megadni a kérdésekre
adott választ.
A kérdések érintik a munkakeresést, csatornáit, a munkaerőhiányra adható választ,
illetve azt, hogy a munkaadók és a HR mennyire felkészült a középkorú generációval való
diszkriminációmentes, előítéletektől nem terhelt felvételi folyamatok lefolytatására.
Önálló kérdésblokk irányul a célcsoport erősségeire, és felméri a feltételezett
hátrányokat is, amelyek saját, vagy munkaadói oldalról felmerülnek. A kérdőívre adott
válaszok keretében vizsgálat tárgyát képezi:
1. Munkaerőpiaci státusz, munkakeresés online és offline csatornái, önálló
programok léte a célcsoport foglalkoztatására, foglalkoztatói szolgálatok
szerepe, interjúszituációk és az interjúzók nyitottsága, a munkaadók saját
programjai és felkészültsége.
2. A munkaerőpiaci elhelyezkedés hatékonyságának növelési eszközei, képzések,
önfejlesztési módok és a befogadó környezet léte, a korosztályból válaszolók
önbevalláson alapuló erősségei, gyengeségei.
3. Foglalkoztatási szolgálat, egyéb támogató közösségek szerepe a célcsoport
foglalkoztatási rátájának növelésében.
Az elemzés felméri a kérdésekre választ nyújtók iskolai végzettségét, idegennyelvismeretét is. A válaszok és a szakirodalmi ismeretek adják alapját a fővárosi negyvenöt
évnél idősebb munkavállalók SWOT-analízisének.
A dokumentum egy olyan keretbe, komparatív elemzési modellbe helyezi a nyújtott
válaszokat, illetve a kapott ismereteket, amelyek alapja a témával kapcsolatos
szakcikkek, ismeretek, amely önálló fejezetet igényel. Így kerül sor egy záró,
végkövetkeztetéseket is levonó PEST-SEPTEMBER elemzés elvégzésére. A munkát
összegzéssel zárjuk.
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Helyzetfelmérés
A Helyzetfelmérés fejezet ismerteti a magyarországi helyzetet egy általános ismertető
rész összeállításával, amely feldolgozza a célcsoport korosztályi sajátosságait is röviden.
A célcsoport részletekbe menő bemutatására önálló fejezetben kerül sor. A
Helyzetfelmérés ismerteti a meglévő előítéletekkel, sztereotípiákkal kapcsolatos
szakirodalmi ismereteket, amelyek feldolgozása megtörtént. Külön részben kerülnek
ismertetésre a munkahelyi kompetenciával kapcsolatos ismeretek.

Munkaerőpiaci feszültségek, fluktuáció
Jelenleg Magyarországon rekordalacsony munkanélküliségi ráta mellett jelentős
feszültség alakult ki a munkaerőpiacon. A helyzetet jelentősen alakítja több tényező, így
az alábbiak:


a társadalom elöregedése



a fiatalabb, munkaerőpiacra belépő korosztály számára jelentősen vonzóbb
alternatívát kínáló egységes európai munkaerőpiac

1. ábra
Kivándorlási mutatók (2010-2017) a Központi Statisztikai Hivatal és a www.portfolio.hu adatai
alapján



a fiatal populáció számossága jelentősen elmarad a nyugdíjba vonulóktól
(1,4-es termelékenységi mutató)

9



egyre inkább fokozódik a kirovó-felosztó rendszerben lévő feszültség



talán a legjelentősebb probléma a kivándorlás



a munkabérek a visegrádi országok átlaga alatt találhatók
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2. ábra
Havi nettó átlagkereset két felnőttre vetítve, Eurostat, 2017



A Magyar Nemzeti Bank és a www.portfolio.hu 2017-2018-ra vonatkoztatott
becslései és előrejelzései alapján országosan 160 eFt1, a fővárosra vetítetten
210-215 eFt volt az elmúlt években a medián kereset.2

3. ábra
Az MNB által előrevetített 2017-es medián bér országos mértéke

1

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 2016 decemberi inflációs jelentés,
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2016-12-22-inflacios-jelentes2016-december
2
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4. ábra
A www.portfolio.hu által Budapestre és más megyékre az átlagbérből 20%-os óvatos becsléssel
vetített mediánbér mértéke



mindezen együtthatók okozzák a rendkívül magas fluktuáció mértékét a
legtöbb szakmában, területen.

5. ábra
Nyitott pozíciók betöltésének átlagos ideje, Forrás: BDO Magyarország, Blooment, 2018

A fluktuáció első, negatív hatásai már láthatóak voltak a 2010-2012-es évektől, de ekkor
még a magasabb munkanélküliségi adatok ezt elfedték a teljes munkaerőpiacon. A
nővérek, egészségügyben dolgozók, a vendéglátóiparban gyakorlatot szerzők ekkor már
százezres nagyságrendben vállaltak külföldön munkát. Napjainkra az oktatástól a
közigazgatásig, a gyártósoroktól a szobafestőkig, a takarítóktól a háziorvosokig minden
területen érzékelhető a probléma. Számunka azonban a célcsoport szempontjából ez a
helyzet egyfajta pozitív lehetőséget, helyzetet teremthet.
A magyarországi munkaerőhiány, a nagyméretű fluktuáció kezelésére egyre inkább arra
a konszenzusra jut a humánerőforrás-szakma, hogy első lépésben a meglévő munkaerő
megtartására, annak elégedettségére, az employer branding-re kell helyezni a hangsúlyt.
11
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A szakma kimondta a célt, miszerint meg kell tartani a munkaerőt. Mérni és értékelni
kell a meglévő erőforrásokat ebben a helyzetben. Ez jelentősen javítja és meglátásunk
szerint fel is fogja értékelni a célcsoportba tartozó munkavállalók, a jelenleg
foglalkoztatott státuszban, vagy szabad vegyértékként a rendszerben később bevonható
erőforrásként meglévő személyek helyzetét a szervezeteken belül.
A munkahely megtartása kapcsán a célcsoport tagjai, de még a fiatalabb korosztályok
esetében azonban merülnek fel fluktuációs problémák. Alábbiakban elemezzük és
bemutatjuk a fluktuáció fogalmát, és a célcsoportban jelenlévő okait is. A fluktuáció
kifejezést a munka világában arra a jelenségre használják, amikor egy szervezet
esetében, aki emberi erőforrásokkal gazdálkodik, magas az eltávozók vagy új belépők
száma. Ezen szervezeti erőforrások egyik mutatószáma a fluktuáció.
A fluktuáció, mint fogalom az alábbiakat jelenti: „A szervezetből önként vagy kényszer
hatása által távozott munkatársak pótlására felvett munkatársak százalékos aránya az
átlagos állományi létszámhoz képest, 12 hónapos időintervallumra vetítve.”3
Ez a fogalmi meghatározás adja annak az alapját, hogy a fluktuáció mértéke mérhetővé
váljon egy szervezet esetében. Ahhoz, hogy a fluktuáció mértékét meghatározhassuk,
meg kell adni bizonyos mérőszámokat, viszonyításokat.
Munkaerő-forgalom
A munkaerő-forgalom százalékban kerül meghatározásra. A mérőszám azt mutatja meg,
hogy egységnyi foglalkoztatottra vetítve mekkora arányú a létszámváltozás. A
létszámváltozás azon foglalkoztatottakból, akik beléptek a szervezetbe, illetve azon
alkalmazottakból, akik kiléptek a vizsgálatba bevont időszakba, azok összevonásából
kerül meghatározásra. A munkaerő-forgalom tehát e két adat, vagyis a belépők és a
kilépők létszámának összeadásából, és ezen adat teljes spektrumra vetítéséből fakad.
Munkaerő-forgalom (%) = (Belépők száma (fő) + Kilépők száma (fő) / Átlagos állományi
létszám) x 1004
Kilépési forgalom
A kilépési forgalom egy olyan százalékos adat, amely a kilépő munkavállalók számát
osztja el az átlagos állományi létszámmal, és ebből képez arányszámot. A kilépési
forgalom megmutatja azt, hogy egy adott szervezetben lévő alkalmazottra hány kilépő
személy, volt foglalkoztatott jut.
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Kilépési forgalom (%) = (Kilépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 1005
A kilépési forgalom mutatójának értéke azáltal csökken, ha a szervezetből kilépők
létszáma lecsökken. A mutató csökkentésének másik módja, ha nő a szervezetben az
átlagos állományi létszám mértéke.
Belépési forgalom
A belépési forgalom egy százalékos arányt fejez ki, amely a belépők számát viszonyítja az
átlagos állományi létszámadathoz, a két adatot egymással osztva, és százalékarányt
képezve.
Belépési forgalom (%) = (Belépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 1006
A számolás hasonlatos a Kilépési forgalom méréséhez. Ebben az esetben az egységnyi
foglalkoztatottra jutó belépők számát mutatja meg a képlet.
Munkaerő-váltás
Munkaerő-váltás = Minimum (Belépők száma (fő); Kilépők száma (fő))7
Munkaerő-váltás intenzitása
Munkaerő-váltás intenzitása (%) = (Munkaerő-váltás (fő) / Átlagos állományi létszám
(fő)) x 1008
A munkaerő-váltás intenzitásának a felmérése lehetőséget teremt arra, hogy a szervezet
vizsgálata során egy foglalkoztatottra mekkora az a minimum létszám, ami változik.
Lehet más oldalról is vizsgálni a munkaerő-változás-intenzitását. Ebben az esetben a
kérdés úgy merül fel, hogy hány új belépő szükséges ahhoz, hogy a fluktuáció okozta
munkaerő-veszteséget pótolja a munkaadó, a szervezet menedzselhetősége érdekében.
A fluktuáció összetételének az elemzése a célcsoport esetében ki kell, hogy terjedjen
arra, hogy mik azok a speciális okok, amelyek ezt adekváttá teszik a 45 év feletti
korosztály esetében. A fentebb részletezett mérőszámok ezt nem fogják megmutatni a
HR számára. Javasoljuk ilyen probléma felmerülése esetén az alábbi szempontok
elemzését és szöveges kidolgozását:
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a távozás módja



teljesítmény
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Forrás: http://www.fluktuacio.hu/fogalmak
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Forrás: http://www.fluktuacio.hu/fogalmak
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alkalmazásban eltöltött időszak



kor



férfi vagy nő



munkakör



munkakör



munkacsoport dinamikája



a közvetlen vezető személye



a távozás munkavállaló által megjelölt oka.9

6. ábra
Fluktuációs mérések besorolása

A fluktuáció mértékét egyes szalagcímek mára 35%-ra teszik, bár nem konkretizálják,
ezen adatok mely szakmákban, vállalatméretben kerültek felmérésre. Azonban azt még
kellő óvatossággal is kijelenthetjük, hogy jelentős problémát jelent elsődlegesen a
magyar kkv-szektor számára a probléma.

Fluktuáció – probléma és lehetőség
Mi következik ebből? Az, amit a HR-szakma is sugall, vagyis hogy a folyamatos felvételek
miatt növekvő betanítási költségeket, annak egy részét a meglévő kollégák
megtartására, és a szervezetbe integrálható, középkorú, de hosszabb távon is jövőt,
stabil munkahelyet keresők elérésére fordítsa a vezetés. A másik megoldási lehetőség,
hogy a teljes kiválasztási folyamat, a cég által alkalmazott munkakultúra igazodik a fiatal
munkavállalók igényeihez, már nem a profession.hu, hanem az Instagram a hirdetési

9

14

Forrás: http://www.fluktuacio.hu/fogalmak

Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

felület, és nem évekre, hanem adott, esetlegesen többhavi projektekre veszünk fel
embereket, és egy karrierállomás leszünk számára, egy még jobb lehetőség előtt.
A fiatalok esetében alkalmazható módszerek azonban alkalmatlanok az olyan munkaerőtartalékok megszólítására, mint a vizsgált 45 év feletti fővárosi aktív réteg. Esetükben
egy oldalas önéletrajzban nehezen összefoglalhatóak a tanulmányok, korábbi
munkahelyeken elvégzett feladatok, projektmunkák és kompetenciák. A lehetőséget kell
megteremteni arra, hogy őket értő és értékelő fülekkel beszélhessenek személyesen.
Ehhez első lépésben fel kell venni olyan HR-szakembereket, akik ezen korosztály tagjai.
Ez formálja magát a HR-szakmát, napvilágra hozza ezen generációk értékeit,
beszédtémává teszi azokat. Így a vállalathoz való tartozás érzése, a vállalati kultúra
esetükben egy értékké válik, és hívószó lehet.
Ezen lépések megtételéhez azonban meg kell ismernünk a sztereotípia és az előítélet,
mint a 45 év feletti generáció legnagyobb kihívásának fogalmát.

Előítélet és sztereotípia – szakirodalmi bemutatás, a
kontaktushipotézis, mint lehetőség
Az előítéletek és a sztereotípiák megjelennek a negyvenöt év feletti aktív munkaerőpiaci
szereplők esetében a munkaadók részéről. A fogalmak pontos, az elemzés keretében
használt formája miatt elkülönítetten értelmezzük őket. A sztereotípiát az előítélettel
keverten szokták használni. A pszichológia által használt tudományosan elfogadott
megállapítása a sztereotípiának az, hogy egy önmagában álló megállapítás. Fontos
kiemelni azt, hogy a sztereotípia egy általános megállapítás. Tulajdonságot rendel egy
csoporthoz hozzá, de attitűd nélkül teszi ezt, és a csoport minden tagjára érti. Az
előítélet azonban már egyértelműen olyan megállapítás, amikor valaki egy negatív vagy
pozitív attitűdöt kapcsol a csoporthoz. Az előítélet esetében fontos, hogy nem kell, hogy
direkt tapasztalatokra épüljön. Az előítélet már egy feltételezés, amely az azt közlő
személy által jellemzően nem megalapozott vagy tudatosan helytelen következtetést
von le. Az előítélet ismert fajtája a negatív értelemben vett faji, etnikai és nemi előítélet.
Az előítéletek legismertebb kutatói közé tartozik G.W.Allport. A magyar egyetemeken is
tanított meghatározása szerint az előítélet egy személlyel szemben érzett idegenkedő,
vagy erősen negatív attitűd. Allport kiemeli, hogy ennek egyedüli alapja az, hogy az adott
személy egy csoporthoz tartozik.10 Mivel egy adott csoport tagja – esetünkben az életkor
miatt érintett aktív korosztály -, így feltételeznek a csoporthoz kötött negatív
10
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Forrás: Allport, Gordon : Az előítélet. (Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1999.)
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tulajdonságokat róla. Tehát a csoporttal kapcsolatos negatív előítéleteket – rugalmatlan,
túl magas fizetési igénnyel bír, stb. – egy személyre vetítik, aki emiatt hátrányos
helyzetbe kerül más versenytársakhoz képest.
Az előítélet megfogalmazható úgy is, mint egy előzetes ítélet, amely korábbi ismeretekre
és tudásokra, attitűdökre alapoz. Ezekből kiindulva von le előzetes ítéletet. Pozitív
értelemben véve is vonhatunk le előzetes ítéletet, betöltve az ismeret-kiegészítő
szerepét. Alapvetően az elmondható, hogy az előítéletek jelenségének alapja az, hogy
érzelmi úton kialakul egy előzetes tapasztalat nélküli ítélethozatal, amely konkrét
tapasztalatoktól mentes, és benyomásokon, vélelmeken alapul az adott egyénre
vonatkoztatva. Ennek a feltevésnek az alapja tehát az, hogy egy konkrét csoporthoz
tartozik egyértelmű jegyek, önbevallás, vagy vélelem alapján, vagy az adott társadalmi
csoport, illetve az ahhoz tartozó egyén társadalmi státuszára vonatkozó feltevés, vélt
tulajdonság is lehet. Az előítélet esetében H. Wolf kutató két eltérő típust különített el.
Az első típusba azok az előítéletek tartoznak, amelyek nem ismerik eléggé az előítélet
tárgyát, a második típus viszont meglévő ismereteit is figyelmen kívül hagyja azért, hogy
az ismereti tartalmat feltétel nélkül legyen képes el- és befogadni.11 Magának az
előítéletnek a megfogalmazása egy tulajdonképpeni értékelés a vizsgált személyre,
csoportra nézve, minimális, vagy nem létező tapasztalattal a szociológia és pszichológia
szerint. A társadalmi csoportok létrehozása, az egyes csoporthoz való besorolások
magukban hordozzák a saját/vélt csoport felülértékelését (úgynevezett kognitív
faktorok), és a megkülönböztetés pedig alapja lehet az előítéletek megfogalmazásának
is. Az egyes társadalmi csoportokkal kapcsolatos feltételezések, benyomások alapot és
igazolást adnak az előítéleteknek.
A fentebb ismertetett sztereotípiák és előítéletek változtathatóak egyénileg és
csoportosan is. A sztereotípiák elnyomására irányuló törekvések sok esetben még
inkább felszínre hozza az előre gyártott gondolatokat, inkább a sztereotípiáknak
ellentmondó tényezőket lehet eredményesen hangsúlyozni, például egy idősebb dolgozó
hatékonysága miatt lehet a hónap dolgozója. Ezzel többet tett ezer szónál.
Mivel kutatásunk alapja a csoportok közötti sztereotípiák kimutatása, bemutatása is, így
az előítéletek esetében az előítéletek megváltoztatására eredményes lehet a
kontaktushipotézis.
Csoportok esetén ez a hipotézis azt mondja ki, hogy bizonyos, minimálisan meglévő
megérteni akarás, kölcsönös érdeklődés megléte esetén két csoport tagjai között
11
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közvetlen kontaktust kell létrehozni. Ez a közvetlen és folyamatos kontaktus jelentősen
enyhíti a sztereotípiákat, a diszkriminációt, és az előítéletek létét, hiszen esetünkben a
generációk közötti munkakapcsolat, a vezető-beosztott dinamika lehetőségeket nyit
arra, hogy megjelenjenek a sztereotípiáknak ellentmondó tényezők. Egy harmincas
éveiben járó vezető szemléletét jelentősen tudja javítani a vizsgált korosztály kapcsán,
ha a csoportból egyes, 45 életév feletti tagok soha nem késnek a határidőkkel, és
lojálisak a céghez, nem a folyamatos új lehetőségeiket és csak az önmegvalósítást,
hanem a csoport egészének, a munkahely meglétének és jövőbeni stabilitásának a
szempontjait is súlyozzák a munkáltatói márkánál. Allport volt az, aki ráirányította arra a
figyelmet, hogy a csoport egyes tagjainak megismerése segít abban, és tudatosítja azt,
hogy a csoport nem minden tagja egyforma – ez a kontaktushipotézis.12

A kompetencia mint alapvető munkáltatói elvárás megfogalmazása
általános szinten
Ismertetésre kerülnek azon kompetenciák jelen fejezetben, amelyek szükségesek
általános értelemben egy munkavállalónak ahhoz, de különösen a célcsoport-tagok
számára, hogy egy munkahelyen megfelelő minőségű munkát végezzen el. Ehhez első
körben meg szükséges határoznunk a kompetencia fogalmát:
„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a
tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy
tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)
A Coolahan által megfogalmazottak szerint egy olyan képességről beszélünk, amely nem
adott, hanem egy fejleszthető területekből felépülő képesség. A kifejezés, vagyis a
kompetencia egy latin eredetű szó. Alapjelentése szerint valamiben való ügyességet,
vagy valamihez való alkalmasságot fejez ki. Magyarországon a pedagógia és az oktatás
tudományterületéről terjedt el, miután a kilencvenes évek végén, illetve a kettőezres
években elterjedt a közbeszédben. A Pedagógiai Lexikon 1997-ben megfogalmazott
szócikke szerint a kompetencia az alábbiakat foglalja össze:
„…alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne
motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők”.
Tehát a kompetencia felfogható egy általános fogalmi meghatározásban, vagyis mint
valamiben való ügyesség, alkalmasság, de tudományosan is megközelíthető, amelyet
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elsődlegesen az oktatáskutatásokra épülve határoztak meg. A fejlett oktatással bíró
országokban egyfajta kulcsfogalommá és divatossá is vált a kompetencia kutatása. A
kompetenciának ezen központi szerepbe állítása a nemzetközi szakirodalom mellett a
hazai irodalomban is megjelent, és a diákok készsége, képessége, kompetencia-térképe
mellett megjelent a recruitment, tehát a HR területén, azon belül a kiválasztási
folyamatban is. A magyar pedagógiai szakirodalom és személyiségkutatás a
kompetenciát az adott személyiség funkcionalitásához kötötte. Mivel ez a funkcionalitás
folyamatosan egyre népszerűbb téma lett, ezért az adott személy kognitív, szociális és
személyes készség és képességrendszerére körül összpontosult.
A kompetenciák csoportosítása.13


Intellektuális

kompetenciák

(információhasználat,

problémamegoldás,

kritikai gondolkodás, kreativitás)


Módszertani kompetenciák (hatékony munkamódszerek alkalmazása,
információs és kommunikációs technológiák)



Személyi és szociális kompetenciák (identitás, együttműsfködés másokkal)



Kommunikáció14

A kompetencia a készség és a képesség mellett tehát jelenti az alkalmasságot, az
ügyességet valamiben, továbbá megjelenítheti az illetékességet is. Általánosan használt
a kompetens személyiség szóhasználata, ami azt jelenti, hogy az adott szakterületen
jelentős tapasztalati, gyakorlati és elméleti ismerettel rendelkezik feladatok, felmerülő
problémák megoldására.
Összességében a kompetencia a fentiek mellett azt is jelenti tehát, hogy az adott
személy

rendelkezik

a

szükséges

tevékenység

elvégzéséhez

elégséges

képességfedezettel, ismeretanyaggal, rutinnal és készséggel.
A munka esetében, munkahelyeken is vannak speciális kompetenciák. A munkavállalók
esetében is megfogalmazhatóak olyan kompetenciák, amelyek segítik az adott egyén
beilleszkedését és eredményességét is potenciálisan növelik az adott munkakör kapcsán
ellátandó feladatvégzés esetében. A kompetenciák köre megfogalmazható oly módon is,
hogy az adott munkahely és vállalati kultúra, illetve a munkaerőpiac tágabb értelemben
véve

igényei

azon

potens

munkavállaló

képéről,

képességeiről,

az

elvárt

tulajdonságokról, amelyek eredményezhetik jó esetben a sikeres helytállást. Az oktatási
13

Forrás:
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/kompetencia_dbm/4_vass_vilmos_a_kompetencia_f
ogalmnak_rtelmezse.html
14

18

Forrás: http://ofi.hu/tudastar/hidak-tantargyak-kozott/kompetencia-fogalmanak
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rendszer szerepe jelentős a folyamatban, mivel a fiatalok, vagy a képzéseken új
ismeretet szerző tapasztalt munkavállalók tanulási időszakukban sajátítják el azon
képességeket, amelyek szükségességét a piac is elvárja. Tehát a munkaerőpiac
kompetenciáról alkotott képe megfeleltethető annak, amit a munkaadó elvár a
munkavállalótól, illetve a munkavállaló áll a másik oldalon az ő saját képességeivel.
Ebben a megközelítésben a két fél szerepe és az erőforrásai az alábbiak:


a potenciális munkavállaló, akinek a kompetenciája a tudástőkéje, és
munkavégző képessége van



munkaadó, aki kialakult elvárásokkal rendelkezik, ismerve a munkakör által
preferált ismereteket, emberi tulajdonságokat.

A kompetenciákat rangsorolja is a munkapszichológia ezzel foglalkozó tudományága.
Ennek az összegző ábrája az alábbi úgynevezett „jéghegy modell”. A modell az alábbi
szintekről indulva halad felfelé:


motivációk (az egyén érdeklődés, motivációi (anyagi, szellemi),



személyiségjellemzők (az adott egyén habitusa, feladatokhoz való attitűdje),



én-kép (az önmagáról alkotott képe, vezető- vagy beosztott-típus, szakértőszerep, stb., hogy ő hogyan látja magát, szerepét a munkaközegben).

Ezek voltak a piramis alsó három szintjén elhelyezkedő úgynevezett tudattalan
szinteknek. Ezeket a személyiségből eredő, abból fakadó egyéniségre jellemző
kompetenciákat itt találjuk.
A „jéghegy-modell” felső három szegmensében az alábbiak láthatóak:


Szociális szerep: Ez az a szerepfelfogás, ahogyan az adott egyén,
munkavállaló saját szerepét felfogja egy adott szociális közegen belül,
milyen a kötődése a társaihoz, milyen az elutasítottsági foka –
kedveltségének mértéke mekkora.



Készség: Egy adott egyén meglévő készségei ahhoz, hogy magas szinten
végezze azt a tevékenységet, amelyet a munkaadója rábízott. Itt már olyan
elmélyült ismeretekre, alapvető affinitásra van szükség, amely egy jelentős
tapasztalati tényezőre épül, többéves rutinról beszélhetünk adott esetben
egy speciális területen.



Ismeret:

Mindezen

kompetenciák

csúcsán

található

a

kiforrott,

tapasztalattal rendelkező, gyakorlati és elméleti oldalról is megalapozott
ismeretek megléte a munkavállalónál.
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6. ábra
Jéghegy-modell

A jéghely-modell által meghatározott készségek és képességek, tehát a kompetenciák
nyújtják az alapját a két fél gazdasági értelemben vett együttműködésének, a sikeres és
hosszú távú kapcsolatnak.
A modellt az OECD is felhasználja, hitelesnek ismeri el tanulmányaiban. A modellben
szerepeltetett kompetenciák esetében meg kell állapítani, hogy az OECD ennél alkalmaz
mélyebb megközelítést is, amely inkább a kapcsolatokra hegyezi ki a felosztásokat.
Eszerint a világszervezet a legfontosabb munkahelyi kompetenciák közé sorolja a
személyközötti interakciók területén a csapatmunkára való képességet, illetve a könnyű
együtt-dolgozást, magas szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség meglétét.
A közös célok felmérésének képességét, és az ahhoz szükséges együtt-gondolkodás
meglétét a munkavállaló oldaláról. A munkahelyi interperszonális kapcsolatok területén
kiemeli továbbá az OECD a vezetői képesség meglétét.
A jéghely modellben is meghatározásra kerülnek olyan személyiségvonások, amelyek
hozzásegítik a munkavállalókat az eredményes munkahelyi szerepvállalásra. Ezek körébe
tartoznak az alábbi személyiségvonások:

20



motivált munkavégzés



pozitív attitűd a munka, a feladatok irányába



tanulás iránti fogékonyság



új ismeretek megszerzésére vágy



problémák felvetése a feladatmegoldáskor



probléma pontos detektálása



problémák megoldásának igénye és konkrét cselekvés



cselekvési tervek, változatok kidolgozásának képessége



elemzés, analizálás képessége
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a legjobb megoldás melletti döntés



a

probléma

és

a megoldási

alternatíva megfelelő

és

hatékony

kommunikációja a munkatársak irányába
A

személyiségvonások

mellett

megkülönböztet

az

OECD

úgynevezett

kulcskompetenciákat is.
A kulcskompetenciák köre:


rugalmasság



kreativitás



önálló döntéshozatal képessége



idegen nyelv ismerete



magabiztosság a feladatellátásban



kritikus szemlélet



lehetőségek feltárása



felelősségtudat



cselekvőképesség15

A „jéghegy-modell” alulról építkező piramis, amelynek alján a motiváció áll. A motiváció
jelenti az adott egyén, munkavállaló érdeklődést vagy szükségét a munkakör, illetve az
adott terület irányába.
A motiváció célcsoportunk esetében jelenti azt, hogy bebizonyítsa magának azt, hogy
egyenértékű munkát képes végezni más, fiatalabb munkavállalóval. Képes beilleszkedni
a munkakörnyezetbe, szociális közegbe, a digitális készségek ismeretében, vagy
képzések iránti nyitottságot mutatva.
A személyiségjellemzők keretében megfogalmazhatóak a hagyományosan ismert
introvertált és extravertált személyiségjegyek, amelyek szakirodalma bőséges, jelen
tanulmányban nem szükséges ezeket részletezni.16
A munkahelyi kompetenciák oldaláról megközelítve tehát a kompetencia a
szakképzettséggel rendelkező munkavállaló készségeinek, képességeinek, a munkakör
ellátásához szükséges kompetenciáinak az összessége. Ebbe a körbe beletartozik a
magatartásforma, a jártasságok köre is. A szakmai feladatellátáshoz szükséges ismeretek
mellett megjelennek az attitűdök, a személyre jellemző tulajdonságok köre is. Ezen
15

Forrás: http://honlapom.hu/pages/kompetencia/contents/static/11/doc/kompetencia-agyakorlatban.pdf
16

Forrás: http://honlapom.hu/pages/kompetencia/contents/static/11/doc/kompetencia-agyakorlatban.pdf

21

Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

kompetenciákat ahhoz kell illeszteni, hogy az adott munkavállalóból a lehető legjobb
teljesítményt sikerüljön kihozni. A személy ismertető jellemzői és szoros kolleráció
vonható eközött és a leadott teljesítmény között, amelyet a munkahelyen végez. Ezen
újszerű megközelítés szerint egy adott munkavállaló esetében kompetenciatükröt, vagy
más néven kompetencia-térképet kell készíteni.
A kompetenciatükör több tényezőből áll össze. Az első kompetencia-tényező a szakmai
kompetencia kérdése, meghatározása. Ennek alapja az, hogy az adott vállalkozás vagy
szervezet esetében a tartalmat csak konkrétan a céghez rendelten lehet meghatározni.
Vannak olyan, meghatározó tartalmi elemek, amelyek a korábbi munkakörhöz
kapcsolódó tapasztalatok alapján megalapozottak, mivel ezen tapasztalatok adják meg a
tartalmi elemet a szakmai-iskolai végzettség esetében. A kompetenciaelvárásokat a
konkrét szervezet tudja pontosan megfogalmazni. Az aktuális álláspályázók esetében a
kompetencia-térképet tehát a szervezet korábbi tapasztalatai alapján állítja össze. Itt a
szakmai összetevők, kritériumok is erőteljes szerepet kapnak. Bevonható a kompetenciatérkép vagy tükör összeállításába külső szakértő, tanácsadó is. De fontos, hogy a
kiindulási alapot a szervezetnél a konkrét feladatkörre, illetve a szervezeti kultúrára
jellemző ismeretanyag kapja meg.17
A mások fontos kompetencia-tényező a személyiséget jellemző jegyek. Ebben a
megközelítésben fel kell mérni, hogy az adott munkavállalóra vagy jelentkezőre milyen,
a tevékenységi körhöz kapcsolható jegyek, képességek tartoznak. Ez szorosan
kapcsolódik ahhoz a tulajdonképpeni illesztési folyamathoz, amelyet a korábban
meghatározott szervezeten belüli munkakörhöz meghatároztunk, és a jelentkezőnél meg
lehet állapítani. A munkaterülethez, pozíció leíráshoz tartoznak követelmények, ezek
ebben a vizsgált esetben a kompetenciatényezők. A kompetenciatényezők esetében az
egyes tevékenységekhez rendeljük tehát a személyre jellemző dolgokat. A
tevékenységekhez kapcsolódó sajátosságok, elvárások és kritériumok alkotnak egy
egyben vizsgálandó egészet, ebben tud segíteni a külső szem, bevont tanácsadó.
„A kompetencia személyiségbeli elemei feladatkörönként eltérőek, azonban a
legfontosabb csoportjaiként a következőket említjük:


intellektuális kompetenciák – információhasználat, problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, kreativitás,



módszertani

kompetenciák

–

hatékony

munkamódszerek

alkalmazása,

információs és kommunikációs technológiák,
17
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személyi és szociális kompetenciák – identitás, együttműködés másokkal,



kommunikáció

képezik az alapelemeket, amelyek (mind az 5 tényező) szervezetre vetített részeire kell
kitérnie az elkészítendő jegyzéknek.”18
Egyes feladatkörök esetében megállapítható, hogy határterületen találhatóak másik
feladatkörrel, ezek rokon vonásokkal bírnak, mivel vannak azonos elemek. Így a
munkakörhöz szükséges képességek, készségek esetében is vannak azonos pontok. A
kompetenciatükör tehát tartalmaz azonos pontokat a két feladatkör esetében.
A kompetenciatükörben ugyan elképzelhető, hogy az egyes kompetenciák egybeesnek
más feladatkörök kompetenciáival, azonban vannak olyan eltérő elemek, amelyek egyegy munkakör saját jellegét kidomborítják. Ma már a nagyobb vállalkozásoknál vannak
összetett kompetenciajegyzékek, amelyek hasonló munkakörökre vannak kidolgozva, és
ezek segítik az eredményes kiválasztást. Azért szerencsésebb, ha minden vállalkozás
saját

szervezeti

kultúráját,

támasztott

feltételrendszerét

ismerve

önálló

kompetenciaigényeket fogalmazna meg, jegyzéket állítana össze.
A harmadik meghatározó tényező a munkahelyre jellemző tényezők köre. Ezek olyan
speciális, csak az adott mikrokörnyezetre jellemző faktorok, amelyek ott jöttek létre, és
csak munkavégzés során lehet fejleszteni, csiszolni.
Részei:


szakmai elkötelezettség



attitűd



a szervezettel történő azonosulás

Ezek már a felvételi beszélgetésen részint kideríthetőek, de a konkrét megítélése csak
egy bizonyos időt követően állapítható meg. A beilleszkedési szintre hatással vannak a
korábbi munkahelyekről hozott minták mellett a vállalati-szervezeti kultúra befogadása
és elfogadása is meghatározó.
A munkahelyi elvárások, mint kompetencia tényezők azonban minden esetben egy-egy
feladatkörre elkészített kompetencia-leírás részeit kell, hogy képezze. Ez jelentős
lehetőségeket teremt arra, hogy ne életkor alapján kerüljenek ki a jelölti körből
célcsoportunk tagjai, és a sztereotípiák megdőlhessenek. Ezáltal lehetőség nyílik arra,
hogy – mint amelyre jelen kutatás is rámutat – megismerjék és felismerjék a munkaadók
és a humánerőforrás-szakemberek azokat az értékeket, amelyek a tapasztalatban, a
18
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rendszerben való gondolkodás képességében és a lehetőséget sok kudarc után kapott
ember hozzáállásában rejlenek. A soron következő fejezetekben önálló teret kapnak a
motivációk, a célcsoport-sajátosságok és az értékek is.
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Célcsoport-elemzés
Az alábbiakban bemutatjuk a kutatás két fő, és alcsoportjait, vagyis a munkaadókat, akik
kitöltötték a kérdőívet, illetve a munkavállalókat-munkát keresőket, akik vagy a
Foglalkoztatási Szolgálat keretei között, vagy online módon adták meg válaszaikat.

Munkaadók célcsoportja
A munkaadók esetében 288 olyan, kérdőívet kitöltő döntéshozóval, vagy a
kiválasztásban szerepet játszó munkatárssal sikerült információkat cserélnünk, akik
kiindulópontot jelentenek véleményükkel ahhoz, hogy megismerjük gondolkodásukat,
logikájukat a 45 év feletti potenciális munkavállalók esetében.
A kérdőíveket kitöltők megoszlását vizsgálva a vállalkozás/vállalat HR vezetője (46%) és
HR-munkatársa (24%) együttesen elérik a teljes 288 fő hetven százalékos arányát. A
cégvezetők 16%-os, míg a középvezetők 10 %-os súllyal, mintegy a válaszadók negyedét
– és a közvetlen szakmai vezetői, vagy felsővezetői, tulajdonos véleményt – formálják,
képviselik. 3%-os azon alkalmazotti-munkavállalói kör, akik szintén kitöltötték a
kérdőívet.

A válaszolók meegoszlása pozíció szerint
Munkatárs; 3%
Középvezető; 10%
Cégvezető;
16%

HR munkatárs;
24%

HR vezető; 46%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
7. ábra
A munkáltatói kérdőívet kitöltők megoszlása pozíció szerint

A kutatási kérdőívet kitöltők számos iparágban dolgoznak, vezetnek céget: egészségügy
(1%), energia, energetika (3%), gyártó-termelő (24%), ingatlan-építőipar (1%), IT,
informatika (21%), telekommunikáció (2%), kereskedelem (8%), média (1%), pénzügyi
szektor (6%), szállítás, logisztika, spedíció (2%), szolgáltatás (18%). Az IT és a gyártó25
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termelő cégek a vendéglátással és az építőiparral együtt érzik leginkább a munkaerőpiac
„feszes” voltát, tehát a munkaerő megtartásának, felvételének problémáit, a
szakemberhiányt és a fluktuáció radikális növekedését.
Az általánosan elfogadott vállalkozásméreteken belül a célcsoporttagokat megkértük
arra, hogy helyezzék el vállalkozásuk, szervezetük méretét egy skálán. Ebből az
adatokból az derül ki, hogy a kérdőívet kitöltő munkaadók 11%-a reprezentálja a
mikrovállalkozásokat, és 25%-a a kisvállalkozásokat. Tehát a válaszadók kicsit kevesebb
mint harmada 50 fő alatti létszámú vállalkozásnál tevékenykedik munkaadóként,
vezetőként. A középvállalkozás kategórián (51-250 fő alkalmazott) belül 51-100 fős
vállalkozásnál 9%, 101-250 fős vállalkozásnál 14% vállal szerepet. A nagyvállalatokat
képviselő válaszadók közül 251-1000 fős foglalkoztatotti létszámú vállalatokat 23%, míg
az ezer fő foglalkoztatott feletti létszámú vállalkozásokat 18% arányban képviselték a
válaszadók. A nagyvállalatok döntéshozóinak, HR-területének véleménye tehát 41%-os
arányban jelent meg a kutatás keretében.

A válaszolók cégeinek összes munkavállalói létszáma

1000 fő felett;
18%

251-1000 fő; 23%

1-10 fő;
11%

11-50 fő; 25%

51-100
101-250 fő; fő; 9%
14%
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
8. ábra
A képviselt cégek összes munkavállalói létszáma

Azért, hogy a közvetlen tapasztalatok, illetve a feltételezések és az előítéletek milyen
módon hatnak a válaszadókra, tehát hogy mekkora a közvetlen, napi szintű érintkezése a
döntéshozóknak a 45 év feletti munkavállalókkal, rákérdeztünk arra, hogy százalékos
arányban mekkora a szervezeti arány a saját cégüknél. 10% alatti a válaszadók 32%-ánál,
31-és 50% közé esik a válaszok szerint 28%-nál, és 11-30% között van 28%-nál a válaszok
szerint.
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A 45 év feletti munkavállalók aránya a válaszolók cégeiben
Nem tudom; 4%
70% felett; 0%

51-70%; 14%
0-10%; 32%

31-50%; 28%
11-30%; 23%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
9. ábra
A 45 év feletti munkavállalók szervezeti arányai a válaszolók céginél

A munkavállalói célcsoport bemutatása
A célcsoporton belül két elkülönített célcsoport-halmaz érdekes számunkra a kutatás
szempontjából.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál 594 fő töltötte ki a kérdőívet (a továbbiakban Regisztrált
álláskeresők), míg az online kitöltési lehetőséggel 509 személy élt (a továbbiakban Egyéb
álláskeresők).
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak, vezetésének támogatását,
segítségét ezúton is köszönjük.
Ez összesen 1103 főt jelentett, amely már egy megalapozott következtetések levonására
alkalmas mintavétel arról, hogy milyen attitűdök, gondolkodásmódok jellemzik és
vezérlik a célcsoportról való gondolkodást a munkaadók részéről, és arról, hogy a
célcsoport-tagok miképp vélekednek saját munkaerőpiaci helyzetükről, illetve, hogy
milyen problémáik merülnek fel, és milyen megoldási lehetőségeik nyílhatnak meg.
A válaszadók nem szerinti megoszlása: az összes válaszadó közül 4% nem válaszolt, 54%
volt a válaszadóknak nő, 43%-a férfi. A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők között 53%
nő, míg 41% férfi volt. Az online kitöltők között 55% nő, 45% férfi található. Válaszadóink
között a 45 év felettiek választ adók csoportjában észlelhetően magasabb a hölgyek
aránya.
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A kutatás résztvevői
600 fő

39 fő
2 fő

500 fő
400 fő

243 fő
228 fő

300 fő

Nem válaszolt
Férfi

200 fő

Nő

312 fő

279 fő

Regisztrált álláskreső

Egyéb álláskereső

100 fő
0 fő
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
10. ábra
A válaszolók célcsoport és nem szerinti megoszlása

Információt kért a kérdőív arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e munkaviszonnyal a 45
év feletti személy, aki kitölti. A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltött kérdőívek szerint
13% önbevallás szerint valamilyen munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban van, és 87% jelölte meg a „Nem vagyok munkaviszonyban”
lehetőséget. Az online felületen 65% volt azok aránya, akik megjelölték a munkaviszony
létét, és 35%-ra tehető azon 45 év felettiek, aktív korúak aránya, akik nincsenek
munkaviszonyban saját bevallásuk szerint.

A válaszolók munkaerőpiaci státusza
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

35%
Nem vagyok
munkaviszonyban

87%
65%

13%
Regisztrált
álláskeresők

Munkaviszonyban/munk
avégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban vagyok

Egyéb álláskeresők

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
11. ábra
A válaszolók munkaerőpiaci státusza

Azon válaszadó számára, akik a munkaviszony meglétét jelölték meg (dominánsan a
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helyzetbél és a kérdésfeltevési szituációból fakadóan ezek 65% az online kérdéssor
adataiból érkezett), külön kérdést tettünk fel a foglalkozási formára vonatkozóan.
Ezen válaszokból az következik, hogy a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltő,
munkaviszonyban lévők 43%-a teljes állásban, 10%-a részmunkaidőben, míg 20%-a
közmunkaprogramban dolgozik. Jelentős még azon 18% aránya, akik alkalmi megbízási
szerződéssel dolgoznak. 5% végez valamilyen egyéb tevékenységet, saját vállalkozásában
3% dolgozik, míg 1% külföldön vállal munkát.
Az online kitöltők 75%- teljes állásban dolgozik. 10% vallotta azt, hogy a saját
vállalkozásában végez munkát. Tíz százalék alatti azok aránya, akik részmunkaidőben
(6%), alkalmi megbízás keretében (5%) vagy külföldön (2%) dolgoznak, illetve 1%
válaszolta azt, hogy be van jelentve egy cégbe, de nem végez munkát.

A munkavégzés mellett állást keresők státusza
100%
90%
80%

0%
5%
1%
3%

1%
0%
2%
10%

18%

5%
0%
6%

50%

20%
Saját cégben dolgozom
10%

40%

Alkalmi megbízási
szerződéssel dolgozom
75%
Közmunka programban veszek
részt

30%
20%

Egyéb jövedelmet adó
tevékenységet végzek
Külföldön dolgozom

70%
60%

Be vagyok jelentve egy cégbe,
de nem végzek igazi munkát

43%

10%

Részmunkában dolgozom

Teljes állásban dolgozom

0%
Regisztrált álláskeresők (79 Egyéb álláskeresők (329 fő)
fő)
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
12. ábra
A munkavégzés mellett állást keresők státusza
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Nem válaszolt

Az állástalan munkakeresők státusza
100%
90%

0%
3%
2%
1%
2%
4%

3%
1%
1%
1%
1%
14%

Vállalkozást tervez indítani

80%

Előnyugdíjas

70%
60%

48%

38%

Külföldön vagyok

50%

Háztartásbeli vagyok

40%
30%
20%

Nyugdíjas vagyok

26%
42%

10%

14%

0%
Regisztrált álláskeresők (518 fő)

Egyéb álláskeresők (180 fő)

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

Nincs munkám, de nem
vagyok regisztrált
munkanélküli
Regisztrált munkanélküli
vagyok de már nem
részesülök támogatásban
Regisztrált munkanélküliként
álláskeresési támogatásban
részesülök

13. ábra
Az állástalan munkakeresők státusza

Az állástalanság ideje
Nem válaszolt; 2%
több mint két
éve; 16%
19-24 hónapja;
4%
13-18 hónapja;
7%

1-3 hónapja; 40%

7-12 hónapja;
16%
4-6 hónapja; 15%
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
14. ábra
Az állástalan válaszolók munka nélkül töltött ideje
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A kérdőívet kitöltők esetében megkérdeztük, hogy mióta nincs munkája. Az előző
kérdésre válaszolók értelemszerűen nem töltötték ki ezt a kérdéssort. A Foglalkoztatási
Szolgálatnál kérdőívet kitöltők esetében domináns, 43% azok aránya, akik három
hónapon belül veszítették el a munkájukat, további 14% fél éve munkanélküli. Azok, akik
egy éve munkanélküliek, 16%-nyian vannak, és szintén magas azok aránya, 16%, akik
több mint két éve nem találnak munkát. Az online kérdőív ezen részére válaszolók
esetében 31% jelölte meg az 1-3 hónapja munkanélküli lehetőséget, további 17, illetve
16% pedig a féléves és az éves időintervallumot adta meg. A több mint két éve nem talál
munkát opciót 17% jelölte meg. Másfél évet jelölt meg a válaszolók 16%-a.

A célcsoport életkorára is besorolás jellegű, négyéves időintervallumra vonatkoztatott
kérdést tettünk fel. Az összes kitöltőnk esetében a 45-49 éves életkor közé sorolta be
magát 29%, az 50-54 év közé a válaszadók ötöde (26%), az 55-59-es korosztályban 18%.
A 60-64 év közötti korosztályt jelölte meg 22%, ez a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők
esetében az átlagtól eltérően magasabb volt, 33%. Átlagban 2% vallotta magát 65 év
felettinek.

A válaszadók életkori összetétele
600 fő

39 fő
15 fő
0
6 fő
41 fő

500 fő
197 fő
400 fő
300 fő
200 fő

106 fő

95 fő

65 év felett
171 fő

60-64 év
55-59 év

118 fő

100 fő

Nem válaszolt

196 fő
119 fő

50-54 év
45-49 év

0 fő
Regisztrált álláskreső

Egyéb álláskereső

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
15. ábra
A válaszolók célcsoport és életkori összetétele

Kérdést tettünk fel arra nézve, hogy milyen hatással van állapotára életkora, vagy ez
mennyiben befolyásolja szerinte munkavégzési képességeit. A fizikai szellemi állapotát
kielégítőnek érzők aránya a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők esetében 39%, míg az
online válaszolók esetében 83%, összességében 59% volt. Ez egy megfelelő alapját adja

31

Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

annak, hogy képesek és alkalmasak a folyamatos, szükséges szinten elvégzett napi
feladatokra a munkahelyen. A válaszadók közül a Szolgálatoknál kitöltők 30%, míg az
online kitöltők 15%-a nyilatkozott úgy, hogy „érzi, hogy elmúlt a fiatalsága”, összesen az
érték 23%. így a válaszadók négyötöde bár már érzi a korának múlását, de azt nem, hogy
ez gátolná a potens munkavégzésben. A munkaügynél válaszolók ötöde (19%) válaszolta,
hogy munkavégzést befolyásoló egészségügyi problémái vannak, ez az arány az online
kitöltőknél nem érte el az 5%-ot sem (3%).

Hogyan ítéli meg fizikai állapotát?
Regisztrált álláskreső
Egyéb álláskereső

Nem válaszolt 73 fő
0 fő
Munkavégzést befolyásoló egészségügyi
problémáim vannak
Érzem már magamon, hogy elmúlt a fiatalságom

Szellemileg és egészségileg is fitt vagyok

112 fő14 fő

177 fő

74 fő

232 fő

421 fő

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

16. ábra
Az álláskeresők szubjektív fizikai és szellemi állapota

Kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a célcsoport-tagok milyen mentális és
lelkiállapotban vannak, milyen hatással van rájuk az az időszak, amíg állást keresnek. A
motivációk, az egyéb típusú – egyéni coach, mentálhigiéniás szakember, pszichológus,
stb. – lehetőségek, támogató megközelítés miatt tettük fel ezen kérdéseket. A
válaszadók ötöde válaszolta azt, hogy töretlen lelkesedéssel, a kezdeti negatív élmények,
tapasztalatok ellenére is keresi következő állását, és aktívan, magába és a jövőbe vetett
hittel keres (21%). Tudatosan tartja magát, és erőt vesz magán, a negatív gondolatokat
igyekszik kizárni a válaszadók negyede (28%). Hullámzó hangulatról számol be a
válaszadók

36%-a, az arány

az online

kitöltők

esetében eléri a 40%-ot.

Reményvesztettnek vallja magát a Foglalkoztatási szolgálatnál kitöltők tizede, az összes
válaszadó 7%-a. A kérdésre nem válaszolt átlagban 8%.
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Hogyan ítéli meg a munkakeresés Önre gyakorolt hatását?
Nem válaszolt

Regisztrált álláskresők

80 fő4 fő

Egyéb álláskeresők
Reményvesztett vagyok

59 fő
18 fő

Hullámzó a hangulatom, néha bizakodó vagyok,
máskor elkeseredett
Tudatosan tartom magam
Aktívan, töretlen lelkesedéssel és hittel keresek

198 fő

203 fő

137 fő

120 fő

174 fő

110 fő

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

17. ábra
A munkakeresés pszichikai hatásai

A 45 év feletti célcsoport esetében a képzettség, mint sztereotípia fel szokott merülni
problémaként a munkaadók részéről. Rákérdeztünk tehát a vizsgált minta iskolai
végzettségére. a Foglalkoztatási Szolgálatnál, illetve online kitöltők esetében 8% nem
válaszolt, míg a nyolc általánossal nem rendelkezők aránya hibahatár alatti, 1-2%.
Szakmai végzettséggel rendelkezik a személyesen kitöltők 16%-á, a válaszadók átlaga
9%. Érettségivel átlagosan 14%, míg érettségit követően megszerzett szakmai
végzettséggel 11%, a személyesen kitöltők 16%-a.
Felsőfokú végzettséggel bír a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők negyede-ötöde, az
online válaszolók 91%-a. Ez átlagban a válaszadók kicsit több mint fele. Különösen
érdekesek az adatsorok tehát a személyesen kitöltők esetében, mivel ők azon potenciális
munkaerő-réteg, akik rácáfolva a sztereotípiákra, képesek arra, hogy ismeretbővítéssel,
amit a cég specifikusan biztosít számára, munkaerő-pótlékot jelenthessenek. A
Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők körében nem éri el a képzetlenek, szakmával vagy
érettségivel nem rendelkezők aránya a 20%-ot.
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A válaszolók iskolai végzettsége
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40%
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30%
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10%

16%
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1%
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Regisztrált álláskeresők
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forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
18. ábra
A válaszolók célcsoport és iskolai végzettség szerinti megoszlása

Az informatikai ismeretek mellett a másik nagy toposz a munkaadóknál a nyelvtudás
hiánya, mint felmerülő indok. Rákérdeztünk tehát erre is, előfeltevésként, figyelembe
nem véve azt a tényt, hogy bár bizonyos munkaköröknél az interjú feltétele az
idegennyelv-ismeret, arra a napi munkavégzés során sok esetben egyáltalán nincs igény.
7% nem adott választ a kérdésre, a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők esetében ez eléri
a 12%-ot.
A személyesen válaszolók 54%-a nyilatkozott úgy, hogy nem beszél idegen nyelvet,
átlagosan a válaszadók harmadára jellemző ez (32%). Alapszinten átlagosan 18%,
középszinten 13% beszél. Társalgási vagy munkanyelv szintjén a Foglalkoztatási
Szolgálatnál kitöltők tizede (8%), az online kitöltők 57%-a kommunikál. Célcsoportjaink
esetében az átlag tehát 30%. A foglalkoztatási szolgálat keretében kitöltők esetében
tehát egyáltalán nem reménytelen és fekete a helyzet, 15% kifejezetten magas szinten,
tehát a mindennapos munkavégzéshez megfelelő szinten beszél valamilyen idegen
nyelven, további 19% pedig fejleszthető erre a szintre, mert már került kapcsolatba
nyelvoktatással. Ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy azon nyelvismerettel nem
rendelkező, de szakmájukban a szükséges tudással bíró, vagy betanított munkát ellátó
emberek, akik ma Németországban, Finnországban, Angliában, vagy Ausztriában
dolgoznak, boltban vásárolnak, munkahelyen kommunikálnak a helyiekkel. Tehát a
helyzet nem reménytelen. A munkahelyéért, megélhetéséért tesz lépéseket mindenki.
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Az álláskeresők nyelvismerete
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90%
80%

12%
7%
57%

70%
60%

Nem válaszolt

8%

Tárgyalási/munkanyelv szinten
beszélek

19%

50%

Középszinten beszélek

40%
30%

19%
54%

20%

16%

10%
7%

0%
Regisztrált álláskeresők

Egyéb álláskeresők

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
19. ábra
Az álláskeresői csoportok nyelvismerete
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Nem beszélek idegen nyelvet

A munkaadói kérdőívek kiértékelése
Azon válaszadók számára, akik szerepet vállaltak online kérdőív segítségével
megvalósított kutatásunkban, kérdésblokkokat állítottunk össze. A kutatás keretében
választ számunka eljuttató 288 fő esetében első lépésben rákérdeztünk a magyar piacon
meglévő munkaerőhiányra, hogy ebből válaszadónk mit tapasztal, és hogy képes lenne-e
javítani a helyzeten a 45 év feletti korosztály foglalkoztatottságának növelése.

Munkaerőhiány, munkaerőpiaci tartalékok
A válaszadók arra a kérdésre, mely szerint érzékelik e-, konkrétan jelentkezik-e az ő
cégüknél a magyar piacra jellemző munkaerőhiány, 52%-ban válaszolták azt, hogy
folyamatosan jelen van. A hiányszakmák esetében fellépő munkaerőhiányt több, mint
egynegyede a válaszadóknak érzékeli és tapasztalja (27%). Csak időszakosan tapasztalja
kicsit több, mint ötöde a válaszadóknak a munkaerőhiány meglétét a piacon (21%), míg
egy százalék nem érzi jellemzőnek, problémának ezt vállalatánál.

Jelentkezik-e az Ön cégénél a magyar piacra jellemző munkaerőhiány?
Nem jellemző; 1%

Csak időszakosan;
21%
Folyamatosan jelen
van; 52%
Csak a
hiányszakmákban;
27%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
20. ábra
Munkaerőhiány a kutatásban részt vevő cégeknél

Összességében a válaszadók több mint fele napi szinten érzékeli a problémát, vagyis,
hogy az üres álláshelyek megfelelő felkészültségű jelölttel való betöltése súlyos
problémát jelent, és ezen felül további 27% tapasztalja a helyzet súlyosságát a
hiányszakmákban a cége által hirdetett pozíciókban.
Kimondható, hogy a válaszadók négyötöde minden nap találkozik a jelenséggel (79%).
Elenyésző azon válaszadók aránya, statisztikai hibahatár alatti, akik ezt nem érzékelik
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cégük működése kapcsán problémának (1%).
Arra a kérdésre, amely szerint javítana-e a hazai munkaerőhiányon a 45 év feletti
korosztály foglalkoztatásának növekedése, direkt kérdésre adott válasz szerint 44% úgy
látja, hogy jelentős tartalékok vannak a korosztályban, és további 43% véli úgy, hogy
elképzelhetőnek tartja, hogy ezen foglalkoztatottsági ráta növelésével lehet enyhíteni a
hazai munkaerőpiaci feszültségeket a munkaerőpiacon.

Mit gondol, javítana-e a hazai munkaerőhiányon a 45 év feletti
korosztály foglalkoztatottságának növelése?
Nem látok
összefüggést; 15%
Igen, jelentős
tartalék van ebben a
korosztályban; 44%
Igen,
elképzelhetőnek
tartom; 43%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
21. ábra
A munkaerőhiány és a korosztályos problémák vélt összefüggése I.

A 288 válaszadó 15%-a vélte úgy, tehát jelentősen kisebbségben lévő ellenvéleményt
fogalmazva meg, hogy nem lát direkt összefüggést a hazai munkaerőhiány, illetve a 45
év feletti korosztály foglalkoztathatóságának növelése között.
A válaszadók 87 százaléka szerint megoldást jelenthet a feszes munkaerőpiac
mindennap cégében megtapasztalt munkaerőhiányára az, hogyha a 45 év feletti
generációk foglalkoztatási rátáját emeljük.
Mindösszesen 15% volt azon válaszadó munkaadók aránya, amely nem lát kollerációt a
generációs összefüggés és a munkaerőhiány egyik lehetséges megoldása között.

45 év felettiek a válaszadó munkáltató munkahelyén
A 288 fő célcsoport-tag esetében kérdés irányult arra, hogy a meglévő tapasztalataik
szerint az ő cégük, munkahelyük mennyire befogadó az idősebb, 45 év és afeletti
életkorral bíró személyek esetében.
A kérdésre válaszolók mindösszesen 1% jelezte, hogy rossz tapasztalatokkal bír, ezért
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kevéssé elfogadóak a középkorú munkavállalókkal. 4% mondta azt, hogy kizárólag, vagy
szinte kizárólag fiatalokkal dolgoznak együtt. 13% úgy nyilatkozott, hogy bár vannak
középkorú és idősebb munkatársak a vállalkozásnál, de új pozíció esetében a fiatalokra
fókuszálnak a kiválasztás menetében.
Összesen 5% volt azok mértéke, akik arról számoltak be, hogy kifejezetten jelen vannak
az előítéletek a szervezetben, és nincs is kialakult kultúrája a generációk interakciójának,
egymás erősségeinek elfogadása, megismerése még nem kiforrott.

Mit gondol, javítana-e a hazai munkaerőhiányon a 45 év feletti
korosztály foglalkoztatottságának növelése?
1%
11%

Rossz tapasztalatok miatt egyre kevésbé
5%

4%
13%

Nincs kultúrája a szervezetben a generáció
integrációjának, erősek az előítéletek
Szinte kizárólag fiatalokkal dolgozunk együtt
Vannak középkorú és idősebb munkatársaink, de új
felvételkor a fiatalokra fókuszálunk
Pozíció függvényében alkalmazunk középkorúakat is

41%

23%

Csak a szakmai alkalmasság számít, nem törődünk az
életkorral
Kimondottan szeretünk tapasztalt munkatársakkal
dolgozni

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
22. ábra
A munkaerőhiány és a korosztályos problémák vélt összefüggése II.

A 45 év feletti, középkorú munkavállalók alkalmazása jellemző, de pozíciótól is függ a
szervezetben 23% esetében, és 41% válaszadó kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy az
életkor helyett a szakmai alkalmasság az, ami a munkavállalói esetében náluk releváns.
További 11 % kifejezetten szereti, hogy tapasztalt kollégák dolgoznak a munkahelyén.
Összességében 75% mértékben a válaszok arra utalnak, hogy az életkor nem
meghatározó egy adott pozíció betöltésénél a válaszadók munkahelyein, és 11%
kifejezetten igényli is a generációra jellemző tapasztalat meglétét a kollégáknál.
A rossz tapasztalatok KONKRÉT mintaként 1%-os arányt tesznek ki, mint indok, hogy
miért nem foglalkoztatnak idősebb munkavállalókat. 4% azok aránya, ahol a fiatalokat
részesítik előnyben, ez lehet a munkakör jellege miatt is egyes szegmensekben.
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Előítéletek, sztereotípiák
Arra a kérdésre, amely szerint „Ha egy keresés során választási lehetőség van egy 45 év
feletti és egy fiatalabb jelölt között, Ön szerint miért kerülhet hátrányba a középkorú?”
számos, általánosan ismert előfeltevést fogalmaztunk meg, amelyek hátrányosan érintik
a 45 év feletti munkavállalói réteget, munkakeresőket. Első lépésben le kell szögezzük,
hogy 6% nem lát hátrányos megkülönböztetést egy leendő fiatalabb és egy potenciális
45 év feletti jelölt közötti választásnál. Az előítéletek, sztereotípiák körébe soroltuk az
életkor szerinti megkülönböztetést (a válaszadók egyötöde jelölte meg), a fizetési igény
magasabb voltát (majdnem a válaszadók fele szerint ez meghatározó a fiatalabb jelölt
melletti döntésnél), a túlképzettséget (39%).

A középkorúak hátrányba kerülésének tipikus feltételezett okai a
kiválasztók szerint
Fizetési igény

47%

Nyelvtudás hiánya

45%

Informatikai alkalmazások ismeretének …

40%

Túlképzettek / túl tapasztaltak a jelentkezők

39%

Gyengébb önmenedzsment (megjelenés, …

31%

Elavult szakmai ismeretek

27%

Rugalmatlanság

26%

Az életkor

20%

Mobilitás hiánya

18%

Nem találják meg a hangot az interjúztatóval

14%

Egészségügyi problémák
Nem megfelelő önismeret
Nem látok hátrányos megkülönböztetést

10%
7%
6%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
23. ábra
A középkorúak kapcsán felmerülő legjellemzőbb sztereotípiák

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a fizetési igények közötti egyértelműen magasabb
igénye külön kutatásokat igényelne, hogy ez valóban megalapozott-e. Azt azért
előfeltételezésként megemlíthetjük, hogy egy negyvenöt év feletti nagyobb arányban
rendelkezik ingóságokkal és ingatlannal, lakhatási költségeit jellemzően már nem a
hiteltörlesztő és a bérleti díj, hanem a rezsi jelenti egy 22-25 éveshez képest. Tehát nem
feltétlenül magasabb a fizetési igény, és az adott pozícióhoz tartozó bér szakmai
fejlődési-kiteljesedési lehetőségek mellett lehet teljesen megfelelő.
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A válaszadók egyharmada-fele jelölte meg az alábbi hátrányt okozó tényezőket:


Nyelvtudás hiánya



Informatikai alkalmazások ismeretének hiánya



Gyengébb önmenedzsment (megjelenés, önéletrajz, kommunikáció)

A nyelvtudás és a cégnél bevett informatikai alkalmazások hiánya ezt ténylegesen napi
szinten, és magas fokon igénylő munkakörök esetében egy érthető szempont a
munkaadó oldaláról, de a nyelvtudás képzéssel orvosolható, másrészt az informatikai
készségek esetében ez a korosztály már digitálisan sokkal előrébb jár, mint amit
feltételeznek róla. A gyengébb önmenedzsment esetében a valós kérdés az, hogy
minőséget és tudást akarok megvenni, vagy egy mutatott képet, trendiséget, azzal
esetlegesen azonosított látszatot.
Az, hogy valaki nem vékony nyakkendőben végzi a munkáját, nem mutat összefüggést az
átgondolt, tervezett megvalósítással, koncentrált és tudatos munkavégzéssel. A cégben
előállított termék és szolgáltatás a hangsúlyos, vagy a marketingem. Fontos mindkettő, a
hangsúlyok a kérdések.
A válaszadó munkaadók kiemelték az elavult szakmai ismereteket (27%) és a
rugalmatlanságot mint negatív feltételezést is 26%-os arányban említették. További
negatív serpenyőbe került a mobilitás hiánya (18%), az egészségügyi problémák
megjelenése (10%), és az interjúztatóval való nehézkes kommunikáció (14%), a gyenge
önismeret (7%).
A kérdőív ezen blokkjában volt lehetőség nyílt kérdésre való válaszadásra, és ezzel
néhány kitöltő élt is. Válaszaikból még inkább árnyaltabb lett a kép, felmerült az, hogy az
idősebb és a fiatalabb munkavállaló esetében felmerülhet, hogy kevesebb szabadságot
kell kiadnia a munkaadónak egy 45 év alatti számára. A korosztályok közötti eltérések –
zenehallgatás, munkavégzés ritmusa, kommunikációs csatornák, stb.– hatványozottan
jelenthetnek egy válaszadónk szerint csapatba illeszkedési problémákat. A HR oldaláról
is jelen van az, hogy egy senior korú jelentkező esetében nem „logikus” karrierlépcső az
érdeklődés esetlegesen a pozícióra. A kiválasztók szempontjai szerint 10-12 év szakmai
tapasztalat bőven megfelelő egyes pozíciók esetében – ami azt jelenti, hogy 33-35 éves
jelentkező is esélyes.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy csupán a válaszadók ötöde szerint az életkor a
probléma, inkább az ahhoz kapcsolat sztereotípiák, úgymint a fizetési igény magasabb
volta, az informatikai rendszerekhez való alkalmazkodás problémái, illetve a
nyelvtudás hiánya a fő oka annak, hogy egy fiatalabb jelölt nagyobb eséllyel ér el egy
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pozíciót, ezek miatt érhet hátrány egy idősebb jelentkezőt. Jelentős arányban
választották a túlképzettséget, gyengébb önmenedzsmentet is.
Mindösszesen hat százalék volt azok aránya, akik nem tapasztalnak ilyen jellegű
hátrányokat. Ez az arány is rámutat a probléma valós voltára.

A generáció előnyei
A munkaadók vonatkozásában kérdésként tettük fel azt is, hogy mit gondolnak előnynek
a korosztály esetében. Érdekesség, hogy majdnem 80% jelölte meg a szakmai
tapasztalatot, amely az élettapasztalat (72%) mellett azonnal eszébe jutott a
válaszolóknak, és némileg egybecseng az előző kérdéssorban –hátrányok– 27%-os
értékkel végző szakmai ismeretek vélt elavulásával, mint magyarázattal a hátrányok
között.

A középkorúak foglalkoztatásának előnyei a munkáltatók
szerint
Szakmai tapasztalat

79%

Lojalitás

76%

Megbízhatóság

75%

Élettapasztalat

72%

Munkakultúra
Nagyobb gyermekek

42%
24%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
24. ábra
A válaszolók által említett a középkorúak számára tipikusan előnyt jelentő okok a kiválasztás
során

Nagyon erős értékeket kapott továbbá a megbízhatóság (75%) és a lojalitás (76%) a
szervezet irányába. Az elemzés korábbi szakaszában ismertetett fluktuációs problémák
vélekedésünk szerint hamarosan még magasabb értékeket fognak eredményezni. Tízből
több mint négy munkaadó (42%) emelte ki a 45 év felettiek munkakultúráját. A
gyermekük magasabb életkora, ebből fakadóan a kevesebb gyermektáppénz és betegség
miatt kivett szabadság 24% szerint jelent előnyt.
Összegezve megállapítható, hogy a munkaadók nagyon sok és erős százalékos arányt
maga mellett tudó képességeket, kompetenciákat és készségeket kapcsoltak a
célcsoporthoz, amelyek a magyar munkaerőpiacon, de különösképpen a fővárosi
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vonatkozásban nagyon erősek, és egyre inkább becsültebbek:


Lojalitás



Megbízhatóság



Szakmai tapasztalat



Életszemlélet



Munkakultúra

Konkrét, tapasztalt problémák beazonosítása
Annak érdekében, hogy minél pontosabban megismerhessük a munkaadókban kialakult
képet, az előítéletek és a sztereotípiák alapját, konkrét kérdést tettük fel arról, hogy
„Melyek azok a problémák, amelyekkel már Ön is szembesült középkorú munkatársaival
kapcsolatban?”
A válaszadó 288 fő majdnem egytizede alapvetően kizárta ezen problémák létét (9%),
saját közvetlen tapasztalatai alapján. A tapasztalati információkon alapuló fő problémák
között jelent meg a nyelvtudás hiánya (46%) és az informatikai alkalmazások
ismeretének hiánya (42%). Tízből négy válaszadó tette a dobogó harmadik helyére a
rugalmatlanságot (40%). Jóval alacsonyabb értékekkel súlyozták a magas fizetési igényt
(25%), az elavult szakmai ismereteket (23%), a kommunikációs, együttműködési és
motivációs problémákat (22%), Ezek az arányok egybecsengenek a korábban kiemelt
lojalitással, munkakultúrával és szakmai ismeretek arányával. A túl nagy elvárások (9%)
és az egészségügyi problémák (13%) a besorolás végén találhatóak, és a munkatempóval
kapcsolatos problémát is csak 1 kitöltő jelezte a közel háromszáz főből.

A problémák, amikkel a munkáltatók valójában talákoztak
Egészségügyi problémák

13%

Motivációs problémák

22%

Kommunikációs problémák

22%

Rugalmatlanság

40%

Együttműködési problémák

22%

Informatikai alkalmazások …

42%

Nyelvtudás hiánya

46%

Elavult szakmai ismeretek
Túl nagy elvárások

23%
9%

Magas fizetési igény
Nem találkoztam még problémával

25%
9%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
25. ábra
A valójában megtapasztalt problémák
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A kapott válaszok ráirányítják arra a figyelmet, hogy a nyelvismeretek és az
informatikai készségek mellett a rugalmasság a fő hármas indítéka a sztereotípiák
mellett a konkrét, már tapasztalt problémáknak. A fiatalabb kollégákkal való
együttműködés, mint probléma jóval kisebb arányban merülnek fel, mint
feltételeztük. A fenti két készség javítható, képzéssel, a munkahelyi kultúra pedig a
rugalmasságbeli problémán – amennyiben egy adott személynél megvan – sokat
változtat.

Versenyképesség elősegítése
A munkaadói oldal számára nyílt végű kérdés formájában tettük fel kérdésként, hogy
„Ön szerint hogyan lehetne versenyképesebbé tenni a 45 feletti korosztályt?”
A válaszok megoszlása több fő területet érintett. Hangsúlyos volt a nyelv- és digitális
képzések, önismereti képzések említése, de legalább ennyire erőteljesen jelent meg a
szemléletformálás igénye mind a HR, mind a vezetőség elfogadó attitűdje, mind a
munkavállaló alkalmazkodóképessége, „fiatalossága, nyitottsága” kapcsán. A nyílt végű
kérdésre adott válaszok közül kis arányban fordultak elő direkt és kizárólag a
célcsoportot változásra késztető meglátások, ezen válaszok az önmenedzsment,
fiatalosság, mobilitási készség, pozitív és lelkes attitűd, szerénység területeit érintették.
Ezen válaszok száma azonban tíz alatti volt.
Jellemzően jelent meg a válaszokból kirajzolódó képben a digitális, IT ismeretek és
eszközhasználat, illetve a nyelvtudás kérdésköre, ezen a két területen számosan
javasolják a képzések, önképzések szükségességét, akár önfinanszírozó, akár ingyenesen
biztosított módon. A HR felvételi folyamatait többen érintették kritikával, mivel fiatalok
jellemzően a kiválasztók, célszerűnek látják a munkaadói oldalról is, hogy tapasztaltabb,
idősebb HR-esek is interjúztassanak, vegyenek részt az önéletrajzok áttekintésében is. A
munkahelyi vezetés esetében a teljesítmény mellett a tapasztalat figyelembevétele, az
ezzel járó magasabb bér, és a rugalmasabb, családbarát munkahely megteremtése is
feladatként, lehetőségként jelent meg a válaszokban. A munkahelyeknek meg kell
teremteniük a sportolási, képzési feltételeket, és csak hasonlóan toleránsnak kell lenni
az idősebb kollégákkal, mint a friss pályakezdőkkel már ezt megteszik. Alábbiakban a
tipikusan visszatérő válaszokat mutatjuk be pontokba szedve:
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Munkáltatói szemlélet megváltoztatása



Nyelvtanulás, nyelvtudás szintjének növelése



Önmenedzsment fejlesztése, önfejlesztés, önismeret javítása
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Informatikai tréningek



A HR fejlesztése, ez legyen az első lépés. Sokat segítene, ha eljutnának interjúig.
Tapasztaltabb kollégák foglalkozzanak a toborzással, kiválasztással, már az
interjúkon is felmerülhetnek generációs különbségek az interjúztató és a pályázó
között.



A 45 év feletti pályázók legyenek naprakészek szakmailag, nyitottak,
magabiztosabbak és lelkesek, pozitívak.



Átképzések, folyamatos tréningek



Jelen kérdőívvel szembesüljenek.



Családbarát munkahelyek, részmunkaidős foglalkoztatás



„Szedjék össze magukat!” – tipikus áldozathibáztatás



Cégen belüli rossz sztereotípiák lebontása, rossz beidegződések felszámolása,
hozzáállás javítása a korosztály irányába. Le kell számolni az előítéletekkel.



Mentorálás, érzékenyítés, EQ képzés, specializált coaching



Rugalmasság, mobilitás fejlesztése, alkalmazkodóképesség megőrzése



Vezetői attitűd a szakmai tapasztalatot magasabban értékeljék, munkáltatók
szemléletváltása



Mindset formálása a vezetés és a munkavállaló részéről is



Motiváció megtartása, folyamatos képzés, hogy fiatalos legyen a tudása



Őket is elfogadni, nem csak a fiatalokat



Önéletrajzban helyezzék el a megfelelő kulcsszavakat



A kiválasztást és az interjút ne 25 évesek végezzék.



A korosztály munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok



Segíteni kell, hogy egészségesebb emberek legyenek a korosztályban, rendszeres
sportolási lehetőségekkel, amik fittebbé teszik őket, és kihat pozitívan a
munkára, az önbecsülésre.



„Meg kell fizetni a tapasztalatot.”



Célirányos képzések, folyamatos önképzéssel párosulva, motiválttá kell őket
tenni a váltásra, az önképzésre ismét.



Digitális képzések, akár ingyenes formában is, hogy frissíthessék az újabb
technológiák ismeretét.



Új munkavállalói szokások megismertetése, nyitás ezek irányába: döntési
szabadság

a

mindennapi

munkában,

csökkentése.
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hierarchiákhoz

való

ragaszkodás



Intenzív marketing kampány kellene indítani, bemutatni az ebben rejlő
potenciált.



Ők maguk legyenek nyitottabbak, sportosabbak, szerények.

Főként a támogató attitűd (képzések szerepe, egészség, nyelvoktatás, elfogadás) jelent
meg a munkaadói oldalról a válaszokban. Ezt ingyenes, célzott képzésekkel,
munkaadói

szemléletformálással,

munkahelyi

sportolási

lehetőségekkel

és

rugalmasabb munkaidővel is elképzelhetőnek tartják a válaszadók. Cserébe elvárják az
alkalmazkodóképességet, a megújulás és tudás iránti vágy meglétét. Kiemelten fontos
a HR szerepe abban, hogy egyáltalán a 45 év felettiek önéletrajza bekerüljön az
interjúzók közé, ezért idősebb HR-esek alkalmazása is fontossá válik, hogy javuljanak a
foglalkoztatási ráták a 45 év felettieknél.

Külső szervezett keretek
Kérdést tettünk fel azzal kapcsolatban is, hogy a munkaadók szerint szükséges e egy, a
középkorúak elhelyezkedésére fókuszáló, támogatást nyújtó, hiányosságokat pótló
szervezetre. A válaszadó munkaadók egyértelmű, négyötödös többsége, 86%-a szerint
szükséges olyan, a 45 év feletti korosztály igényire, hiányosságaira szabott
programokat megvalósító szervezet, amely ebben szerepet vállal.

Szükség van-e egy a középkorúak elhelyezkedésére fókuszáló,
támogatást nyújtó, hiányosságokat pótló szervezetre?
Igen, szükség van a korosztály
igényeire és hiányosságaira
szabott programokra

14%

86%

Nem, a fejlődéséről
mindenkinek magának kell
gondoskodnia, bizonyos
területeken az önfejlesztés
előnyösebb

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
26. ábra
A munkáltatók által jelzett igény a korosztályos problémákra fókuszáló szervezet iránt I.

Mindösszesen 14% vélekedett úgy, hogy ezeket a fejlesztéseket egyénileg kell
megoldania a munkaerőpiac szereplőinek. Kutatásunk korábbi kérdéseinél a válaszadók
egyötöde jelezte, hogy az életkorhoz, illetve a kapcsolt sztereotípiákhoz, előítéletekhez
való negatívumok nehezítik a célcsoport elhelyezkedését. A probléma – mivel a
válaszadók négyötöde szerint szükséges célzott programok megvalósítása, fókuszáló
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szervezet - jelen van tehát markánsan a munkaerőpiacon.
Megkérdeztük a munkaadói oldaltól azt is, hogy igényelné-e, hogy legyen egy olyan
forrás, ahonnan tapasztalt, személyes készségekben is felkészült, motivált jelöltek közül
választhatna.

Egy a középkorúak felkészítésére és közvetítésére specilizálódó
szervezettel szembeni bizalom

8%
Igen, ez értékes forrás lenne
számomra és meggyőző a
cég vezetése számára is

89%

Nem használnék ilyen
csatornát

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
27. ábra
A munkáltatók által jelzett igény a korosztályos problémákra fókuszáló szervezet iránt II.

A válaszadók 89%-a szerint értékes lehetőség lenne számára, ezzel jelentősen
csökkentené a vezetésben esetleg meglévő kétséget a középkorúak foglalkoztatása
kapcsán. Tíz százalékot sem érte el azon válaszadók száma a munkaadói célcsoportban,
akik egyértelműen elutasítanák egy előszűrt csatorna használatát a 45 év feletti
potenciális munkavállalók pozícióra történő felmérése kapcsán.

Belső szervezeti keretek
További válaszokat igényeltünk a munkaadóktól arra a kérdésre, hogy mi javíthatja a 45
év felettiek alkalmazhatóságát az ő szempontjaik szerint vállalatuknál. A válaszolók több
mint fele, 55%-a a befogadóbb szervezeti kultúra mellett legalább ennyire fontosnak véli
a fiatal vezetők képzését azért, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni az idősebb
generációs társaikkal, beosztottjaikkal, hogy ellenérzéseik megszűnjenek (52%).
Vezetőként minden második válaszoló fontosnak tartja, hogy a generációs kérdések
szerepeljenek formalizáltan leírva is a vállalat stratégiában, a HR-tervezésben (51%).
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Mire lenne szükség a munkáltatói oldalon?
Befogadóbb szervezeti kultúra
építése

55%

Fiatal vezetők képzése,
ellenérzéseinek leküzdése

52%

A generációs kérdések szerepeltetése
a vállalati/HR stratégiában

51%

Jó gyakorlatok megismerése

43%

A munkáltatót érintő anyagi
támogatás

40%

Kiválasztásban közreműködők
fejlesztése

36%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
28. ábra
A munkáltatók által szükségesnek látott belső szervezeti változtatások

A válaszok 36%-a tartja fontosnak a kiválasztásban szerepet vállalók képzését. Ez
egybecseng a nyílt végű kérdéseknél már látott markáns véleménnyel, hogy fel kell
készíteni erre a HR-t, és azonos korosztályba tartozó HR-esekkel is kell az interjúkat,
kiválasztást lefolytatni. Tízből négy válasz igényelte, hogy megismerhessen olyan jó
gyakorlatokat, amelyek más cégeknél beváltak. Célszerű ezeket cégméret és iparág
szerint is bemutatni a jövőben, és ugyanennyien látják fontosnak, hogy anyagi
támogatást is adjanak a 45 év felettiek alkalmazásához. Utóbbi válasz esetében 5 évvel
ezelőtt valószínűsíthetően jóval magasabb arányokat vizionáltunk volna, azonban a
feszített fővárosi munkaerőpiac ezen szemléletet is formálja, tehát nem a
járulékkedvezmény és a támogatás már az elsődleges, hanem a feladatra kapható
személyek megléte.
Feltettük kérdésként a munkaadói oldal számára, hogy jelenleg van-e, vagy a jövőben
tervezik-e

a

bevezetését

a

cégüknél,

vállalatuknál

a

generációk

hatékony

együttműködését támogató programnak. 41% látná szükségesnek egy ilyen program
meglétét, míg 40% szerint erre semmi szükség. Mindösszesen 7% válaszolt úgy, hogy
jelenleg is van ilyen jellegű program, és eredményesnek minősíthető a működése.
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A generációk együttműködését elősegítő szervezeti programok
megléte
7%
14%
40%

Van és eredményesen
működik
Tervezzük kialakítani
Nincs, de szükség lenne rá

41%

Nincs szükségünk ilyen
programra

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
29. ábra
A munkáltatók létező megoldásai a generációs kihívásokra

14%-a a válaszadóknak nyilatkozott úgy, hogy tervezi egy ilyen, a 45 év felettiek
beilleszkedését és hatékony munkavégzését támogató program bevezetését. A
generációk hatékony együttműködését, a munkahatékonyságot növelő direkt program
létrehozását 40 százaléknyi válaszadó elutasítja. Összesen 55 % nyitott a kialakítására,
vagy szükségesnek érezné egy ilyen program létét.
A kérdések között elhelyeztük egy, a munkavállalók felvételéért felelős HR, vagy az adott
cégben ezzel megbízott szakember felkészültségére vonatkozó kérdést. Itt a kérdés arra
irányult, hogy a vezetők szerint a felvételért felelős szakember kellően felkészült-e,
rendelkezik-e azon kompetenciákkal, amelyek a 45 év feletti korosztály kezeléséhez
szükségesek. A választ nyújtók mindösszesen 45 százaléka érzi úgy, hogy erre
szakemberei alkalmasak. Az idősebb kollégákkal való HR-feladatok terén 35% lát és
tapasztal hiányosságokat, és 21% egyértelműen gyengének érzi ebben saját
humánerőforrás-területen dolgozó kollégáit.

Felkészültek-e a cégnél a kiválasztásban körzreműködők a
kihívásokra?
Nem,generációs
ezen a
területen
gyengék vagyunk;
21%

Igen, teljesen
felkészültek az
idősebb
generáció
felvételére és
kezelésére; 45%

Tapasztalunk
hiányosságokat;
35%
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
30. ábra
A munkáltatók felkészültsége a generációs kihívásokra
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Összességében 56%-a a válaszadóknak vagy gyengének, vagy hiányosságokkal küzdőnek
látja saját vállalkozásán belül a humánerőforrás-szakemberek felkészültségét a 45 év
feletti munkavállalók kezelésében.
Utolsó kérdésünk a Foglalkoztatási Szolgálatok szolgáltatásainak ismertségét járta körül
a munkaadói körben. A válaszadók 46%-a nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri ezeket a
szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat igénybe vevők nem érezték hatékony támogatásnak.

Ismeri-e a munkaügyi központok, foglalkozatási szolgálatok
szolgáltatásait?
Igen, hatékonynak
érzem őket; 3%

Nem ismerem; 46%
Igen, de nem érzem,
hogy segítenének;
50%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
31. ábra
A Foglalkoztatási Szolgálatok munkáltatók általi megítélése
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A munkavállalói kérdőívek kiértékelése
A kutatás keretében összesen 1 103 fő töltötte ki a kutatási kérdőívet. A kutatási tervben
megfogalmazottak szerint eljárva a Foglalkoztatási Szolgálatokkal partnerségben,
infrastruktúrájuk segítségével elért a kérdőív személyes kitöltésre 594 fő regisztrált, 45
év feletti álláskeresőt. Az online kitöltéssel 509 fő élt. A válaszadókat az egyes
kérdésblokkoknál elkülönítettük, így releváns, csak a valóban érintettekre vonatkozó
válaszokat kaptunk az álláskeresés körülményeire, a sikertelenség okaira, illetve a
Foglalkoztatási

Szolgálat

által

biztosított

lehetőségek

értékelésére

vonatkozó

kérdésekre.

A munkakeresés körülményei
A válaszadókat ennél a kérdésblokknál elkülönítettük a valóban keresők és a munka
nélkül levő, de állást mégsem keresők csoportjaira. A regisztráltak 9%-a (52 fő), az egyéb
álláskeresők 1%-a (4 fő) jelezte, hogy jelenleg nem aktív álláskereső. Így a további
válaszadók száma a regisztráltak esetén 542 fő, a másik kategóriában 504 fő.
Kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy miért keresnek munkát. A válaszadók
pontosan fele jelölte meg a „Jelenleg nincs munkám” választ. A Foglalkoztatási
Szolgálatnál kitöltött kérdőívek esetében ez az arány 71%, míg az online kitöltők között
26% volt.
A Foglalkoztatási Szolgálat keretei között kitöltött kérdőívek esetében felmerül a nem
megfelelő fizetés miatti munkakeresés (4%), a meglévő tudáshoz és tapasztalathoz
képest alacsonyabb pozíció (2%), a várható leépítés (2%) és a munkahelyi problémák
(2%) mint indok. A válaszadók 4% új kihívásokat keres.
Az online kitöltők között 26% jelezte tehát, hogy jelenleg nincs munkája, és 21%
elégedetlen a pozíciójával, amit betölt a munkahelyén. A további indokok között
szerepel a kevés fizetés (12%), a leépítés várható ténye (4%), és a munkahelyi problémák
(7%). További kihívást, lehetőséget 25% keres. Ez is jelzi a fluktuáció mértékét, hiszen a
felvett adatok alapján minden negyedik munkavállaló keresi az új lehetőségeit a fővárosi
munkaerőpiacon, feltérképezi, hogy milyen lehetőségei vannak az állásváltásra jobb
feltételekkel.
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Az álláskeresés elsődleges oka
100%

7%
4%
2%
2%
5%
2%

90%
80%
70%
60%
50%
40%

78%

4%

Egyéb

25%

További kihívást, fejlődési lehetőséget
keresek

7%
4%
12%

Munkahelyi problémák miatt váltanék

21%

Nem az általam elvárt fizetésért
dolgozom

30%
20%
10%
0%

27%

Leépítés előtt/alatt állok

Nem a tudásomnak, tapasztalatomnak
megfelelő pozícióban vagyok
Jelenleg nincs munkám

Regisztrált álláskeresők Egyéb álláskeresők
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
32. ábra
Az álláskeresés elsődleges okai

A válaszadók fele azért keres munkát, mert nincs munkája jelenleg. A kérdések között
14%-kal összesítve a további fejlődési lehetőséget, kihívást keresés lett dobogós, a
nem megfelelő munkahelyi pozíció (11%) mellett. Az online válaszadók esetében ez
minden negyedik válaszadó esetében bejelölésre került.

Az álláskeresés csatornái
Online csatornák
Az internetes állásportálok esetén nevesítettük a könnyebb beazonosíthatóság
érdekében a Profession.hu, Monster.hu és CVOnline.hu felületeket. A munkaügynél
kitöltők esetében majdnem a célcsoport ötöde nyilatkozott úgy (18%), hogy nem ismeri.
További 16% nem válaszolt a kérdésre. Ez együttesen meghaladja az egyharmados
arányt. Az online álláskeresési csatornákról 12% nyilatkozott úgy, hogy használta már, és
negyedük, 25%-uk rendszeres használója az állásportáloknak.
Az online kitöltők esetében minden kitöltő ismeri a lehetőséget, csak 2% nem használta
még álláskeresésre. A célcsoport háromnegyede, 74%-a folyamatosan használja az
álláskereséséhez.
Az online állásportálokat a megkérdezettek 10%-a nem ismeri, 8%-a nem használja, és
9% nem is válaszolt a kérdésre. Különösen magas a Foglalkoztatási Szolgálatnál azok
aránya, akik nem ismerik (18%), nem használják és nem válaszoltak (18%).
Rendszeresen használja átlagosan a válaszadók mintegy fele (48%), de ez az online
kitöltőknek köszönhető.
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Az online álláskeresési csatornákat csak az összes kitöltő 21%-a találja alkalmasnak
álláskereséséhez, ahol rendszeresen talál olyan állásokat, amelyeket meg tud pályázni.
A Foglalkoztatási Szolgálat keretei között kitöltők ötöde nem válaszolt, 33%-a ritkán
talált olyan pozíciót, ami számára megfelelő, és ez az online kitöltők esetében is 59%os értéket mutat. Tehát a mintavétel alapján az online hirdetések nem a korosztályt
szólítják meg megítélésük szerint.
Kérdést fogalmaztunk meg a közösségi portálokon található álláskeresési felületek,
lehetőségek kapcsán. (Facebook, LinkedIn). A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők
negyede nem ismeri, és 16%-a nem is válaszolt a kérdésre, 22% pedig még nem
használta erre a célra. Ez majdnem a válaszadók kétharmada (63%). Rendszeresen
álláskeresésre csupán 13% alkalmazza, de megfelelő ismeretnyújtással ez a lehetőség
könnyen magasabb arányt érhet el. Az online válaszadók esetében 29% már használta,
42% rendszeresen használja erre a célra.
A Foglalkoztatási Szolgálat keretei között válaszolók kétharmada nem ismeri, nem
használja ezt a lehetőséget, amit a Facebook állásszegmense, vagy a LinkedIn jelent,
pedig a Facebook – hasonlóan a Jofogas.hu-hoz – nagyobb arányban kínálhat olyan
állást, amit a Profession. nem fog, és a célcsoport számára érdeklődésre tarthat
számot.
A közösségi portálok állásfelületei, vagy a direkt erre a célra létrejött LinkedIn több,
mint a célcsoport felénél nem jön számításba álláskeresésnél, vagy ha igen, úgy 27%nem nem releváns állásajánlatokat jelenít meg. mindösszesen 9% talál rendszeresen
számára megpályázható állásokat.
Offline álláskeresési csatornák
A célcsoportnál a nyomtatott felületek, hagyományos szórólapok, hirdetési újságok és
magazinokban megjelenő álláshirdetésekre történő jelentkezésekre kérdeztünk rá. A
Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők 15%-a nem válaszolt, és mintegy harmada
nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri vagy nem használja. 40% használta már
álláskereséshez, és 13% teszi ezt rendszeresen. Az online kitöltők 51%-a még sosem
használta ezt a formát, rendszeresen is csupán 4%-a.
A válaszadók több mint kétharmada nem használja a nyomtatott sajtóban megjelenő
álláshirdetéseket, rendszeresen is csupán 14% teszi ezt. Az álláskeresési csatornán
mindösszesen 4%-a a válaszadóknak talál számára megpályázható állást. 22%-a
nyilatkozott úgy, hogy számára ritkán jelenik meg megfelelő, megpályázható pozíció a
nyomtatott (szórólap, újság) termékekben.
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A regisztrált álláskeresők által használt keresési csatornák
Internetes állásportálok (Profession, CV online, Monster stb.)

18%

Közösségi portálok (Facebook, LinkedIn stb.)

12%

25%

28%

25%

22%

23%

16%

13%

16%

13%

15%

Nem ismerem
Nyomtatott sajtó (hirdetési újság, szórólap, magazin, stb.)

10%

22%

Munkaügyi központ

10%

20%

Munkaerő közvetítő, fejvadász
Saját kapcsolatok

40%
35%

37%

29%

6% 11%

Rendezvények (állásbörze, kiállítás, stb.)

20%

18%

15%

15%

40%

Használtam már
Rendszeresen használom

4% 15%

27%

25%

Nem használtam még

Nem válaszolt

15%

37%

6%

15%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

A használt keresési csatornáknak a regisztrált álláskeresők által
megítélt eredményessége
Internetes állásportálok (Profession, CV online, Monster stb.)

26%

Közösségi portálok (Facebook, LinkedIn stb.)

8%
41%

Nyomtatott sajtó (hirdetési újság, szórólap, magazin, stb.)

26%

Munkaügyi központ

24%

Munkaerő közvetítő, fejvadász
Saját kapcsolatok

33%
11%

15%

Rendezvények (állásbörze, kiállítás, stb.)

22%

5%

34%

13%

34%

56%
12%

14%

11%

39%

37%

13%

4%

20%
21%
20%

10%

19%

6% 13% 4%

21%

19%
27%

19%
5%

Nem ismerem, nem használom

Ezen a csatornán nem jelenik
meg nekem megfelelő pozíció
Ritkán találok ezen a csatornán
nekem megfelelő pozíciót
Rendszeresen találok ezen
keresztül számomra
megpályázható állásokat
Nem válaszolt

19%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
33. és 34. ábra A regisztrált álláskeresők által használt álláskeresési csatornák ismertsége és megítélt hasznossága
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Az egyéb álláskeresők által használt keresési csatornák
Internetes állásportálok (Profession, CV online, Monster stb.) 0%
2%

24%

73%

Közösségi portálok (Facebook, LinkedIn stb.) 1% 13%
Nyomtatott sajtó (hirdetési újság, szórólap, magazin, stb.)

29%

5%

Munkaügyi központ
Munkaerő közvetítő, fejvadász 4%

1%

39%
44%

19%

4%
1%

34%
57%

Saját kapcsolatok 1% 14%
Rendezvények (állásbörze, kiállítás, stb.)

42%

51%
17%

1%

19%

59%

14%

3%
2%

25%

48%

1%
2%

33%

Nem ismerem
Nem használtam még
Használtam már
Rendszeresen használom
Nem válaszolt

4%
1%

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

A használt keresési csatornáknak az egyéb álláskeresők által
megítélt eredményessége
Nem ismerem, nem használom

Internetes állásportálok (Profession, CV online, Monster stb.) 1% 9%
Közösségi portálok (Facebook, LinkedIn stb.)

13%

Nyomtatott sajtó (hirdetési újság, szórólap, magazin, stb.)

59%
11%

20%

9%

Rendezvények (állásbörze, kiállítás, stb.)
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

14%

19%

30%

17%
38%

49%

56%
50%

1%

21%

51%

Munkaerő közvetítő, fejvadász
Saját kapcsolatok

53%

47%

Munkaügyi központ

30%

2%
3%
3%

7%1%
2%
15% 3%

13% 4%
27%

20%

1%
2%

35. ábra és 36. ábra Az egyéb álláskeresők által használt álláskeresési csatornák ismertsége és megítélt hasznossága
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Ezen a csatornán nem jelenik
meg nekem megfelelő pozíció
Ritkán találok ezen a csatornán
nekem megfelelő pozíciót
Rendszeresen találok ezen
keresztül számomra
megpályázható állásokat
Nem válaszolt

Szervezett lehetőségek
A Foglalkoztatási Szolgálat álláskeresési segítsége, ismertsége kapcsán több
érdekességre is fényt derítettek az adatok. A náluk, tehát a helyszínen kitöltők közül
10% nem ismeri a Foglalkoztatási Szolgálatot,. 15% nem válaszolt arra, hogy
álláskereséséhez használja-e, további 20% pedig még nem használta álláskeresésre a
lehetőséget. Ez együttesen majdnem a válaszadók fele. Álláskeresésre az ott
hirdetett, kiajánlott állásokat 35% használta, és további 20% teszi ezt rendszeresen
Az online válaszadók körében is majdnem minden ötödik (17%) nem ismeri a
Foglalkoztatási Szolgálatot, és álláskeresésre 44% sosem használta. Rendszeresen
mindösszesen 3% teszi ezt meg.
A Foglalkoztatási Szolgálatot 13% a válaszadókból alapvetően nem ismeri, mint
állás-kiközvetítő lehetőséget. Ez nagyon magas arány, és különösen magas az ott
válaszokat adó, személyesen jelen lévő emberek körében (45%). 12% azok aránya,
akik

rendszeresen

használják

az

ott

elhelyezett,

átadott

álláskeresési

információkat.
A Foglalkoztatási Szolgálatot, mint álláskeresési csatornát kevéssé találják
hatékonynak a célcsoport-tagok. Mindösszesen 6% azok aránya, akik rendszeresen
találnak megpályázható állásokat ezen a csatornán keresztül. 37% nem is tud róla,
hogy itt kaphatna, vagy nem használja az itt kapott álláskeresési lehetőségeket. A
válaszadók negyede (24%) szerint nincsenek számára megfelelő pozíciók itt
hirdetve.
A munkaerő-közvetítő, fejvadász cégek álláskeresésben nyújtott segítségét a
Foglalkoztatási Szolgálatnál választ adók kétharmada nem ismeri, vagy soha nem
használta. Rendszeresen mindösszesen 4% teszi meg. A nem válaszolók aránya is
elérte a 15%-ot. Az online kérdéssort kitöltők negyede sem él ezen lehetőséggel, de
körükben 19% a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők aránya.
A fejvadász vállalkozások munkaerő-közvetítő cégek kevéssé hatékonyak a
célcsoport álláskereséseinél. Mindösszesen 9% talál segítségükkel rendszeresen
megpályázható állásokat, 39% egyáltalán nem is ismeri vagy nem használja a
lehetőséget. Az 56%-os arányt is eléri ez a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők
esetében. Az online kitöltő célcsoport-tagok fele nyilatkozott úgy, hogy ritkán van
számára meghirdetve ezen a csatornán releváns pozíció.
A célcsoport-tagoknak kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy állásbörzéken,
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kiállításokon, munkaügyi témájú rendezvényeken megjelennek-e álláskeresési céllal.
A papíralapon kitöltők 18%-a egyáltalán nem ismeri, negyede nem is használja ezt a
lehetőséget, további 15% nem is válaszolt a kérdésre. Tehát a foglalkoztatási
szolgálatnál kitöltők esetében mintegy fele nem él ezzel a lehetőséggel, csupán 37%a nyilatkozott úgy, hogy már használta, és 6% használja rendszeresen.
Az online módon kitöltők 16%-a nem ismeri ezt a lehetőséget, és 35%-a bár ismeri, de
nem próbálta soha. 33% nyilatkozott úgy, hogy használta már álláskeresésre, de
csupán 4% használja rendszeresen.
Az állásbörzéket, munkaügyi kiállításokat a célcsoport fele nem ismeri, vagy nem
használja álláskeresési célra. Rendszeresen mindösszesen 5% használja céljaihoz.
Szükséges lehet jobban megismertetni a közvetlen munkaadó-munkakereső
kapcsolat előnyeit a célcsoporttal.
A célcsoport esetében rákérdeztünk arra, hogy a rendezvényeken álláskeresési
csatornaként, ahol ő állást keres, milyen hatékonyságot tapasztal. A Foglalkoztatási
Szolgálatnál kitöltött kérdőívek alapján leszűrhető, hogy az előzőekben felmért on- és
offline csatornákat 37% nem ismeri, nem használja.
Saját kapcsolatok
A saját kapcsolatok szerepe az álláskeresésben továbbra is a vezető lehetőségek
között szerepel. A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők 40%-a már használta, és 27%-a
rendszeresen használja az ismerősi körét álláskereséshez. 15%-os volt a nem
válaszolók aránya. A válaszadók kicsit több mint tizede nem használja erre a célra
kapcsolati hálóját. Az online kitöltők körében ez eléri a 14%-ot, de 59%-uk már
használta ismerőseit álláskeresés céljából. Negyedük ezt rendszeresen teszi.
A válaszok alapján a saját kapcsolatokon keresztül történő álláskeresés az egyik
leghatékonyabb lehetőség, amivel élnek az álláskeresők, 49%-uk már használta,
míg 26 %-a rendszeresen használja ezt a személyes csatornát.

Eredményesség
A válaszadókat megkértük arra, hogy sorolják be magukat álláskeresési időszak
alapján, hónapokból képzett időszakokra. Ez azt jelenti, hogy mióta keresnek állást,
akár foglalkoztatotti jogviszony mellett is. A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők
esetében az 1-3 hónapja munkát keresők aránya eléri a 30%-ot, majd a következő két
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negyedévben 15-15%-os értéket mutat. 10% nyilatkozott úgy, hogy több mint két éve
keres állást.
Az online kitöltők esetében 32% keres három hónapja munkát vagy új munkahelyet.
Fél és egy negyedév közé 14% helyezte munkakeresésének időszakát, míg 7-12
hónapja a válaszadók ötöde (21%) keres munkát vagy új munkahelyet.

Mióta keres munkát?
Egyéb
álláskeresők

1-3 hónapja
25%

14%

21%

10% 6%

22%

2%

4-6 hónapja
7-12 hónapja
13-18 hónapja

Regisztrált
álláskeresők

39%

15%

15%

5%3% 10%

14%

19-24 hónapja
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37. ábra
A munkakeresés jellemző ideje

Összességében a válaszadók 32%-a keres kevesebb mint három hónapja, további
15%-a pedig fél éve munkát. Fél-egy éve keres állást 18%. 16% azonban úgy
nyilatkozott, hogy már két éve nem talál megfelelő állást.
Kérdést tettünk fel a kitöltők számára, hogy hány, megítélésük szerint tudásuknak,
tapasztalatuknak megfelelő állásra tudtak jelentkezni. A Foglalkoztatási Szolgálat
keretei között kitöltők 52% 1-9 álláspályázatról, 20%-a 10-24 álláspályázatról számolt
be. Nem válaszolt a kérdésre 17%. Ismerve az egy sikeres pályázathoz szükséges
beadott pályázati anyagok arányát, ezek eléggé rossz arányok, hiszen ez azt jelenti,
hogy két hónap alatt átlagban 20 olyan jelentkezést tudtak megtenni, ami
ténylegesen megfelel képzettségüknek, tudásuknak, tapasztalataiknak.
Az online kitöltők esetében 39% 1-9, negyedük 10-24 álláspályázatot nyújtott be. 50
feletti releváns álláspályázatot is be tudott adni 22%, ami a piacképesebb képzettségi
szintre utalhat esetükben, mivel ez az előző, személyesen írásban kitöltőknél csupán
4%.
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Az eddig megpályázott pozíciók száma
Regisztrált
álláskeresők

52%

20%

8% 4%

17%

1-9
10-24
25-50

Egyéb
álláskeresők

39%

25%

11%

22%

3%

50 felett
Nem válaszolt
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38. ábra
A keresés során megpályázott pozíciók száma

A beadott álláspályázatok mellett kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy ebből
mekkora eredményességgel lettek megvalósult állásinterjúk. Nem került sor interjúra
hívásra a személyesen írásban kitöltők esetében 25%, az online kitöltők 23-a
esetében.

A válaszadók a korábbi kérdésblokkban látható jellemzően tíz alatti

álláspályázataival is 42%-os eredményességgel vettek részt legalább 1 interjún, és
átlagban ötödük (17%) vett részt tíznél több interjún.

Az eddigi pályázatokból megvalósult interjúk száma

Regisztrált
álláskeresők

25%

40%

15% 4%2% 15%

0
1-4
5-10
11-19

Egyéb
álláskeresők

23%

45%

19%

7% 4%
2%

20 felett
Nem válaszolt

forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
39. ábra
A beadott jelentkezésekből megvalósult interjúk száma

Kérdést fogalmaztunk meg a munkavállalói célcsoport számára azzal kapcsolatban,
hogy szerintük mi az oka annak, hogy nem találnak munkát, a kitöltők több választ is
megjelölhettek, illetve erre a kérdésre újra minden kitöltő válaszolt.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltött kérdőív összesítései szerint 23% az életkorát
jelölte meg, a nyelvtudás hiánya (13%) mellett. A fizetési igény, az informatikai
alkalmazások ismeretének hiánya 9%-os értékkel végzett a harmadik helyen.
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A saját helyzetértékelésben szerepet kapott a túlképzettség (6%), a szakma vagy a
korábban megszerzett ismeretek elavultsága (8%), a képzettségnek és a
tapasztalatnak megfelelő pozíció hiánya (7%) és az egészségügyi problémák (7%) is.
Néhány válaszadó a mobilitást és az interjúztató személyét adta meg válaszképp.
Az online válaszadók 30%-a szerint az életkora a probléma. Negatív módon hat a
munkakeresésre szerintük a túlképzettség (24%). Az okok közé sorolták a fizetési
igényt (13% és a pozícióhiányt (12%) 8% értéket kapott a válaszok között a
nyelvtudás, és az informatikai képzettség hiánya csupán 2%-ot.

A sikertelen keresés feltételezett okai

Az életkorom

204 fő

Túl képzett / túl tapasztalt vagyok 51 fő
Fizetési igényem

82 fő

418 fő
334 fő

186 fő

A képzettségemnek, tapasztalatomnak megfelelő
63 fő 169 fő
pozíció hiánya
Nyelvtudás hiánya
Nem válaszolt

110 fő 107 fő
141 fő4 fő

Szakmám, ismereteim elavultak 68 fő42 fő
Informatikai alkalmazások ismeretének hiánya

78 fő
29 fő

Egészségügyi problémák 5714
fő fő
Lakhelyváltoztatásra lenne szükség 5 52
fő fő
Nem találtam meg a hangot az interjúztatóval 1133főfő
0 fő 100 fő 200 fő 300 fő 400 fő 500 fő 600 fő 700 fő
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

Regisztrált
álláskeresők

40. ábra
Amiben a munkavállalók az álláskeresési sikertelenségük okait látják

A válaszolók 28%-a szerint az életkora negatív módon hat a munkakeresés
eredménytelenségére, de 17% jelölte meg a túlképzettséget is, mint szerinte reális
okot, a fizetési igény (12%) mellett. 10-10% értéket kapott a válaszok között a
nyelvtudás és a képzettséghez tartozó pozíció hiánya. Az informatikai képzettség
hiátusa 5%-os, és a szakmai elavult ismeretek is 5%-os értéket értek el. Az írásban
kérdőívet kitöltők közül 16% nem válaszolt.
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Az állástalanság természetesen nem kizárólag munkaerőpiaci vagy egzisztenciális
kérdés.

Felvetettük

a

munkakeresőkre

gyakorolt

egyéb

hatásokat

és

következményeket is azzal, hogy látjuk, ennek pszichológiai, szociológiai és általános
társadalmim vonatkozásai jóval túlmutatnak a jelen kutatás céljain és keretein.

Az állástalanság hatásai
Jóval lejjebb adtam az igényeimből

246 fő

Depresszív hangulatba kerültem

173 fő

Anyagi kényszerből vállaltam el ideiglenes,
szezonális munkát

173 fő

Egészségem megromlott

169 fő

Családi kapcsolataim megromlottak

346 fő
285 fő
209 fő
149 fő

71 fő 120 fő
0 fő

100 fő 200 fő 300 fő 400 fő 500 fő 600 fő 700 fő
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41. ábra
Az állástalanság jellemző hatásai

Regisztrált…
Egyéb álláskeresők

Lehetőségek
Kulcskérdés, hogy maguk az álláskeresők a pályázatok beadásán túl milyen lépéseket
tesznek elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszadók 22%-a kért segítséget ismerősi körben, 13%a vállalt ideiglenes munkát. A korábban megszokott bevételek csökkenést 18%
igényeinek csökkentésével gazdálkodta ki. 13% lett borúlátóbb, depresszívebb, és
12% egészségi állapota is megromlott, amely a válaszadók negyedénél megfigyelhető
lelki állapotromlás. 9% meglévő családja, esetlegesen ingatlana ellenére is
gondolkodott külföldi munkavégzésben, amely a 45 év feletti korosztálynál eléggé
figyelemreméltó arány. Mindösszesen 7% élt képzési, átképzési lehetőséggel.
Az online kitöltők között 18% kért ismerősi segítséget, és igényeit is azonos arányban
(17%) adta le, mint a másik célcsoportunk. Magasabb a képzésben résztvevők aránya
(12%), a depresszió (14%) és az egészségmegromlás esetükben is eléri a 22%-ot.
A válaszadók véleményét megkérdeztük arról, hogy szerintük nekik személyesen
miben kell fejlődniük a sikeres álláskereséshez.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszoló célcsoport tagok 18%-a nem válaszolt. 17% a
nyelvismeretet, 15%-a az informatikai alkalmazások ismeretének hiányát jelölte meg.
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Az úgynevezett soft skillek, mint kommunikáció (7%), önismeret (6%%, rugalmasság
és mobilitás (6%) mellett az önmenedzsment – megjelenés, öltözködés, önéletrajzírás, interjútechnika – 11%-ot ért el. Ezen a területen tehát – a személyiség és a tudás
eladásában – önértékelő módon is szükségesnek látják a fejlődést.
Az online válaszadóknál a nyelvismeret (18%) és az önmenedzsment (20%) mellett
erős százalékértékeket mutat a kommunikáció (13%) és az önismeret (11%) is. A piac
ismerete 12%-os aránnyal azt mutatja számunkra, hogy ezen a területen is szükséges
ismeretnyújtás ahhoz, hogy reális elvárások és bérigények jelenjenek meg a
célcsoport tagjainál. A szakmai ismeretek és a nyelvtudás egyaránt tíz százalék alatti
eredményt ért el, mint fejlesztendő terület.

Amiben fejlődni kellene
Nyelvismeret

126 fő

Önmenedzsment (megjelenés, önéletrajz
írás, interjútechnika)

197 fő

81 fő

213 fő

Informatikai alkalmazások ismerete

114 fő

Szakmai ismeretek

105 fő

97 fő
93 fő

Piacismeret

60 fő

129 fő

Kommunikáció

50 fő

139 fő

Nem válaszolt

133 fő

Önismeret

42 fő

Rugalmasság, mobilitás

46 fő
0 fő

Regisztrált
álláskeresők

27 fő

Egyéb álláskeresők

115 fő
63 fő
100 fő

200 fő

300 fő
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42. ábra
A személyes fejlődési szükségletek szubjektív megítélése

Míg az előző kérdésblokkokban elsődlegesen az életkor, és kisebb mértékben a
túlképzettség, és a fizetési igény magas volt szerepelt első helyen, illetve a
mentoráló szervezetekre való igény jelenítődött meg, ebben a kérdésblokkban
jóval szórtabb válaszokkal találkozhatunk. A Foglalkoztatási Szolgálatnál választ
adók esetében a nyelv- és informatikai képzések mellett a szakmai ismeretek
fejlődését jelölték meg mint területet, amely eredményesebb álláskeresést jelent.
Az online válaszolók a nyelvismeret mellett az önmenedzsmentet emelték ki.
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400 fő

Mit tett már a sikeres álláshoz jutás érdekében?
Segítséget kértem
Külföldi munkavégzésben
gondolkodtam

304 fő
121 fő

363 fő

280 fő

Regisztrált álláskeresők
Egyéb álláskeresők

Képzésben vettem részt

97 fő
0 fő

229 fő
200 fő

400 fő

600 fő
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43. ábra
A saját erőből megtett lépések

A képzési területek lehatárolását követően a képzési típusokban is válaszokat
kínáltunk a célcsoport-tagoknak. A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszolók 25-25%-a
csoportos vagy egyéni, coachinggal egybekötött képzést választana. Az online
kurzusok (17%), internetes források (15%) mint újabb lehetőségek ismerete rámutat
arra, hogy megfelelő motivációval a célcsoport harmada nyitott arra, hogy
informatikai ismereteit bővítse, és szakmai ismereteit is fejlessze. Hagyományos,
tankönyvi vagy szakirodalmi úton 16% képezné magát.
Az online kérdéssort kitöltők esetében a csoportos képzéseket 19% részesítené
előnyben, egyéni képzésben 24% venne részt. Azonban az online kurzusok (26%) és
az internetes forrásokból való önfejlesztés (19% már magasabb arányt képvisel, mint
a korábban alkalmazott frontális, csoportmunkán, vagy egyéni személyes
fejlesztések. Ehhez a mai kornak megfelelő szemlélet és informatikai ismeretek
szükségesek. Tankönyvekből egyénileg mindösszesen 11% készülne.

Milyen formában fejlesztené magát?
Egyéni képzésben / coachingban vennék …
Online kurzusokon vennék részt
Csoportos képzésben vennék részt
Internetes forrásokból tanulnék

98 fő

302 fő

65 fő

322 fő

97 fő
59 fő

Tankönyvekből, szakirodalomból… 61 fő

235 fő
240 fő
143 fő

Regisztrált
álláskeresők
Egyéb álláskeresők

Nem válaszolt 1115főfő
0 fő
200 fő
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
44. ábra
Az önfejlesztés/képzés preferált útjai
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400 fő

A célcsoport-tagok összességében 44%-a venne részt egyéni vagy csoportos
képzésben, további 12% önmaga, könyvekből szerezné be a fejlesztéshez szükséges
ismereteket. A válaszok alapján 42% használná az internetet tudásbővítésre,
kompetenciafejlesztésre, ebből 23% venne részt online kurzusokon is. Ebből
következik, hogy 10 célcsoporttagból minden negyedik válaszadó magabiztos
abban, hogy vagy már most megfelelően tájékozódik és keres információkat a
világhálón, vagy képesnek tartja magát ezt elsajátítani.

Megkérdeztük azt is, hogy a fenti képzéstípusokra mekkora összeget lennének
hajlandóak áldozni. A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszolók 47%-a nem tud erre
forrást csoportosítani, 15%-a maximum 10.000 Ft-t. Egy OKJ-s vagy használható
nyelvtudást adó kurzust (100.000-500.000 Ft) mindösszesen 4% lenne hajlandó vagy
képes finanszírozni, míg félmillió forint feletti összeget a válaszadók 1%-a áldozna
erre a célra (ez praktikusan már egy teljesen új szakma elsajátítását vagy néhány
félév finanszírozását is jelentheti felsőoktatási képzésben). 12% nem válaszolt a
kérdésünkre.
Az online kitöltők közül 21% nem tud költeni a képzésre, 42% áldozna rá 50.000 Ft
alatt. 21%, tehát minden ötödik válaszadó 50 és 100 eFt között hajlandó és képes
lenne belefektetni informatikai, nyelvi, önfejlesztést segítő képzésekbe, 11% pedig
száz és ötszázezer forint közötti forrást áldozna rá. További 4% hajlandó félmillió
forint feletti befektetést tenni jövőjébe.

Milyen összeget szánna saját fejlődésére a sikeres álláskeresés
érdekében?
Nem tudok erre költeni

47%

Maximum 10.000 Ft

15%

10.000-50.000 Ft

13%

50.000-100.000 Ft

8%

21%

13%
29%
21%

100.000-500.000 Ft 4% 11%
500.000 Ft felett 1%
4%
Nem válaszolt

12% 1%
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45. ábra
A sikeres elhelyezkedésre szánt anyagi források mértéke
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Regisztrált álláskeresők
Egyéb álláskeresők

A válaszadók 35%-a, a foglalkoztatási szolgálat által kezelt ügyfelek 47-a semmilyen
forrást nem tud álláskeresésének eredményességére bevonni. Központi, európai
uniós forrásból megvalósuló programok szükségesek a 45 év felettiek számára,
elsődlegesen IT és nyelvi készségek fejlesztésére. Minimális önerőt, maximum
50.000 Ft-ig minden harmadik érintett tud biztosítani felmérésünk szerint.
Összességében a válaszadók 35%-a nem rendelkezik forrásokkal a képzések
finanszírozására, és a regisztrált munkanélküliek esetében különösen magas arány
a 47%. A reálisnak mondható, valós segítséget nyújtó képzések költségeit önmaguk
nem képesek előállítani, ez egyértelműen látszik, mivel 7% tud 100.000-500.000 Ft
közötti sávban, és további 3% tud félmillió forint felett erre önerőből áldozni.
Központi, európai uniós vagy hazai forrásokból megvalósított programok
szükségesek, mint a korábban nyelvtanulást támogató pályázatok, 90% feletti
finanszírozási támogatással. Ez egy jelentős motivációs erőt is adhatna, és reagálna
a munkaadók által korábban jelzett igényekre a nyelvtudás, informatikai
felkészültség tekintetében.

A Foglalkozatási Szolgálat támogatása
Igénybe vette-e Kormányhivatal,
Munkaügyi központ szolgáltatásait?
Regisztrált álláskeresők

Igénybe vette-e Kormányhivatal,
Munkaügyi központ szolgáltatásait?
Egyéb álláskeresők

Igen

42%
58%

36%

Nem

64%

46. ábra
Az állam által biztosított álláskeresési szolgáltatások igénybe vétele

A szolgáltatásait a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők között is csak 58%-os
arányban vették igénybe.
A blokk további kérdéseit csak azok számára tettük fel, akik igénybe vették a
támogató szolgáltatásokat, így azokkal kapcsolatban releváns véleményt fogalmaznak
meg.
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Igen
Nem

Kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy amikor regisztrált álláskeresőként
kapcsolatba került a Foglalkoztatási Szolgálattal, vett-e részt általuk biztosított
képzésben.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők köre a teljes mért válaszadói sokaságot
érintette. 34% nem válaszolt a kérdésre, míg 52% állította, hogy nem vett részt a
munkaügyi által szervezett képzésben. Mindösszesen 4% mondta azt, hogy az ezen
keretek között szervezett képzés segítségével talált új állás, és 2% jelezte, hogy bár
elvégezte a képzést, de ezt a munkaadók nem keresik. 6% volt azok aránya, akik
szerint a képzés hasznos volt, de így sem segített az álláskeresésben. 3% szerint az itt
szerzett képzés nem adott számára olyan tudást, amellyel a munkáltatók
érdeklődésére számot tartott volna.
Az online módon válaszolók esetében azok válaszoltak, akik valaha igénybe vette a
Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásait. A képzések kapcsán 77% jelezte, hogy nem
vett részt ilyen jellegű lehetőségben. 5% számára a megszerzett ismeretek új állást
jelentettek, míg 11% jelezte, hogy számára hasznos tudást adott a képzés, de nem
volt képes elhelyezkedni vele. 5% úgy érzi, hogy nem olyan tudást kapott, amely
biztosította volna az elhelyezkedést, 2% szerint nem is az őáltala elvégzett képzést
keresik a munkaerőpiacon.

A Foglalkoztatási Szolgálat képzései
100%

0%
2%
5%

90%
80%

11%
34%

5%

70%
60%
50%

2%
3%
6%
4%

Nem olyan képzést kaptam,
amit a munkáltatók keresnek
Nem kaptam olyan tudást,
amivel el tudnék helyezkedni

40%

77%

30%

Hasznos volt a képzés, de az új
ismeretekkel sem tudtam
elhelyezkedni
A képzés segítségével új állást
találtam

52%
20%
10%

Nem vettem részt képzésben

0%
Regisztrált álláskeresők (594 fő)

Egyéb álláskeresők (185 fő)
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47. ábra
Az igénybe vehető képzések megítélése

65

Nem válaszolt

Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

A válaszadók 58%-a jelezte, hogy nem vett részt a munkaügyi képzéseken.
Mindösszesen a résztvevők négy százaléka esetében jelentett a képzésen szerzett
ismeretanyag és végzettség új állást. 3% szerint nem segítette az új tudás a
munkaerőpiaci pozícióit, 2% szerint nem az ő új ismereteit keresik a munkáltatók.
Feltettük a kérdést, hogy jutottak-e álláshoz a foglalkoztatási szolgálat segítségével. A
szolgálatnál kitöltött kérdőívekben 35% volt a nem válaszolók aránya. 33% nemmel
felelt. Mindösszesen 12% nyilatkozott úgy, hogy képzettségének, tapasztalatának
megfelelő álláshoz jutott, míg 14% kapott munkát, de nem a képzettségéhet,
tapasztalatához kapcsolódót. További 6% jelezte, hogy ideiglenes, szezonális munkára
volt lehetősége. Ez azt jelenti, hogy összességében32% jutott valamilyen
munkalehetőséghez.
Az online kérdőívet kitöltők esetében csak 2% jelezte, hogy képzettségéhez megfelelő
munkát sikerült találnia ilyen módon. 94% válaszolt egyértelmű nemmel. 4% jelezte
továbbá, hogy munkát kapott, de nem szakmájában, vagy nem tapasztalatának
megfelelőt.

Jutott-e álláshoz a Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül?
100%
90%

6%

1%
2%
4%

12%

Ideiglenes, szezonális munkához
jutottam

80%
70%

14%

Igen, képzettségemnek,
tapasztalatomnak megfelelő álláshoz
jutottam

33%

Nem képzettségemnek,
tapasztalatomnak megfelelő, de
kaptam munkát

60%
50%

94%

40%

Nem

30%
20%

35%

Nem válaszolt

10%
0%

0%

Regisztrált álláskeresők
Egyéb álláskeresők
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48. ábra
Az álláshoz jutás esélyei a Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül

A kérdésre 27% nem válaszolt. A nem válaszolók között magas, 35% volt a
szolgálatnál kitöltők aránya, saját válaszaikhoz képest. További 47% válaszolta
összesen, hogy nem tudott munkát ajánlani számára a szolgálat, de az online
kitöltők torzítják ezt az arányt, aki kapcsolatban áll a szolgálattal, ott minden
harmadik embernek nem tudtak segíteni. Összességében 9% talált ily módon állást
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a szakmájában, míg 12% kapott állást, de nem a tapasztalatához vagy
képzettségéhez megfelelőt. Ideiglenes munkalehetőséget 5% számára talált a
központ.
A képzések eredményessége kapcsán a Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltők köréből
34% nem válaszolt a kérdésre, míg 52% állította, hogy nem vett részt a munkaügyi
által szervezett képzésben. 4% mondta azt, hogy az ezen keretek között szervezett
képzés segítségével talált új állást. Az online válaszolók közül képzések kapcsán 77%
jelezte, hogy nem vett részt ezeken. Mindösszesen a résztvevők négy százaléka
esetében jelentett a képzésen szerzett ismeretanyag és végzettség új állást.
Válaszadóink számára feltettük a kérdést, hogy jutottak-e álláshoz a foglalkoztatási
szolgálat segítségével. 12% nyilatkozott úgy, hogy képzettségének, tapasztalatának
megfelelő álláshoz jutott, míg 14% kapott munkát, de nem a képzettségéhet,
tapasztalatához kapcsolódót. További 6% jelezte, hogy ideiglenes, szezonális munkára
volt lehetősége. Ez azt jelenti, hogy összességében32% jutott valamilyen
munkalehetőséghez. Az online kérdőívet kitöltők esetében csak 2% jelezte, hogy
képzettségéhez megfelelő munkát sikerült találnia ilyen módon. A kérdésre 27% nem
válaszolt a munkaügynél kitöltők közül.

A Foglalkoztatási Szolgálat megítélése
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90%

8%
31%

80%
70%
60%

63%
61%

Nem érzem, hogy személyre
szabottan foglalkoznának velem

50%
40%

Hathatós segítséget, értékes
támogatást kapok

30%
20%

Semmiféle segítséget nem
kapok

60%

36%

Nem válaszolt

10%
1%
0%

0%
Regisztrált álláskeresők

Egyéb álláskeresők
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49. ábra
A Foglalkoztatási Szolgálat általános megítélése
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A célcsoportok véleményeinek összevetése
A kérdőívekben leszűrt ismeretek lehetőséget teremtenek arra, hogy egyes
kérdésekből kinyert ismereteket összevessünk, oly módon, hogy a munkaadói és a
munkaadói oldal miképpen látja, a 45 év feletti korosztály foglalkoztathatósága
kapcsán.
Az álláskeresési csatornák online formáit a célcsoport tizede nem ismeri, 8%-a nem is
használja, rendszeresen mindösszesen a válaszadók fele használja csupán, de az
összes kitöltőnek mindösszesen ötöde talál (21%) számára szóló állásokat itt, amiket
meg tud pályázni. A Foglalkoztatási Szolgálatnál megkérdezettek ötöde nem ismeri,
és összességében nem is a célcsoportnak szóló állások vannak ott hirdetve,
véleményük szerint. A Facebook, egyéb közösségi portálok által nyújtott álláskeresési
lehetőséggel a munkaügynél kérdőívet kitöltők kétharmada nem él. Az itt található
állások több mint negyede a kitöltők szerint nem nekik szól. Mindösszesen 9% talál itt
pályázható állást.
Összességében a válaszadók 32%-a keres kevesebb mint három hónapja, további
15%-a pedig fél éve munkát. Fél-egy éve keres állást 18%, figyelemreméltó, hogy 16%
azonban úgy nyilatkozott, már két éve nem talál megfelelő állást.
A beadott álláspályázatok arányai mellett nem került sor interjúra a személyesen
írásban kitöltők esetében 25%-a esetében, az online kitöltők 23-a esetében. A
válaszadók a korábbi kérdésblokkban látható jellemzően tíz alatti álláspályázataival is
42%-os eredményességgel vettek részt legalább 1 interjún. Átlagban kevesebb mint
ötödük (17%) vett részt tíznél nagyobb számú interjún.
Megkérdeztük a célcsoportba tartozó 45 év felettieket, hogy szerintük miért nem
kapnak munkát.
23% szerint az életkor, 13% a nyelvtudás hiánya mellett megjelent a fizetési igény, az
informatikai alkalmazások ismeretének hiánya 9%-os értékkel végzett a harmadik
helyen.
A saját helyzetértékelésben szerepet kapott a túlképzettség (6%), a szakma vagy a
korábban megszerzett ismeretek elavultsága (8%), a képzettségnek és a
tapasztalatnak megfelelő pozíció hiánya (7%) és az egészségügyi problémák (7%) is.
Néhány válaszadó a mobilitást és az interjúztató személyét adta meg válaszképp.
Az online válaszadók 30%-a szerint az életkora a probléma. Negatív módon hat a
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munkakeresésre szerintük a túlképzettség (24%). Az okok közé sorolták a fizetési
igényt (13% és a pozícióhiányt (12%) 8% értéket kapott a válaszok között a
nyelvtudás, és az informatikai képzettség hiánya csupán 2%-ot.
A válaszolók 28%-a szerint az életkora hat negatív módon a munkakeresés
eredménytelenségére, de 17% jelölte meg a túlképzettséget is, mint szerinte reális
okot, a fizetési igény (12%) mellett. 10-10% értéket kapott a válaszok között a
nyelvtudás és a képzettséghez tartozó pozíció hiánya. Az informatikai képzettség
hiátusa 5%-os, és a szakmai elavult ismeretek is 5%-os értéket értek el. Az írásban
kérdőívet kitöltők közül 16% nem válaszolt.
A munkaadók válaszaiból az derül ki, hogy 45 év feletti, középkorú munkavállalók
alkalmazása jellemző, de pozíciótól is függ a szervezetben 23% esetében.
41% válaszadó kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy az életkor helyett a szakmai
alkalmasság az, ami a munkavállalói esetében mérvadó. További 11 % kifejezetten
szereti, hogy tapasztalt kollégák dolgoznak a munkahelyén. Összességében 75%
mértékben a válaszok arra utalnak, hogy az életkor nem meghatározó egy adott
pozíció betöltésénél a válaszadók munkahelyein, és 11% kifejezetten igényli is a
generációra jellemző tapasztalat meglétét a kollégáknál.
A munkaadók válaszaiból 1% konkrét tapasztalat miatt van ellenérzés a generációba
tartozó munkavállalók miatt. Tehát nincs egyértelműen az életkor miatt van
diszkrimináció a válaszok alapján. 6% nem lát hátrányos megkülönböztetést egy
leendő fiatalabb és egy potenciális 45 év feletti jelölt közötti választásnál. Az
előítéletek, sztereotípiák körébe soroltuk az életkor szerinti megkülönböztetést (a
válaszadók egyötöde jelölte meg), a fizetési igény magasabb voltát (majdnem a
válaszadók fele szerint ez meghatározó a fiatalabb jelölt melletti döntésnél), a
túlképzettséget (39%).
A válaszadók körülbelül egyharmada, vagy kicsit magasabb aránya jelölte meg az
alábbi hátrányt okozó tényezőket, úgymint nyelvtudás hiánya (45%), informatikai
alkalmazások ismeretének hiánya (40%) és gyengébb önmenedzsment (megjelenés,
önéletrajz, kommunikáció), de megjelent válaszképp a túlképzettség is, ami miatt egy
fiatalabbat választanának.
Megkérdeztük a munkavállalókat is a nyelvtudás, informatikai készségek szerepéről,
amelyek nehezíthetik az elhelyezkedésüket. A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszoló
célcsoport tagok közül 17% a nyelvismeretet, 15%-a az informatikai alkalmazások
ismeretének hiányát jelölte meg. A kommunikáció (7%), önismeret (6%%,
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rugalmasság és mobilitás (6%) mellett az önmenedzsment – megjelenés,
öltözködés, önéletrajz-írás, interjútechnika – 11%-ot ért el. Az online válaszadóknál
a nyelvismeret (18%) és az önmenedzsment (20%) mellett erős százalékértékeket
mutat a kommunikáció (13%) és az önismeret (11%) is.
A munkavállalói oldal esetében problémakörrel érintett célcsoport egyértelműen
igényli, négyötödös többség felett aránnyal egy speciális, a 45 év felettiek
foglalkoztatását elősegítő szervezet létét.
Képzések
A képzési területek lehatárolását követően a képzési típusokban is válaszokat
kínáltunk a célcsoport-tagoknak. A Foglalkoztatási Szolgálatnál válaszolók 25-25%-a
csoportos vagy egyéni, coachinggal egybekötött képzést választana. Az online
kurzusok (17%), internetes források (15%) mint újabb lehetőségek ismerete rámutat
arra, hogy megfelelő motivációval a célcsoport harmada nyitott arra, hogy
informatikai ismereteit bővítse, és szakmai ismereteit is fejlessze. Hagyományos,
tankönyvi vagy szakirodalmi úton 16% képezné magát.
Az online kérdéssort kitöltők esetében a csoportos képzéseket 19% részesítené
előnyben, egyéni képzésben 24% venne részt. Azonban az online kurzusok (26%) és
az internetes forrásokból való önfejlesztés (19% már magasabb arányt képvisel, mint
a korábban alkalmazott frontális, csoportmunkán, vagy egyéni személyes
fejlesztések. Ehhez a mai kornak megfelelő szemlélet és informatikai ismeretek
szükségesek. Tankönyvekből egyénileg mindösszesen 11% készülne.
A válaszadók 35%-a, a Foglalkoztatási szolgálat által kezelt ügyfelek 47%-a semmilyen
forrást nem tud álláskeresésének eredményességére bevonni. Központi, európai
uniós forrásból megvalósuló programok szükségesek a 45 év felettiek számára,
elsődlegesen IT és nyelvi készségek fejlesztésére. Minimális önerőt, maximum 50.000
Ft-ig minden harmadik érintett tud biztosítani felmérésünk szerint.
A reálisnak mondható, valós segítséget nyújtó képzések költségeit önmaguk nem
képesek előállítani, ez egyértelműen látszik, mivel 7% tud 100.000-500.000 Ft közötti
sávban, és további 3% tud félmillió forint felett erre önerőből áldozni. Központi,
európai uniós vagy hazai forrásokból megvalósított programok szükségesek, mint a
korábban nyelvtanulást támogató pályázatok, 90% feletti finanszírozási támogatással.
Ez egy jelentős motivációs erőt is adhatna, és reagálna a munkaadók által korábban
jelzett igényekre a nyelvtudás, informatikai felkészültség tekintetében.
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A célcsoport-tagok összességében 44%-a venne részt egyéni vagy csoportos
képzésben, további 12% önmaga, könyvekből szerezné be a fejlesztéshez szükséges
ismereteket. A válaszok alapján 42% használná az internetet tudásbővítésre,
kompetenciafejlesztésre, ebből 23% venne részt online kurzusokon is.
Munkaerőhiány
Kimondható, hogy a válaszadó munkaadók négyötöde minden nap találkozik a
munkaerőhiánnyal, mint jelenséggel (79%). 44% úgy látja, hogy jelentős tartalékok
vannak a 45 év feletti korosztályban, és további 43% véli úgy, hogy elképzelhetőnek
tartja, hogy ezen foglalkoztatottsági ráta növelésével lehet enyhíteni a hazai
munkaerőpiaci feszültségeket a munkaerőpiacon. 15% nem lát direkt összefüggést a
hazai munkaerőhiány, illetve a 45 év feletti korosztály foglalkoztathatóságának
növelése között. A válaszadók 87 százaléka szerint megoldás a munkaerőhiányra a 45
év feletti generációk foglalkoztatási rátájának növelése. Mindösszesen 15% volt azon
válaszadó munkaadók aránya, amely nem lát kollerációt a generációs összefüggés és
a munkaerőhiány egyik lehetséges megoldása között.
A célcsoport pozitívumai
Nagyon erős értékeket kapott a megbízhatóság (75%) és a lojalitás (76%) a szervezet
irányába. Tízből több mint négy munkaadó (42%) emelte ki a 45 év felettiek
munkakultúráját. A gyermekük magasabb életkora, ebből fakadóan a kevesebb
gyermektáppénz és betegség miatt kivett szabadság 24% szerint jelent előnyt.
Összegezve megállapítható, hogy a munkaadók nagyon sok és erős százalékos arányt
maga mellett tudó skilleket, kompetenciákat és készségeket kapcsoltak a
célcsoporthoz, amelyek a magyar munkaerőpiacon, de különösképpen a fővárosi
vonatkozásban nagyon erősek, és egyre inkább becsültebbek:
1. Lojalitás
2. Megbízhatóság
3. Szakmai tapasztalat
4. Életszemlélet
5. Munkakultúra
A nyelvismeretek és az informatikai készségek mellett a rugalmasság a fő hármas
indítéka a sztereotípiák mellett a konkrét, már tapasztalt problémáknak.
Főként a támogató attitűd (képzések szerepe, egészség, nyelvoktatás, elfogadás)
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jelent meg a munkaadói oldalról a válaszokban. Ezt ingyenes, célzott képzésekkel,
munkaadói

szemléletformálással,

munkahelyi

sportolási

lehetőségekkel

és

rugalmasabb munkaidővel is elképzelhetőnek tartják a válaszadók. Cserébe elvárják
az alkalmazkodóképességet, a megújulás és tudás iránti vágy meglétét. Kiemelten
fontos a HR szerepe abban, hogy egyáltalán a 45 év felettiek önéletrajza bekerüljön
az interjúzók közé, ezért idősebb HR-esek alkalmazása is fontossá válik, hogy
javuljanak a foglalkoztatási ráták a 45 év felettieknél. Mindösszesen 14% vélekedett
úgy, hogy ezeket a fejlesztéseket egyénileg kell megoldania a munkaerőpiac
szereplőinek. Kutatásunk korábbi kérdéseinél a válaszadók egyötöde jelezte, hogy az
életkorhoz, illetve a kapcsolt sztereotípiákhoz, előítéletekhez való negatívumok
nehezítik a célcsoport elhelyezkedését. A probléma – mivel a válaszadók négyötöde
szerint szükséges célzott programok megvalósítása, fókuszáló szervezet – jelen van
tehát markánsan a munkaerőpiacon.
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Az eredmények elemzése, összefoglalása
SWOT-analízis
A kutatás keretében olyan, átfogó SWOT-analízist készítünk az alábbiakban, amely
lehetővé teszi a munkaerőpiac vizsgált célcsoportjának, helyzetének értékelését. Az
elemzésben feltárásra kerülnek a fővárosi munkaerőpiac jelenlegi, belső tényezőkből
fakadó erősségei és gyengeségei. A lehetőségek és fenyegetések keretében a külső
tényezők kerülnek bemutatásra.
A SWOT-elemzés segítségével feltérképezhetjük egy csoport, piac, termék,
vállalkozás, szolgáltatás üzleti, piaci helyzetét annak érdekében, hogy fontos
összefüggéseket kaphassunk a stratégiaalkotáshoz. Alapvetően a belső tényezőket
(erősségek, gyengeségek), valamint a külső hatásokat (lehetőségek, fenyegetések)
vizsgáljuk az elemzés során. A SWOT betűszó tehát az alábbi vizsgálati
szempontokból tevődik össze:


(S)

Strengths/Erősségek – olyan belső tényezők, melyek jól működnek,

versenyelőnyt jelentenek, és megfelelő intézkedésekkel még jobbá lehet őket
tenni


(W)

Weaknesses/Gyengeségek – olyan belső tényezők, amelyek nem

megfelelően

működnek,

versenyhátrányt

jelentenek,

de

megfelelő

intézkedésekkel javítani lehet állapotukon


(O)

Opportunities/Lehetőségek – olyan külső hatások, amelyet nem lehet

befolyásolni, azonban a bennük rejlő potenciál kihasználásával lehetséges az
előrelépés, a fejlődés erősségeink hasznosításával


(T)

Threats/Veszélyek – olyan külső hatások, amelyek valamilyen módon

korlátoznak bennünket és nem tudjuk őket befolyásolni, így kockázatot
jelentenek
Az elemzés keretében képet kapunk tehát a jelenlegi működési helyzetről, az ebből
fakadó piaci lehetőségekről, kockázati tényezőkről. Ez beavatkozási lehetőséget
jelent a vállalkozás vezetésének a beavatkozásra, kontextusba helyezve az
információkat. A külső környezet felmérése alapján képes a vállalkozás növelni piaci
részesedését, üzleti eredményességét, figyelembe véve azon veszélyeket, amelyek
korlátozzák fejlődését, terveit.
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Erősségek

Gyengeségek

 Munkakultúra

kialakult

a

célcsoportnál

 Informatikai készségek fejlesztésre
szorulnak

 A döntéshozók nagyobb része a
célcsoport életkorába (45- ) tartozik

 A célcsoport felénél szükséges –
amennyiben a munkakör megköveteli

 Lojális munkavállalók

–

 A gyermekeik már keveset betegek,

fejlesztése

önellátóak, így keveset vannak távol
gyerekeik betegsége miatt

réteg jellemzően képzett, szakmával,
vagy

felsőfokú

végzettséggel rendelkezik.

nyelvvizsgával bír.

Foglalkoztatási

készségek

Szolgálatnál

rendszeresen az online álláskeresési
portálokat.
 Facebook, LinkedIn nem jellemző

 Az álláskeresés „melléktermékeként”
megjelenő

 A válaszokból egyértelműen kitűnik,
hogy értelmes, a céljaikhoz illeszkedő
örömmel,

nyelvi

álláskeresési csatorna.

 A válaszadó célcsoport 7%-a felsőfokú

képzéseken

 A

idegen

válaszolók negyede nem használja

 A 45 év feletti munkavállalói vizsgált

érettségivel,

az

motiváltan

vennének részt.

depresszívebb,

reményvesztett állapot a válaszadók
egy kisebb részénél.
 A vizsgált célcsoport-tagok minden
tizedik

tagjánál

jelent

meg

egészségromlás
 A válaszadók 14%-a vett észre magán
depresszív

gondolatokat,

hangulatingadozásokat.
Lehetőségek

Veszélyek

 Online állásportálok ismertségének
növekedése
 A

két éve nem dolgozik

Foglalkoztatási

szolgáltatásainak

Szolgálat
szélesebb

promótálása

történő

országos

megvalósítása
 A célcsoport számára mentorálási és
coach-hálózat biztosítása
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 Még a regisztrált álláskeresők egy
része

sem

Foglalkoztatási

 A nyelvi képzések európai uniós
forrásból

 A vizsgált célcsoport 10%-a több mint
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ismeri

pontosan

Szolgálat

a

szerepét,

állásközvetítő lehetőségeit.
 A

jelenlegi

munkaerőhiányos

környezet gazdasági recesszió miatt
megváltozik.
 A nyugdíjasok foglalkoztatását egyéb

 A munkahelyeken elvárt informatikai
alkalmazások

használatának

elsajátításához

szükséges

ismeretekhez tanfolyamok biztosítása
 Korosztálynak szóló állásokat hirdető
állásportál, álláskeresési csatorna

ahol

tapasztalat,

a

célcsoportból

végzettség

célcsoportot nem.
 Külföldi munkavállalókkal töltök be a
betöltetlen munkahelyeket.
 Sok munkaadó elhagyja az országot,
aki a számára megfelelő bérszint

 A munkaadók számára olyan online
adatbázis,

anyagi ösztönzőkkel támogatják, míg a

szerint

felett nem kíván Magyarországon
termelni, szolgáltatni.
 Nyugdíjkorhatár további emelése

válogatott emberanyag kereshető
 Állásbörzék szerepének növelése
 Munkahelyeken a generációk együttdolgozásának kialakítása
 Munkahelyi

mentorrendszer

a

beilleszkedés segítéséra
 A harmincas vezetők érzékenyítése, a
célcsoport előnyeinek bemutatása
 Önismeret fejlesztése, tréningek

PEST-analízis és SEPTEMBER elemzés
A PEST-analízis egy olyan vizsgálati forma, amely tágabb értelemben vizsgálja a 45 év
felettiek munkaerőpiaci helyzetét, globálisabb képet nyújtva a probléma bemutatását
támogató

vagy

gyengítő

környezetről.

A

SEPTEMBER-analízis

ennek

egy

továbbfejlesztett, kibővített formája.
A PEST és a SEPTEMBER analízis elvégzése során arra törekedtünk, hogy ismertessük
a válaszadók jelenlegi pozícióit. Célunk hosszabb távú tendenciák felvázolása és
értelmezése a kapott válaszok és a rendelkezésre álló általános munkaerőpiaci
információk alapján.
Az elemzés fókuszában a tendenciák hatásainak bemutatása található. Ismertetésre
kerülnek azok a hatások, amelyek kedvező hatást fejtenek ki a negyvenöt év felettiek
foglalkoztatására, helyzetére, illetve elemzés alá kerülnek azok a hatások is, amelyek
nehezítik a foglalkoztathatóságot, vagy olyan tendenciákat vázol fel, amelyek
gátolhatják a korosztály nagyobb arányú elsődleges munkaerőpiaci jelenlétét.
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A kiinduló (PEST) módszertan vizsgálja a politikai, a gazdasági, társadalmi és
technológiai tényezőket. A politikai („P”) környezet kedvező a célcsoport
foglalkoztatási számainak növelése számára, mivel a kormányzat törekvése a minél
magasabb

foglalkoztatási

szint

elérése,

a

potenciális

munkaerőtartalékok

kihasználásának támogatása. Nehézséget jelent azonban, hogy elsődlegesen a
nyugdíjasok

visszafoglalkoztatásában,

részmunkaidős

foglalkoztatásban

gondolkodnak a döntéshozók. A 2018 évi III-IV. negyedévi munkanélküliségi ráta
stabilan négy százalék alatt tartózkodik már harmadik negyedéve, 3.7%-os értékkel.
Az európai uniós átlagérték a mért időszakban 8,6%-os volt. Az így kialakuló
munkaerő iránti kereset a 45 év feletti munkavállalók számára jelentős lehetőséget
jelent.

50. ábra
Munkanélküliségi ráta 2015. május-2018. május

A gazdasági környezet („E”) is kedvezőbbnek mondható, a 2009-2011-es időszakhoz
viszonyítva a GDP-növekedés elérte 2018 harmadik negyedévében a 4,8%-ot.19
20

Több együtthatónak köszönhetően egyre jelentősebb a munkaerőhiány. Ez a

folyamat

első

körben

egyes

szektorokban

indult

meg

(kereskedelem,

élelmiszerláncok, vendéglátás), de mára a fővárosban a legtöbb iparágat érint.
Az ország gazdasági mutatói alapján kijelenthető, hogy a recessziós időszaknak vége
már három-négy éve. Az inflációs környezet is kedvező, a Magyar Nemzeti Bank által
célként kitűzött 3%-os érték közelében található (3,1%). A jegybanki alapkamat
0,9%.21
19

Forrás: http://www.origo.hu/gazdasag/20181114-magyar-gazdasag-novekedes.html
Letöltés dátuma: 2019.01.08.
20
Forrás: http://www.origo.hu/gazdasag/20181116-heti-gazdasagi-osszefoglalo.html Letöltés
dátuma: 2019.01.08.
21
Forrás: https://mnb.hu/ Letöltés dátuma: 2019.01.08.
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Negatív kilátást jelenthet a vállalkozások – magyar mikro- és kisvállalkozások –
bérgazdálkodásának kérdése. A több éve munkavállalói oldalról örömteli,
kétszámjegyű, vagy majdnem tíz százalékos minimálbér- és garantált bérminimum
emelések a vállalkozások munkahelyteremtő képességét korlátozzák, mivel ez nem
jár együtt a termelékenységi mutatók hasonlóan dinamikus növekedésével ebben az
50 fő alatti létszámot foglalkoztató szektorban.
Az elmúlt két évben a hitelezési kitettség is megjelent a vállalati körben, amely
jövőbeni kockázatot jelenthet (mikro-, kis és középvállalkozások köre különösen
érintett). További kockázatot jelent a néhány napja elérhető új Növekedési és
Hitelprogram indulása, illetve az alacsony alapkamat miatti alacsony BUBOR, és a
korábbi időszak értékeihez képest alacsony kamatfelárak jelenléte a vállalati
hitelezésnél.
A társadalmi hatások („S”) jelentős tényezők22 a negyvenöt év felettiek
foglalkoztatása esetében, egyre inkább előtérbe kerülnek a nyugdíjkérdés és az
elvándorlás okozta problémák a társadalom minden szegmenségben, a médiában. A
legérdekesebb és legkiszámíthatatlanabb tényező a PEST vizsgálat esetében a
technológiai („T”) tényező. 23 Esetünkben az emberi munkaerő kiváltásának
lehetőségét magában rejtő robotika jelentősége nem bemérhető a közép-keleteurópai térségben. Egyes japán bankokban a teljes alkalmazotti kört chatbootokra
cserélték, de más esetekben meg nem valósult meg a robotikai megoldás (önvezető
autó gyalogosgázolása, gyárban egy robot embert ölt meg, stb.).
A PEST-analízis kiegészítése, bővítése a SEPTEMBER-analízis. A korábban részletezett
politikai („P”), gazdasági („E”), társadalmi („S”), technológiai („T”) hatások mellett
elemzés alá kerülnek az oktatás („E”), a piac („M”), az üzlet („B”), a szervezeti
politika, etika („E”), a szabályozók (rendeletek, jogszabályok („R”) hatásai is.24
A vizsgált célcsoport számára az oktatás szerepe abból a szempontból jelentős, hogy
megfelelő tudással rendelkező munkaerő szükséges a munkaadói válaszok alapján, és
itt elvárt a naprakész ismeretek megléte, továbbá megjelölték az idegennyelv-ismeret

22

Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_42_minosegmenedzsment_scorm
_03/335_a_pest_pgtt_analzis.html, Letöltés dátuma: 2019.01.03.
23
Forrás: http://www.veniens.hu/vallalatepito/2009/09/19/a-vallalati-kornyezet-vizsgalataes-a-pest-elemzes/ Letöltés dátuma: 2019.01.03.
24

Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_42_minosegmenedzsment_scorm
_03/335_a_pest_pgtt_analzis.html, Letöltés dátuma: 2019.01.03.
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alacsony voltát, vagy hiátusát, és az informatikai alkalmazások ismeretének hiányát
is, mint gátló tényezőt a 45 év felettiek foglalkoztatása esetében, az önmenedzsment
fejlesztés mellett. A Közép-magyarországi régióban rendelkezésre állnak azon
oktatási intézmények, amelyek képesek a fenti ismeretek oktatására, képzésére, és a
legváltozatosabb lehetőségek is itt állnak rendelkezésre a coaching, önmenedzsment
területén az országban.
A gazdasági tényezők esetében („E”) megállapítható, hogy a gazdaság szívja fel a
munkaerőt. A jelenleg zajló pályázatoknak, fejlesztéseknek, ingatlanpiaci építési
láznak köszönhetően, a fogyasztói lehetőségek kibővülésének köszönhetően egyre
magasabb az emberigény egyes ágazatokban. Így a piaci tényezők – belső fogyasztás
növekedése, elkölthető jövedelem nagyságának növekedése, hitelboom, elöregedés
és kivándorlás explicit hatása – lehetővé teszik, hogy a negyvenöt év felettiek iránti
kereset megnőjön a fővárosi munkaerőpiacon. A gazdasági környezet állapota
vonatkozik az üzleti környezetre („B”) is.

51. ábra
Üres álláshelyek a versenyszférában

Etikai kérdésként merül fel ezen korosztályok, akiket vizsgálunk kérdése a nyugdíj
szempontjából. A magyar vállalkozási szférában a minimálbéren és garantált
bérminimumon bejelentettek száma eléri az egymillió főt.

78

Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018

52. ábra
Közép-magyarországi népességi adatok

A számukra jelenleg ismert nyugdíjkilátások 2045-ig, más számítások szerint a
következő tizenöt évben biztosan megélhetést garantálnak, ha szerény mértékben is.
Etikai kérdés, hogy egy ledolgozott élet szükségszerűen együtt kell-e járjon a dolgozói
szegénységet követően a még létminimumot közelítőbb nyugdíjas évekkel.
A jelenlegi információk szerint jelentős változások nem várhatóak a közeljövőben a
szabályozók tekintetében. A szervezeti politika esetében elmondható, hogy stabil
működés, a törvényi előírások betartása jellemzi a vállalkozást
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Javaslatok
Jelen fejezetben két részre bontottan vizsgáljuk meg, hogy milyen megoldási
lehetőségek Megkérdeztük célcsoportjaink tagjait arról, hogy ők mit gondolnak, mi
segítené őket abban, hogy hatékonyabb legyen álláskeresésük. A személyesen
papíralapon kitöltők között kifejezetten a 45 év felettieknek kialakított kérdőívben
tettük lehetővé a válaszadást. A feltett kérdések között feltettük a kérdést arról, hogy
mit gondolnak a korosztály tagjai, mi javíthatná az álláskeresési hatékonyságát.
A válaszok az alábbiak voltak, amelyekből választani lehetett:
1. „A korosztályom fejlesztését szolgáló képző központ”
2. „Középkorúakat keresők célirányos hirdetési felülete”
3. „Középkorúakat segítő tanácsadó központ”
4. „A munkáltatót érintő anyagi támogatás”
5. „A korosztályra fókuszált szakmai rendezvény (állásbörze)”
6. „A korosztályra fókuszáló portál jogi, munkaügyi tanácsadással”
7. „A kiválasztásban résztvevők korosztály-specifikus képzése”
8. „Nem válaszolt”
A Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül válaszokat adók esetében meglehetősen
egyenletes százalékarányban oszlottak meg a válaszok arányai. 11% nem válaszolt a
feltett kérdésre, és összességében egyik válasz sem érte el a 20%-os értéket.
Az írásban, személyesen választ adók között a célcsoport tagjainak munkához jutását
leginkább a középkorúakat keresők célirányos hirdetési felülete segítené. A második
legnépszerűbb ötlet 15%-al a célcsoport-tagok szavazata szerint a munkaadók direkt
anyagi támogatása. 14%-ot kapott a korosztály fejlesztését elősegítő képző központ
létrehozása.
13%-ot kapott a korosztályra fókuszált szakmai rendezvények, például állásbörze
megszervezése, míg 12%-ot ért el a középkorúaknak segítő tanácsadó központ
felállításának ötlete.
A válaszadók tizede tartja jó ötletnek, és a célt támogatónak egy korosztályra
szakosodó portál kialakítását, amely jogi és munkaügyi tanácsadást is végez, illetve
egy specifikus képzést a korosztályról a kiválasztásban szerepet vállaló HR-esek
számára.
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Mi javíthatná álláskeresése hatékonyságát?
Középkorúakat keresők célirányos hirdetési
felülete

435

A munkáltatót érintő anyagi támogatás

349

A kiválasztásban résztvevők korosztályspecifikus képzése
A korosztályra fókuszált szakmai rendezvény
(állásbörze)
A korosztályom fejlesztését szolgáló képző
központ

335
312
271

Középkorúaknak segítő tanácsadó központ

265

A korosztályra fókuszáló portál jogi, munkaügyi
tanácsadással
Nem válaszolt

191
105

Mit gondol, mi javíthatná álláskeresése
hatékonyságát? (több válasz is megjelölhető)
forrás: restart-up.hu Kutatás a középkorúak foglalkoztatásáról 2018
53. ábra
Amire az álláskeresőknek igényük lenne

Az online módon válaszolók között már szórtabb eredményekkel találkozunk.
Leghasznosabbnak 21%-os aránnyal egy, a 45 év felettieket megcélzó munkakereső
hirdetési felületet gondolták, de 18%-al, kevéssé elmaradva az első helytől lett
második a kiválasztásban résztvevők korosztály-specifikus képzése. 16%-ot kapott a
válaszok arányában a munkáltató anyagi támogatása, 15%-ot a korosztályra fókuszált
rendezvények, állásbörzék megrendezése. A tanácsadó központ mindösszesen 12%ot, a korosztály fejlesztését ellátó képző központ 11%-ot kapott. Az online portál
tanácsadással végzett 8%-al az utolsó helyen. Az online kitöltők k9z9tt csupán 1%
nem válaszolt.
Összességében 19%-al a Középkorúakat keresők célirányos hirdetési felülete végzett
az első, a második helyen holtversenyben a munkáltató direkt támogatása és a
kiválasztásban résztvevők korosztály-specifikus képzése szerepel.

A célcsoportok véleményét kikértük hosszabb, írásos-kifejtős formában arról, hogy a
Foglalkoztatási Szolgálatról, illetve az itt kapott támogatásokról, segítségekről mi a
véleményük. Ez azért hasznos számunkra, mert az első lépés mindig az érintettek
véleményén alapuló cselekvési tervek kialakítása, és az a szerencsés, ha a szakmai
álláspont,

tudományos

kutatási

eredményekkel

alátámasztott

javaslatok

harmonizálnak azzal, amit a célcsoport-tagok is megoldásként jónak, hasznosnak
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látnak. Ennek az az egyedüli oka, hogy a célcsoport-tagok részvételi hajlandósága,
hozzáállása, bevonódása megelőlegezi annak a lehetőségét, hogy az adott kialakított
intézkedés sikeres legyen.
Alábbiakban ismertetjük tehát a célcsoport-tagok közül azok véleményét, akik
kitöltötték a lehetséges, foglalkoztatásukat elősegítő támogatások, szolgáltatások és
lehetőségek esetében véleménykérő lehetőséget, nyílt végű kérdéssorunk kapcsán.
A válaszadók véleményei között megjelent, hogy a bejelentett jogviszony
elsődlegesen fontos, és ebben nagyobb szerepet kell vállalnia a munkaajánlások és a
munkaközvetítések rendszerének. A személyre szabott támogatás igénye mellett
nehezményezték egyes válaszadók, hogy az ügyintéző nem személyében támogatja
őt, csak általánosságban, és nem hallgatja meg az ő egyedi, speciális helyzetére
vonatkozó konkrét pozíciót, láthatóan túl van terhelve az ügyintéző, és erre már nem
marad energiája (a személyességre). A munkaközvetítésnek a Foglalkoztatási
Szolgálat szerepfelfogásában annak kellene lennie, hogy személyre szabott,
megfelelő állásokat találjanak a 45 év felettiek számára. Volt olyan vélemény, aki
jelezte, hogy bár ő szeretett volna tanfolyamra jelentkezni a Szolgálatnál, de ez
nagyon nehezen megy. Minden, folyamatban érintett szereplő kedves, emberséges,
de nincs döntési kompetencia a tanfolyamokra való bejutás és kezdés kapcsán. A
kifejtős válaszokban többen jelezték, hogy személyre szabottabbnak kellene lennie a
munkahelykeresésnek, támogatásnak, új állás kiajánlásának. Volt olyan válaszadó, aki
már egy ideje várja, hogy elinduljon az általa már jelentkezéssel lefoglalt képzési hely.
Volt válaszadó, aki rendkívül szűkösnek érzi a Szolgálat által felkínált lehetőségek
körét. A munkahelyhely jutáson túlmutatóan válaszban jelezték, hogy a béreknek
magasabbnak kellene lennie, célorientált képzésekkel, és a végzettséget kell
munkabérrel jobban elismerni. Egyes vélemények szerint a célcsoport számára
felkínált lehetőségek jók kezdeményezésképp, csak a célcsoporton belül lévő,
érettségi nélkül lévő emberek számára, vagy a szakmunkák kiközvetítése kapcsán
nem segítenek. Volt, aki szerint az egyénre szabott mentorálás lenne a célravezetés,
és az angol és német nyelv képzésében is részt vennének, vagy jogosítványszerzésre
irányuló képzésben.
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54. ábra
Álláskeresési járadék összege 2019 (Forrás: https://officina.hu/gazdasag/3-munkanelkulisegely)

A folyósított álláskeresési támogatással kapcsolatban felmerült, hogy miért csak 90
napig állapítható meg. Volt olyan válaszadó, aki konkrétan a nevével szeretne
munkahely támogatással állásba kerülni, képzésben részt venni. Ugyanezen válaszadó
jelezte, hogy meg akar tanulni jelentkezni állásokra. Többen jelezték, hogy a
képzéseket jónak találják, de konkrét pozíciót nem minden végzettség esetében
kínálnak. A munkaajánlatokat is jobban szeretnék személyre, generációra szabottan
kapni. Jelezték, hogy egyéni elérést is lehetne adni a Foglalkoztatási Szolgálat állásadatbázisaihoz, amely jobb lenne, ha több állást tartalmazna. Sokan jelezték, hogy
magasabb munkanélküli segély kellene. A célcsoport-tagok felvetették, hogy kellene
a nyugdíj előtti időszakra egy munkalehetőséget biztosító szervezet, mivel az
egészségügyi problémák is megjelennek 55 felett, ha ezt is figyelembe venné a
Szolgálat az álláskiajánlásnál, az előny lenne a válaszolók szerint. A kötelező
előadásokon

való

részvételt

feleslegesnek

gondolja

egy

válaszadó,

látszattevékenységnek, inkább 1-2 képzett munkaerőpiaci tanácsadót látnának
szívesen,

személyre

szabott

mentorálással,

internetelérés-

és

számítógép-

biztosítással a Foglalkoztatási Osztályokon. Többen jelezték a nyelvi és az informatikai
képzés szükségességét, kiemelve az oktatók és az ügyintézők kedvességét,
nyitottságát. Akár egyéves képzésekbe is szívesen belevágnának. Volt válaszadó, aki a
Közmunka-programban még több támogatást látna szívesen, magasabb bérrel.
Az online módon válaszolók esetében többen rövid ideig voltak kapcsolatban a
Szolgálattal, mert hamar elhelyezkedtek, így nem formáltak véleményt. Volt olyan
válaszadó, aki nehezményezte, hogy nem tájékoztatták arról, hogy csak Fiatal
vállalkozók számára volt lehetőség képzést és pályázatot igénybe venni. Ugyanezen
személy – hosszabb véleménye keretében – leírta, hogy a az ő meglévő recepciós
állástapasztalatával azt a választ kapta, hogy az ő generációját takarítónak
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alkalmazzák. Ekkor 49 éves volt a választ beküldő. Nehezményezte azt is, hogy nem
up-to-date-ek a Foglalkoztatási Szolgálat által kiajánlott állások, kapott olyan választ a
hívott munkaadótól, hogy nincs már meg az álláshirdetés. Így ő Ausztriába volt
kénytelen

recepciósként

elhelyezkedni,

hogy

a

hiteltörlesztőket

és

a

számlatartozásokat ki tudja fizetni. A kitöltés időpontjában Nagy-Britanniában
dolgozott, a képzettségének megfelelő helyen, egy Community Centerben,
andragógusként. Ha nem nettó 60e Ft-s ajánlatot kapott volna, akkor hazajönne,
megfelelő bérért. Többen vetették fel problémaként, hogy az a tapasztalatuk, 50 év
felett nem alkalmazzák, ha túlképzett. Volt olyan vélemény, ami szerint mindenképp
csökkenteni kell az adminisztrációs terheiket, mert nincs idejük foglalkozni az
ügyfelekkel. Az ügyfeleknek viszont személyre szabott, minőségi, érdemi segítséget
kellene adni. Vannak, akik szerint semmit nem érnek az évtizedes lemaradottságban
lévő Szolgálat által menedzselt képzések, a képzési támogatások korlátozottak, és a
vezetői tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel nem tud mit kezdeni. Van, aki
keményebb kritikával illeti a Foglalkoztatási Szolgálatot, sóhivatalként aposztrofálja,
csupán adminisztrál, akinek nincs valós képe a munkaerőpiacról és annak igényeiről.
Volt olyan tapasztalat, hogy miután kiközvetítették, egy héttel a munkába állást
követően kérte a munkaszerződését, mire felmondtak neki, és ezen felül kapott 47e
Ft büntetést. Se a hivatali jogásza, se a Munkaügyi Felügyelőség sem tudott
érdemben lépni semmit jogilag. Többen is jelezték, hogy egyénre szabottan kellene
az ügyfelekkel foglalkozni, és jellemzően alacsonyabb képzettséget igénylő
munkakörökben tudnak segítséget adni. Volt válaszadónk, akinek az életkora láttán
megmondták, hogy „ebben az életkorban nehéz lesz.” A túlképzettek, felsőfokú
végzettségűek számára nem tudnak segíteni, egyik válaszadónknak ezt meg is
mondták, aki szerint ekkora apparátus akár fejvadász cégként is működhetne. Mások
is azt tapasztalták, hogy a képzetlenebbek számára találnak állást, abban hatékonyak,
„max. fizikai vagy nagyon alacsony szintű irodai munkát kínálnak.” A vélemények
jellemzően azt nehezményezik, hogy a szervezetek csak adminisztrációval
foglalkoznak, érdemi segítséget számukra, képzett munkavállalók számára nem
adtak, volt olyan többdiplomás, aki szerint a három hónapos egészségbiztosítás az
egyedüli haszna.

A Foglalkoztatási Szolgálatnál választ adókat megkérdeztük arról is, hogy mit kellene
változtatni ahhoz, hogy eredményesebben találjon állást a 45 év feletti generáció.
Egyes vélemények szerint a gondolkodást meg kell változtatni, nyitottabban kell állni
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a középkorúak felé, amiben a mentorálás mindkét oldalon segít. Mások a nyugdíj
korhatárig tartó állásokhoz igényelnének közvetítő segítséget, nyugdíj-kiegészítésnek
is megfelelő lenne egy állás. A munkáltatói oldalon nagy szükség van arra, hogy a HR
és a vezetés képzést kapjon a középkorú korosztály alkalmazásának előnyeiről, így a
tolerancia, a tapasztalat, felkészültség és a lojalitás mint érték elismerése. A
nyelvismeret mellett családbarát munkahelyeket kell létrehozni valósan, és a
személyes kompetenciákat azzal fejleszteni, hogy közben egyéni mentorálás
valósuljon meg. Így a képzés is segíti az elhelyezkedési lehetőségeket, és többen is
jelezték, hogy hathatós segítség kell a korosztály elhelyezkedési arányainak
javításához. A munkanélküli járulék összegét is többen emelnék. A vállalkozói
létforma speciális képzéseket és kompetenciákat igényel, és ehhez is volt olyan
válaszadó, aki érezne késztetést. A képzés mellett a vállalkozást mint induló
vállalkozást is állami ösztönzőkkel, EU-s forrásokkal kellene támogatni, illetve
háromhavi járulékmentességgel is segíteni az indulási időszakban. A Foglalkoztatási
Szolgálat állásajánló adatbázisához való hozzáférési lehetőséget többen felvetették,
akár otthonról is.
A tanfolyamok, képzések körének, ingyenességének és a hozzáférők körének a
szélesítését a legtöbb megszólaló felvetette, ezen belül több idegennyelvű képzést is
szükségesnek tartanak a válaszadók. Konkrét pozíciókra szóló képzést is hasznosnak
tartanának.
Voltak elkeseredett válaszadók, akik szerint „Minden nap ajándék”, vagy aki szerint az
ő anyja ilyen idős korában már 7 éve nyugdíjban volt, és nem voltak mindennapi
gondjai. Többen elégedettek a Szolgálattól kapott szolgáltatások minőségével, de
van, aki szerint ezeket jobban kellene népszerűsíteni, elektronikus ügyintézést
erősíteni. Az egyik válaszadó a „nyugdíjpótláshoz” támogatná a munkaadói oldalt.
Alapvető szerkezet- és szemléletbeli váltásra van szükség az egyik válasz szerint, akik
megfelelő fizetést és munkakörülményeket kell biztosítani a Foglalkoztatási
Szolgálatnál dolgozók számára. Emellett az ott dolgozóknak a megbízhatóságot, a
vezetői hozzájárulást kell magukévá tenniük, mert ez fontos lenne az eredményes
működéshez. Van, aki szerint a munkáltatók oktatása az elsődleges, az alapvető
emberi jogok tárgyát kell számukra oktatni, és egyéb szervezeteket is be kell ebben
vonni, például a törvényalkotást.
Az online formában válaszolók felvetették, hogy a korosztályok között is eltérőek a
lehetőségek, amiket a munkaerőpiac ad számukra 45 év felett, szükséges lenne külön
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foglalkozni az 55, 60 év felettiek problémáival. A válaszok között felmerült, hogy a fő
felelősség a HR-é, „náluk csúszik el minden.” A HR-képzésben résztvevők számára
javasolták, hogy kötelező legyen megfelelő számú évben mért munkatapasztalat, a
HR-szakmán kívül. Indokként azt hozta fel a véleményt megfogalmazó, hogy
mentálisan is felnőtt, munka- és élettapasztalattal rendelkező HR-es gyakoroljon
hatást egy munkahelyi szervezet emberi erőforrásaira. Több esetben felmerült, hogy
a HR, toborzói oldalon kell a látásmódot változtatni, a fejleszteni, mert a célcsoport
tagok is értik, hogy a szakmai interjú előtt a frissdiplomás HR-essel lefolytatott
beszélgetés során a kor miatt lenézés érződött. Volt olyan vélemény, amely a
középkorú szakemberek foglalkoztatásának akadálya az, hogy rengeteg alaptalan
feltételezés van a HR és a munkaadó részéről, amely passzív agresszióban ölt testet.
Ez a választ megfogalmazó szerint odáig fajult, hogy ezek a szakemberek
kényszervállalkozók

lettek,

és

így

versenytársaivá

váltak

a

potenciális

foglalkoztatóiknak, míg ők eltűntek a szabad munkaerőpiacról. A válaszadó
nehezményezi, hogy a kérdőív is a középkorosztály fiatalítása, megváltoztatása,
„gyógyítása”, képzése felé mutat egyoldalúan, ezért egyoldalúnak tartja a kérdőív
megközelítéseit, így a valódi értékeit a korosztály nem tudja megmutatni. A nyelvi
képzés kapcsán volt, aki nehezményezte, hogy felsőfokú nyelvvizsgára nem lehet
felkészülni ezeken.
A már nyugdíjállományban lévők helyett vagy mellett az 55-65 év közöttieket kellene
aktivizálni, vagy nyugdíjba vonulásukat rugalmasabbá tenni. Több válaszadó kiemelte,
hogy a munkahelyek nem használják ki a meglévő élettapasztalatait a korosztálynak.
Többek megerősítették, hogy a munkaadókat a munkaadók személete a kulcs, a
meglévő szakmai tudást, tapasztalatot el kell ismertetni a sokéves tapasztalat mellett.
Volt, aki javaslatot tett egy klubjellegű rendezvénysorozat megrendezésére, akár havi
rendszerességgel, ahol személyes tapasztalatcserére nyílik lehetőség. A Restart-Up
égisze, mentorálása mellett segítene a tapasztalatával ennek megszervezésében.
Megoldási javaslataink megfogalmazása esetében egyes főpontokat kijelöltünk.
Tettük ezt azért, hogy az elemzési cél számára a fő csapásirányok ki legyenek jelölve.
A megoldási javaslatok alapja az, hogy mit gondol maga a célcsoport azon megoldási
lehetőségekből potensnek, amelyet kérdéseinkben felvetettünk javaslatként
számukra.
Mit gondol, mi javíthatná álláskeresése hatékonyságát? (több válasz is megjelölhető).
A kérdésre adott válasz részletes elemzését már a tanácsadás keretei között, a
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munkavállalói kérdőívek, illetve előző fejezet esetében részletesen megtettünk,
alábbiakban röviden a főbb szakmai összefüggésekre tesszük a hangsúlyt.
60%-a (61,3%) a kitöltőknek úgy érzi, hogy korosztály-specifikus hirdetésekre van
szükség. Elgondolkodtató és nagyon igaz, hogy a készített interjúk során gyakran
kaptuk az a választ a középkorúaktól, hogy úgy érzik nem nekik szól a hirdetés. A
fiatalos munkakörnyezet megfogalmazás, a rugalmasság (ami alatt gyakran a
végeláthatatlan túlórákat értik a cégek), a lendületes csapat (ez többnyire a
dinamikus 30-as korosztályt fedi), mind mind olyan megfogalmazás, ami távol tartja
őket attól a kudarcélménytől, hogy jelentkezzenek majd elutasítsák őket.
A célcsoport-tagoknak kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy állásbörzéken,
kiállításokon, munkaügyi témájú rendezvényeken megjelennek-e álláskeresési céllal.
A papíralapon kitöltők 18%-a egyáltalán nem ismeri, negyede nem is használja ezt a
lehetőséget, további 15% nem is válaszolt a kérdésre. Tehát a foglalkoztatási
szolgálatnál kitöltők esetében mintegy fele nem él ezzel a lehetőséggel, csupán 37%a nyilatkozott úgy, hogy már használta, és 6% használja rendszeresen.
Az online módon kitöltők 16%-a nem ismeri ezt a lehetőséget, és 35%-a bár ismeri, de
nem próbálta soha. 33% nyilatkozott úgy, hogy használta már álláskeresésre, de
csupán 4% használja rendszeresen.
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55. ábra
Jellemző álláshirdetés Forrás: profession.hu

Kevéssé tárgyalt probléma a hirdetések nyelvezete. A humánerőforrás-menedzsment
az adott iparágra specializált belső körökben ismert és használt szakmai nyelvet
használja, azonban ez generációs eltéréseket is okoz a szókészletek tekintetében.
Nem feltétlenül hat hívószónak ugyanaz a kifejezés a generációk számára, és további
problémát okoz, hogy bár a potenciális jelölt kiválóan el tudná látni a feladatot, mivel
más kifejezést használ ugyanarra a feladatkörre vagy adott, munkakörhöz illeszkedő
kompetenciára.
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Szegmentált hirdetések a 45 év felettiek számára:
Hatalmas a hiány a magyar munkaerőpiacon egyes speciális területek esetében. A
hiány megfigyelhető többek között a munkaerő mellett a szegmentált hirdetési
felületek területén is. A szegmentált hirdetési felület olyan hirdetési forma, ahol
nyíltan vállalják az állást kínáló, megjelenítő cégek, hogy a középkorosztály tagjai
közül keresik leendő kollégájukat. Toborzásuk fókuszában olyan hirdetés áll, ami
mind nyelvezetében, mind az általa vázolt lehetőségekben egy 40 év fölötti
munkavállaló motivációját erősítik.
A szegmentált hirdetésekben megjeleníthető pozitív, motiváló tényezők, amelyek
speciálisan a célcsoport számára vonzóak lehetnek:
Lehet ez :


egy magánnyugdíjpénztári előtakarékosság,



egy ergonomikus munkakörnyezet,



nyolcórás, de rugalmas munkahely (tehát nem túlórában rugalmas
munkahely,

hanem

a

munkavállaló

időszervezéséhez

rugalmas

munkahely),


egy megbízható, stabil vállalati háttér,



egy kiszámítható cégkultúra stb.

A felmérések szerint ez a korosztály már nem szakmai babérokra, sokkal inkább
értékteremtő munkára vágyik. Ebben az életszakaszban már az anyagi javak, mint
ingatlan, értékek megszerzése megvalósult, a 45 év felettiek fókuszában jellemzően
az

adott

egyén,

célcsoport-tag

életminőségének megtartását vagy annak
javítását szolgáló lehetőségekre vágyik. Ez
azt jelenti, hogy nem az okostelefonos és
az esti sörözés miatt pályázna meg egy
munkakört sokkal inkább azért, mert
tudástőkéjét

egy

olyan

cégben

kapacitálhatja, ahol szükség van rá és
értéket képez az ő személyisége és tudása.
A Maslow-féle piramis önmegvalósító, értékteremtő lépcsői ezek.
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Fontos, hogy a korosztálynak szóló hirdetési felületen megjelenő munkakörök ne
kizárólag a szakmaiságot taglalják, de helyezzenek nagy hangsúlyt a személyiségre is.
Átlagon felül nagy értéket képviselhet egy csapatban egy-egy ilyen kolléga:


bölcsessége,



tapasztalata,



élettapasztalata,



szakmai jártassága mellett



a kiegyensúlyozott személyisége,



a türelme,



a kollegalitása,



megosztott figyelme stb.

Ezen hirdetéseknek így tartalmaznia kell azon vonásokat, amitől érzi a leendő kolléga,
hogy emberileg is rá van szüksége az adott szervezetnek. A meglévő szakmai
készségei hasznosulását keresi, és azokat kamatoztatva, nyugodtabb, megfontoltabb,
és magasabb minőségű munkavégzést kíván megvalósítani.
A Restart-Up közösség készített egy álláshirdetési felületet, ami nagyon nagy sikernek
örvendett a cégek körében és a hirdetők több, mint 80%-a a kiírt hirdetésére
jelentkezőkből fel is tudta venni új munkatársát.
A felület megfelelő piaci bevezetés után, erőteljes kommunikációval rendkívül
hiánypótló megoldást nyújtana a korosztály számára, akik bátran pályáznának érezve,
hogy nem egy másik generációval versenyeznek hiába, hanem kifejezetten nekik szól
a lehetőség.

A válaszadó munkaadók kiemelték az elavult szakmai ismereteket (27%) és a
rugalmatlanságot mint negatív feltételezést is 26%-os arányban említették. További
negatív serpenyőbe került a mobilitás hiánya (18%), az egészségügyi problémák
megjelenése (10%), és az interjúztatóval való nehézkes kommunikáció (14%), a
gyenge önismeret (7%).
Kérdést fogalmaztunk meg a munkavállalói célcsoport számára azzal kapcsolatban,
hogy szerintük mi az oka annak, hogy nem találnak munkát.
A Foglalkoztatási Szolgálatnál kitöltött kérdőív összesítései szerint 23% az életkorát
jelölte meg, a nyelvtudás hiánya (13%) mellett. A fizetési igény, az informatikai
alkalmazások ismeretének hiánya 9%-os értékkel végzett a harmadik helyen.
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A saját helyzetértékelésben szerepet kapott a túlképzettség (6%), a szakma vagy a
korábban megszerzett ismeretek elavultsága (8%), a képzettségnek és a
tapasztalatnak megfelelő pozíció hiánya (7%) és az egészségügyi problémák (7%) is.
Néhány válaszadó a mobilitást és az interjúztató személyét adta meg válaszképp.
Az online válaszadók 30%-a szerint az életkora a probléma. Negatív módon hat a
munkakeresésre szerintük a túlképzettség (24%). Az okok közé sorolták a fizetési
igényt (13% és a pozícióhiányt (12%) 8% értéket kapott a válaszok között a
nyelvtudás, és az informatikai képzettség hiánya csupán 2%-ot.
A célcsoport-tagok összességében 44%-a venne részt egyéni vagy csoportos
képzésben, további 12% önmaga, könyvekből szerezné be a fejlesztéshez szükséges
ismereteket. A válaszok alapján 42% használná az internetet tudásbővítésre,
kompetenciafejlesztésre, ebből 23% venne részt online kurzusokon is. Ebből
következik, hogy 10 célcsoporttagból minden negyedik válaszadó magabiztos abban,
hogy vagy már most megfelelően tájékozódik és keres információkat a világhálón,
vagy képesnek tartja magát ezt elsajátítani.
A kitöltők 44%-a igényelne fejlesztést. Erre nagyon sok kísérlet volt eddig is és van ma
is. A munkaadók jellemzően meg is fogalmazták markánsan azt a három területet,
ahol szükséges a képzés. Ezek az alábbiak:


informatikai alkalmazások használata



idegennyelvi képzés



önmenedzsment.

Ezen négy toplistás munkaadói, tehát keresett igényből jellemzően volt és van piaci
kínálat is a fővárosban, azonban egy munkáját elvesztett, fő bevételi forrását
nélkülöző embernek az önálló nyelvtanár, vagy nyelvtanfolyam díját kifizetni
kifejezetten problémát okoz.
A válaszok között dominált az is, ahogy a feldolgozásban láthattuk, hogy jellemzően
az önképzésre 50 ezer forintot, egy jóval szűkebb réteg 100 ezer forintot tud szánni.
Ezek nem kollerálnak azzal, hogy egy informatikai OKJ képzés ára a piaci
központoknál milyen piaci árba kerülnek. Hasonló a helyzet a nyelviskolák díjaival is.
Az államnak érdemes lenne önálló forrásokat, vagy európai uniós forrásokat fordítani
minimális önrész befizetése mellett (3-10% maximum) arra, hogy ezeket a
munkaerőpiacon megjelenő igényeket megtanítsa a munkakeresők vizsgált
célcsoportjával. Tényleges piaci igényt elégítenének ki, egyben a legjelentősebbnek
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ítélt versenyhátrányt oltaná ki a megkérdezett munkavállalók szerint az ilyen
képzések beindítása. Miután a két fő hiányterület így a negatív oldalon már nem
jelentkezik,

az

önmenedzsment

területén

és

a

HR-munkaadó

ismeretbővítés/szemléletváltás oldalon is fel szükséges lépni kormányzati célokkal
erősített konferenciákkal, talán konkrét támogatásokkal.
Erre lehetőséget teremtenek az online tanfolyamok, módszerek és alkalmazások is,
például az ismert megoldásokhoz hasonló elven működő programok sikere is mutatja
ennek életképességét, mint:


a Xeropan magyar alkalmazás



a Duolingo



a Quizlet angol szótanuló,



English Grammar Book (nyelvtani app), stb.

Az online tér és az informatikai irodai alkalmazások területén is számos ingyenes
lehetőség áll rendelkezésre, a hagyományos keretek mellett, például
https://webuni.hu/kepzes/a-microsoft-office-alapok
https://excelneked.hu/online-tanfolyamok/word-online-tanfolyam/
https://videotanfolyam.hu/oktato_video_kategoria/8/Microsoft_Office
A megkérdezettek közel fele vélekedett meg nem értettségről, generációs
szakadékról az interjúztató és az interjúra invitált pályázó között. A válaszolók
felvetették, hogy a fő felelősség a HR-é. A HR-képzésben résztvevők számára
javasolták, hogy kötelező legyen megfelelő számú évben mért munkatapasztalat, a
HR-szakmán kívül. Indokként azt hozta fel a véleményt megfogalmazó, hogy
mentálisan is felnőtt, munka- és élettapasztalattal rendelkező HR-es gyakoroljon
hatást egy munkahelyi szervezet emberi erőforrásaira.
Ennek áthidalásához, a HR-esek képzését, felzárkóztatását, szakmai felkészítését
szeretnénk célul kitűzni, mert ha valaki személyiségalapú interjúztatásban felkészült,
képes lesz elvonatkoztatni az életkortól, és elsődlegesen kompetenciákra alapozza
majd a megfelelés vagy meg nem felelésről való döntését.
A kompetencia alapú interjúk teljes mértékben orientálódnak azon személyek
erősségeire és a munka ellátását biztosító értékekre, melyet a pályázó magában
hordoz. Ennek a szemléletnek a tanításával és népszerűsítésével a diszkrimináció
automatikusan is csökkenthető és más pályára állítható a teljes kiválasztási folyamat.
A képzések megtartására olyan minimum 15-20 év tapasztalattal bíró HR
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szakembereket kérnénk fel, akik élettapasztalatukkal, a szakma elismertségét élvezve
képesek átadni a tudást a fiatalabb toborzást végző generáció számára.
Összecseng a munkaadók és munkavállalók válaszából, hogy megoldásként mindkét
oldal hisz azokban az állásbörzékben, ahol kizárólag olyan homogén csoportoknak
szóló hirdetés jelenne meg, ahová tapasztalt középkorúak jelentkezését várják.
Amennyiben ennek meghirdetése és kommunikálása megfelelő közönséget elérne,
bátran menne el ez a réteg és kérdezne a jelen lévő HR-esektől személyesen is.
Tapasztalat, hogy a megkérdezettek jelentős része panaszkodott arról, hogy a
jelenlegi (HVG Állásbörze, Corvinus Állásbörze, Budapesti Műszaki Egyetem börze,
stb., stb.) börzéken nem vették őket komolyan, látszott, hogy nem nyitottak rájuk,
ezért sem érdemi szakmai beszélgetést nem folytathattak, sem bemutatkozásra nem
volt lehetőségük.
Az állásbörze az egyetlen olyan híd a munkavállaló és munkáltató között, ahol
valóban van lehetőség minőségi beszélgetésre, eldöntve azt, hogy eséllyel
pályázhatok-e, vagy bemutatkozhatok úgy, hogy több leszek, mint az önéletrajzom
fekete fehér karakterei. Így tehát a fogadó fél, a toborzói oldal képzése szükséges.
Ebben segítséget, ösztönzőt nyújthat, hogy a jelenleg preferált nyugdíjas korosztály
mellett további munkaerőigény fog megjelenni a legtöbb szakterületen két éven
belül.
Lehetőséget jelent a saját közegben való megjelenés, olyan helyre szervezett
interjúszituáció, ahol közvetlenebbül – még a fenti, állásbörzés opciónál is jobban –
lehet személyességre törekedni.
Megoldások, lehetőségek
Feltettük a kérdőívben a kérdést a célcsoport munkaadói oldala számra, hogy Melyek
azok a problémák, amelyekkel már Ön is szembesült középkorú munkatársaival
kapcsolatban. A Munkáltatói kérdőívből számos érdekes dolog derült ki a meglévő
munkahelyi tapasztalatokból, problémákból és pozitív mintákból.
A munkáltatók 44%-ban a nyelvtudás hiányát, és hasonlóan erős százalékban, 40%ban az IT tudást jelölték meg, ami miatt háttérbe sorolják a korosztályt és fiatalabb
jelölttel szemben. Tehát nem maga az életkor, hanem az általuk két preferált ismeret
az, amely nehézzé teszi az elhelyezkedést célcsoportunk számára a fővárosban.
Megoldásként online kurzusok, valódi tematikus, célirányos, szakemberek által
elkészített, vagy már meglévő rendszerekhez hozzáférést biztosító program lenne a
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megoldás. Az idő korlátozottsága miatt, érdemes lenne nagy képzőközpontok már
működő alkalmazásaihoz hozzáférést biztosítani az érdeklődőknek, így időt spórolnak
és versenyképes tudást kapnak az érdeklődők. Ez lehetne támogatási összeg a
segélyen felül és érezhetné a munkavállaló, hogy tudása napról napra gyarapszik.
Erre egy jó példa volt az úgynevezett diplomamentő programok megvalósítása, illetve
az európai uniós támogatással megvalósított nyelviskolákon belül nyújtott
nyelvoktatás, minimális önrész-igénnyel.
Ebben van tehát a rendszerben és a fogadó közegben is pozitív ismeret, tapasztalat
és gyakorlat.
IT témában, területen, mint korábban is utaltunk rá, sok kezdeményezés van, itt is a
szegmentáció lenne a lényeg, havi egy személyes találkozó mellett, gyakorlatra
támaszkodva. Az online kurzusok Youtube-on önálló csatornán elérhetővé téve adnák
a személyes konzultációk alapját. Ilyen jellegű képzéseket menedzsment és
pedagógia-kompetencia témakörben egyébként a Szent Gergely Népfőiskola is
szervez, havi egy konzultáció mellett biztosítva a megfelelő minőségű tanagyagot. A
személyes találkozó azért fontos, mert keretet ad a tanulásnak, és a kérdések
professzionális megválaszolását is lehetővé teszi.
Rengeteg IT-tanfolyam létezik, igényfelmérés után akár az alapkészség javítástól a
speciálisabb tudásig bármit megszerezhetne a jelölt. Fejleszteni szükséges a közösségi
média használatot, e-mail kommunikációt, a gyors eszközök naprakész használatát
magabiztossá tenni, az EPR-rendszerektől való félelmet csökkenteni is a feladat része.
Ebben jelentős lehetőségek vannak nagyon költséghatékony megoldással arra, hogy a
jelzett problémán csökkentsünk, és a munkavállalói kompetenciát növeljük ezen a
területen, amit a munkaadók kiemelten fontosnak tartottak válaszaikban.
Alkalmasak lehetnek erre olyan piaci szereplők, széles képzési palettával bíró piaci
vállalkozások, de még közép- és OKJ-s képzéseket működtető középiskolák is.
A harmadik leggyakoribb ok a munkáltatók szerint a korosztály rugalmatlansága, ami
nehézséget okoz a célcsoport elhelyezkedésében.
Ezt egységesen előzetesen lehetne mérni tesztekkel, online személyiségtesztet
kitölteni és felmérni, ki milyen szintről indul. A szintekhez, amelyek méréssel
igazoltak, onnan képzést indítani az adott személy számára, ami javítja a hozzáállását.
Ez gyakran nem is valódi rugalmatlanság, pusztán bizonytalanság azt illetően, hogy az
új dolgokra képes-e egyáltalán a kolléga. A HR-eseknek ez lecsapódhat
rugalmatlanságként, pedig önbizalmát és készségeit erősítve könnyen lehet, ha már
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komfortosan mozog a területen sokkal nyitottabb is.
A rugalmatlanág erősen összefügg a nyitottsággal, ergo, amit ismerünk, elfogadjuk.
Így a belépést követően több akklimatizációs tréning és képzés is sokat segítene, de
ez már munkavállalóként megoldás. Előzetesen, hogy a munkavállaló egyáltalán
értékelni tudja magát, hol tart és mire számíthat önmagával szemben a
munkaerőpiacon, egy online teszt központot bocsátanék a rendelkezésükre, ahol
őszinte és objektív eredményekkel szembesülhet, azaz világosság válhat számára is
arra nézve, hogy mi a fejlesztendő terület. Ennek köszönhetően adott esetben
készülhet a változásra, vagy adott esetben az elutasítást sem diszkrimininációként,
hanem tényként élné meg, ha elfogadja egy harmadik fél által adott személyiségprofil
eredményeit.
További lehetőséget jelent még a vállalaton belül egy önálló mentor alkalmazása, aki
kifejezetten a célcsoportba tartozó emberekkel foglalkozik, az ő helyükkel,
szerepükkel, beilleszkedésükkel és problémáiknak a megoldásával a szervezetben.
Összegzésképp a munkaadói vélemények alapján elmondhatjuk, hogy csupán a
válaszadók ötöde szerint az életkor a probléma, inkább az ahhoz kapcsolat
sztereotípiák, úgymint a fizetési igény magasabb volta, az informatikai rendszerekhez
való alkalmazkodás problémái, illetve a nyelvtudás hiánya a fő oka annak, hogy egy
fiatalabb jelölt nagyobb eséllyel ér el egy pozíciót, ezek miatt érhet hátrány egy
idősebb jelentkezőt. Jelentős arányban választották a túlképzettséget, gyengébb
önmenedzsmentet is.
Mindösszesen hat százalék volt azok aránya, akik nem tapasztalnak ilyen jellegű
hátrányokat. Ez az arány is rámutat a probléma valós voltára.
A munkáltatóknak a 86%-a igényli a korosztályra koncentráló megoldásokat.
Érzékenyítés a munkáltatók felé, önmenedzsment fejlesztés a munkavállalóknál, a HR
fókuszának változtatása és az eltérő korosztályok egymás mellett dolgozása, a másik
erősségeinek előbb megismerése, majd értékként kezelése ezen folyamat része.
A Restart-Up nagyon sokat tett a témában, a coachingokon keresztül ez is lehetne
egy személyre szabott megoldás, de tömegesen kiscsoportos foglalkozásokkal,
felzárkóztatással, énkép-javítással, érték elfogadással, önbizalommal nagyon sokat
tehetne egy szervezet minden 45 év fölötti munkavállalóért. Eleve a tudat, hogy van
hová fordulniuk egy megnyugtató és biztos támpont lehetne budapesti 45+-os
pontok létrehozása, online tematikus felületek hírekkel, célcsoportot érintő
képzésekkel, tesztekkel, tartalommal.
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Több munkáltató fogalmazta meg a nyitott kérdés keretein belül, hogy a cégeket kell
érzékenyíteni, azaz önmaguk is belátják: a negatív beidegződések ellen mentorálásra,
fejlesztésre, a diszkrimináció lebontására programokra van szükség.
Érdekes a helyzet, mivel a középvezetői réteg felett jellemzőbb, hogy a
célcsoportunkba tartozó személy van döntéshozói pozícióban. A generációk közötti
nehézkesebb kommunikáció lehet tényvalóság egy cég mindennapjaiban, de lehet
csupán egy negatív előfeltevés is, és egyes 45 feletti munkavállalókkal egyáltalán
nincs ilyen probléma, hatékonyan dolgoznak együtt fiatal kollégákkal, nem
kioktatóak, hanem tanári vénával közelítenek hozzájuk, és szókészletük sem sokban
tér el Ez szervezete válogatja. Azonban az tény, hogy minden cégben hasznos, ha ez
terítékre kerül, mivel a munkaerőhiány fővárosi mértéke előbb-utóbb a vizsgált
célcsoportot is mint egyáltalán felhasználható erőforrást és lehetőséget fog jelenteni,
záros határidőn belül. Erre a vállalati HR-nek előre szükséges gondolnia, fel kell a
szervezetet készíteni arra, hogy a generációk közötti együttműködés, a munkaidőkeretek és eltérő szervezési megoldások hogyan tudnak együttműködni úgy, hogy ne
feszítsék szét a munkafolyamatok kereteit.
A munkaadók válaszaiból kitűnik, hogy 91% hiszi, ha egy hiteles forrásból érkezne
jelölt az lebontaná a rossz beidegződéseket, tehát minden javaslatunk a koncentrált
egy csatornás 45+-os megoldásra biztosíték lenne számukra, hogy kaput nyissanak a
korosztály felé. Így egy előszűrt, folyamatosan képzett és foglalkoztatott réteg hitet
adna a munkáltatóknak és támasztanának igényt az irányukba.
Mivel az érzékenyítés és a befogadás kulcskérdés a témában, ezt alá is támasztja,
hogy 40% a munkáltatóknak igényelne ilyen programot. Megoldás és eszköz is lenne
számukra egy tematika, szakmai vezetőknek, cégvezetőknek, HR-eseknek ami
gyakorlati eszközöket ad a kezükbe. Ezt a jövőben javasoljuk összeállítani.
A Foglalkoztatási Szolgálatok nem ismertek, szolgáltatásai nem hatékonyak. Mivel
már egy felépített hálózatról beszélünk, korszerűsítése, igényekhez mérten
programokkal való ellátottsága majd ezek országos kommunikációja szintén
lendítene a megoldás felé való haladáson.
Mivel a munkavállalók jó része az online kurzusokat kiemelte, az ajánlott módszerek
hatékonysága is biztosra vehető, igényeik összecsengenek

a munkáltatói

elvárásokkal, ehhez csak a platform hiányzik. Ezt a Foglalkoztatási Szolgálat
informatikai keretein belül kell menedzselni, az információt az első találkozásnál
átadni a munkakeresőknek, és a tartalmat szakmailag felügyelni, és feltölteni.
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Mivel a munkavállalók jó része az online kurzusokat kiemelte az ajánlott módszerek
hatékonysága is biztosra vehető, igényeik összecsengenek

a munkáltatói

elvárásokkal, ehhez csak a platform hiányzik, amelyben állami ösztönzők
szükségesek, a Foglalkoztatási Szolgálat szakértőinek és vezetőinek szakmai kontrollja
mellett.
Mivel arányaiban sokan jelezték, hogy a munkakeresés depresszív hangulatot hozott
számukra, ezt könnyen lehetne egyensúlyozni a keresés közbeni elfoglaltsággal,
klubokkal, közösségteremtéssel, tanulással, amire igénye is van az embereknek.
Csoportban mindig könnyebb megélni a nehezebb időszakokat, a kríziseket, mivel
azonos problémákkal szembesülnek a csoporttagok. Maga a ventillálás is sokat segít a
hangulat visszanyerésében, a jövőbe vetett hitben. A fejlesztőközpontok, hálózatok
létrehozása már teremtene sorközösséget is, ami átlagon felül fontos a korosztály
számára, hogy ne higgyék azt, hogy csak őket éri személy szerint diszkrimináció.
Mivel sokan adták lejjebb igényüket a kérdőívek tanulsága szerint, ezzel az
önértékelésük is csökkent, ezen szintén segíteni szükséges.
Megfelelő pszichológiai támogatottsággal és a közösség erejével ez az énkép
maradhatna a helyén. A megalkuvás nem az életnek pusztán és kizárólag adott
pozíciónak vagy élethelyzetnek szólna. A gond, hogy a korosztály azonosítja magát a
munkájával ezért ennek kettéválasztása, mint élenjáró feladat is külön figyelmet kell,
hogy

kapjon.

Ezek

a

berögzött,

és

gátló

felfogások

képzőkörökben,

klubrendezvényeken átbeszélhetőek, akár szakmai moderátorral, pszichológussal is.
Tekintettel arra, hogy többen elgondolkodtak a válaszok szerint a külföldi
munkavállalásban - bár szembemegy azzal a céllal, hogy itthon tartsuk a
munkavállalót -, egy online platformon a munkavállalás feltételeit az EU országaiban
érdemes lenne bemutatni. Az életfeltételeket, azok árát, hogy szembesüljenek az
emberek azzal, hogy a fizetések és a megélhetési költségek, lakásbérlési és vásárlási
árak milyen szintet képviselnek a 45 év felettieket szívesen fogadó országokban,
például Nagy-Britanniában, Ausztriában, Németországban, az északi országokban. Így
láthatóvá vált, hogy nincs mindenhol kolbászból a kerítés, azaz egy reális képpel reális
gondolkodást teremteni ily módon is lehetséges. Könnyen lehet az is, hogy nem a
külföld a válasz, ha látják ott milyen létfenntartási költségek vannak az egyes
országokban a mindennapok biztosításához, a gyerekek taníttatásához, későbbi
egyetemi tandíjakhoz viszonyítva.
Egy megfelelő kormányzati kampány szakértői háttér támogatással itthon is sokat
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tenne azért, hogy ne elvágyódjanak hanem a helyüket keressék a munkavállalók a
rendszerben.
Az átképzések jó része fals ötlet, mert egy diplomás sose lesz jó villanyszerelő, a
mentalitás és szemlélet miatt. Bizonyos rövidebb időszakra lehet, hogy el fog látni
olyan feladatkört, amely az iskolai végzettségénél jóval alacsonyabb, de mindig lesz
egy belső feszültség benne emiatt. A hiányszakmák területe így a célcsoportból csak
rövid ideig tud utánpótlást nyerni.
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