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I. A tranzitfoglalkoztatási projekt szükségessége 

I.1. A projekt indokoltsága 

Az ország az Észak-Alföldi Régió és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint az 5 

kistérségi célterület településeinek legfrissebb statisztikai mutatóinak áttekintése azt 

bizonyítja, hogy egyrészről a régióból a három megye közül ennek a megyének az adatai 

a leginkább elszomorítóak, ami hűen tükrözi a térség lemaradását, de ettől azonban a 

projekt által kiválasztott kistérségi települések adatai még riasztóbbak. A hátrányos 

helyzet meghatározó szegmensét képezi még a megye gazdasági nehézsége. Jellemző a 

gazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége, (a GDP értéke az országos átlag 51,5%-

a, az 1 főre jutó GDP alapján a megye a 15. a megyék rangsorában). A jelentősebb ipari 

kapacitások hiánya (a gazdasági szervezetek beruházási aránya az országos átlag fele), 

az infrastrukturális elmaradottság, a krónikus tőkehiány, a kis- és középvállalkozások 

alacsony száma, valamint a társadalmi és gazdasági szerkezetváltozás következtében 

megjelenő foglalkoztatási válság. Feltűnően magas a gazdaságilag aktív népességből a 

munkanélküliek aránya. Megemlíthető hátrányként még a térségben a regisztrált 

munkanélküliek magas száma és ehhez mérten a tartós munkanélküliek nagy aránya. 

 

Lsd: 1. melléklet 1.2.3. táblázat  
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I.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

 

I.2.1. A kistérségben élő célcsoport problémái 

 

A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlagnál alacsonyabb a foglalkoztatottak, 

ugyanakkor kiugróan magas a munkanélküliek és az eltartottak részaránya. 

A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet okai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyrészt 

a kilencvenes évek elején végbement változásokban, másrészt a gazdasági 

világválságban keresendő. A rendszerváltást követően az állami cégek megszűntek, és 

bár helyettük jöttek létre újak, azok nem teremtettek elegendő álláshelyet az akkor 

elbocsátott több ezer munkanélküli számára. Ehhez járult hozzá a 2008–2009-es 

gazdasági világválság, a nagy  gazdasági világválság óta a legjelentősebbnek tartott 

gazdasági válság, melynek következtében az euró zónában szinte teljesen leállt a 

gazdasági növekedés. Az értékesítési lehetőségek szűkülése, az ipari termelés 

visszaesése pedig együtt járt a munkanélküliség növekedésével a megyében is. 

A munkanélküliség nagy arányához hozzájárul a megye hiányos infrastruktúrája is. A 

nem megfelelő infrastrukturális kiépítettség miatt a külföldi vállalatok is csak ritkán 

jutnak el.  

S bár a megyére vonatkozó gazdaságfejlesztési koncepciók Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye erősségei között tartják számon a nagy létszámban rendelkezésre álló olcsó és 

szabad munkaerőt, a gyakorlati tapasztalatok azonban nem minden esetben igazolják 

ezt a megállapítást. Beruházást, technológiai és műszaki fejlesztést megvalósító 

munkáltatók, az új munkahelyeket létesítő vállalkozások nem, vagy nem könnyen 

találnak a követelményeknek megfelelő munkaerőt. 

Ennek csak egyik oka, hogy a felkínált bérek alacsonyak, nem vonzóak a munkavállalók 

számára, ill., hogy más objektív tényezők tartják vissza őket az elhelyezkedéstől 

(közlekedési nehézségek, megfizethetetlen tömegközlekedés, munkakörülmények stb.).  

A leglényegesebb ok azonban mégis az, hogy az itthon maradó kistérségi munkavállalók 

nem felelnek meg a munkáltatói igényeknek. Nem megfelelő a képzettségük, a 

felkészültségük, alacsony szintű a munka kultúrájuk. A nagyarányú megyei 

munkanélküliségben jelentős szerepe van  a szakképzetlenek magas arányának, illetve a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazdas%C3%A1gi_v%C3%A1ls%C3%A1g&action=edit&redlink=1
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járadék jellegű segélyben, támogatásban részesülők magas számának, akiket nehéz 

aktivizálni, bevonni a munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás csak átmeneti megoldást 

kínál, amely nem oldja meg a tartós foglalkoztatás problémáit, fentebb említett összetett 

okok miatt. 

A tranzitfoglalkoztató projekt kiemelt célcsoportja, a legalább 8-10 osztállyal rendelkező 

vagy éppen az iskolából lemorzsolódó, szakma nélküli társadalmi csoport, ugyanis 

számtalan hátránnyal jelenik meg a munkaerőpiacon. E kulturális tőke hiánya további 

számos hátrányt generál.  

A regisztrált munkanélküli 8. általános iskolai végzettségű személyekre jellemző, hogy 

több éve vannak munkanélküli státuszban, helyzetüket elfogadták, munkavállalásra nem 

vagy csak kevésbé látnak esélyt. A megkérdezett személyek tanulás és munkavállalás 

szempontjából viszonylag alacsony motivációval rendelkeznek, tekintve a korábbi 

próbálkozásból fakadó elutasításokat, kudarcélményeket. Kérdéses, hogy rendelkeznek-

e azokkal a készségekkel, motivációval, amelyek céljaik eléréshez szükségesek.  

Ezért fontos, hogy a kompetenciafejlesztő-, tanulástechnikai és munkamotivációs 

tréningekkel el lehet mozdulni velük a holtpontról, kellő türelemmel tanulmányok 

folytatására lehet sarkallni őket. 

A lemorzsolódott diákok életkoruk előrehaladásával kikerülnek a tanköteles korúak 

köréből, s így nem kötelezhetőek az iskolai tanulmányaik befejezésére. Ezen 

kötelezettségek megszűnése, valamint a családi elvárások és kényszerek hiánya miatt és 

nem utolsó sorban a rossz szociális helyzetből adódóan sokan nem szereznek szakmai 

képesítést. Tanulóból így pályakezdő munkanélkülivé válnak, s így azok szorulnak ki a 

munkaerőpiacról, akik egészségi állapotuknál, koruknál és rászorultságuknál fogva a 

leginkább alkalmasak lennének a munkavállalásra. 

A tranzitfoglalkoztatási projekt tervezésekor készített szükségletfelmérés során a 

célcsoport körében végzett felmérés megkérdezettei között meghatározó csoportot 

alkottak azok, akik számos problémával érzik terheltnek jelenlegi helyzetüket.  

A mintába tartozó fiatalok többsége pályakezdő munkanélküli, néhány éve volt 

álláskereső státuszban. A hagyományos iskolai keretek közül kiszorult fiatalok mentális 

és pszicho-szociális problémái, rossz anyagi helyzetük lehetetlenné teszik az 

iskolarendszerbe történő visszakerülést, az iskola „merev” szabályaihoz való újbóli 

alkalmazkodást. 
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A fiatalok jól látják, hogy a felemelkedés szempontjából fontos lenne a tanulás. Látszólag 

jól motiváltak a tanulásra, ugyanakkor tanulmányaik alulmotiváltságról, esetleg 

sikertelenségről árulkodik. Rögzültek bennük azok az értékek, amelyeket folyamatosan 

közvetít feléjük a környezetük.  

A megkérdezett munkaadók a célcsoporttal kapcsolatban elmondták, hogy többségük 

elsősorban azt az álláspontot képviseli, hogy kevés munkával szeretne több pénz 

keresni, a fizikai munkát többnyire lenézik, nem látják meg a szakmunkában rejlő 

lehetőségeket, realitásérzékük gyenge.  

Ezen társadalmi szegmensek szakképzettség hiányában nem képeznek aktív munkaerőt. 

Alkalmatlanok a munkavállalásra, mely az anyagi javak hiányát okozza. Jövedelem 

nélkül a családok és egyének elszegényedési folyamata tovább romlik. E társadalmi 

csoportok körében nem ritkán megfelelő iskolai végzettség hiányából fakadó hátrányaik 

miatt a család eltartói válnak képtelenné a jövedelemszerzésre. Ebből adódóan 

veszélybe kerül, s lehetetlenné válik a család elsődleges szükségleteinek kielégítése, 

mely az egyén és a családtagok mentális és pszichés egészségét is megterheli. A tartós 

inaktív állapot torzulásokat okoz a személyiségben, az életszemlélet kialakításában és 

formálódásában. A társadalomtól való elfordulás, az emberi kapcsolatok leépülése 

következik be. A céltudatosság számukra nem létezik, az emberek alul motiváltak 

lesznek mind a tanulásra, mind a munka terén. Gyakorta találkozunk deviáns 

magatartási formákkal, - szenvedélybetegségek: az alkoholizmus, a kábítószer 

fogyasztás, melyhez gyakran a bűnözés társul, valamint a pszichés-lelki betegségek. A 

tartós munkanélküliség sokszor a család széthullását eredményezi.  

Az egyén a célok, a célkitűzések hiányában nem találja a devianciából, s ezen 

élethelyzetből kivezető utat, s a társadalomból való teljes kiszakadása jöhet létre. 

Megszakadnak emberi, baráti, családi kapcsolatai, s a pszichés és mentális, valamint 

egészségügyi problémák sokaságával a perifériára szorul. Segítő eszközök nélkül ez a 

folyamat véglegessé válik.  

A közmunkaprogramokba is csak nagy meggyőzéssel tudnak bevonni a munkanélküli 

embereket, akik gyakran keresnek kifogásokat. Főleg egészségügyi problémákra 

hivatkozva bújnak ki a felkínált lehetőségek alól, de sokszor a közmunkák alacsony 

presztízsére is hivatkoznak („nem lesznek a falu szolgái”) vagy arra, hogy az adott 

időszakban napszámba járnak, s ez sokkal jövedelmezőbb, mint a közmunka.  
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A megkeresett szociális szolgáltatók az újonnan bevezetésre kerülő programok 

részleteit teljes mélységében még nem ismerve, mégis együttműködési készségüket 

fejezték ki tervezett program irányába, akár a célcsoport tájékoztatása, akár a toborzás, 

kiválasztás szakaszában. 

A célcsoport tagjai általánosságban elmondták, nagy visszatartó erő, hogy a munkaadók 

többsége nem finanszírozza az utazási költséget, így annak levonása után alig marad 

valami a munkabérből. Emiatt sokan azzal érvelnek, hogy ők csak helyben végezhető 

munkát szeretnének elvállalni, amire vajmi kevés esély van, tekintve a településen 

működő munkáltatók alacsony számára, ezen belül is az alacsony foglalkoztatott 

létszámra.  

A célcsoport tagjai anyagilag előnyösebbnek látják, ha nem utazgatnak, megpróbálnak 

megélni a családtámogatási ellátásokból, a szociális segélyből és a helyben végezhető 

alkalmi munkáért járó napi munkadíjból. Ebből kell kimozdítani a munkanélküli 

népességet. 

A megkérdezettek családjában gyakori a rendszeres jövedelem hiánya. Az álláskereső 

középkorú férfiak többsége elveszítette családfenntartó szerepét, ebből fakadóan 

sorozatos szerepkonfliktusokat, családon belül a korábbi jól rögzült feladatok és 

szerepek elvesztését esetleg felcserélődését kellett megélniük. A családok egy részében a 

jövedelemszerzési folyamat elvezetett a „szegénységi csapda” kialakulásához. Ehhez 

párosult az „adósságcsapda”, amelynek beláthatatlanok a következményei. 

A kiválasztott célcsoport társadalmi érvényesülése az átlagosnál jobban gátolt, s 

javarészt a hátrányos helyzet újratermelése felé mutat.  

A családsegítő szolgálatok munkatársainak egyöntetű véleménye, hogy a látókörükbe 

került aktívkorú regisztrált munkanélküli személyek elhelyezkedési motivációja elég 

alacsony, sokszor hangoztatják, ha dolgoznának, sem keresnének többet, mint a 

napszámon megszerezhető jövedelem. 
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I.3. Az építőipar helyzete Magyarországon 

I. 3.1.    Általános helyzetértékelés  

 

Az építőipar növekvő szerepet tölt be a nemzetgazdaságban és az európai gazdaságban. 

Az Európai Unióban a GDP csaknem 10%-át állítja elő. A 2013. évi termelési   

érték 1  147,5 milliárd euró volt, mintegy 20 millió munkahelyet biztosít, melyek 95%-

ban mikro, kis- és középvállalkozásokban találhatók. Az építőipar emellett több ezer 

termék és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások fontos felhasználója is.  

Multiplikátor hatása miatt az építőipar teljesítménye nagymértékben befolyásolja a 

teljes gazdaság alakulását. A gazdaság pulzusa, növekedése a nemzetgazdaság bővülését 

jelzi előre, csökkenő teljesítménye pedig recessziós időszakot vetíthet elő. 

 

A magyar építési piacon az elmúlt másfél évben – a 7 éves recessziót követően –

összességében élénkülés, dinamikus termelésbővülés tapasztalható. Elsődlegesen a 

nagyrészt uniós forrásokból finanszírozott út-, vasútépítés, közműberuházások 

mozdították el a mélypontról az ágazatot. Az épületépítéssel foglalkozó építési 

vállalkozások piaca a 2013-2014. I. félévi kedvező folyamatokat hátrahagyva, 2014. II. 

félévben megtorpant, nem bővült. 2014. évben mintegy 2 070 milliárd Ft értékű 

országos építés-szerelési érték valósult meg. Ez összehasonlítható árakon 74%-a a 2006. 

évinek. Az új lakásépítésnek drámai visszaesése (36 000 lakás/év szintről 8.300 

lakás/évre) üzletileg lehetetlen piaci helyzetben tartja az összezsugorodott, még létező 

lakásépítési vállalkozásokat. 2014. évben mindösszesen 8358 db új lakás épült, a 

felújítások száma 120.000 körüli, a kívánatos évi 400.000 felújítandó lakásszámhoz 

képest. A recesszió hatására az elmúlt években 85.000 foglalkoztatottól vált meg az 

ágazat. 2013. év második felében megállt a csökkenés és enyhe növekedés érezhető. 

Létszámbővülés elsődlegesen az út-, vasútépítés, közműépítés területén tapasztalható. 

2014. év végén a foglalkoztatottak száma 270,3 ezer fő, ami a nemzetgazdaság 

egészében foglalkoztatottak 6,5 %-át jelenti.  

A lánctartozás mértéke 2014. év végén is magas szinten volt, becslések szerint elérte a 

több százmilliárdot, melynek fele valószínűleg sohasem lesz kifizetve, mert mögötte az 

adós eltűnt, tönkrement, illetve a 3-5 évig elhúzódó gazdasági perek lezártáig újabb 

cégmegszűnések lehetetlenítik el az összegek megfizetését. 
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A lánctartozás ilyen magas értéke súlyosan kihat az építőanyag-gyártásra és 

kereskedésre, az ágazatot finanszírozó banki gazdálkodásra is. A lánctartozás magas 

szintje elsődlegesen a kormányzati intézkedések eredményeként a múlt évben nem 

növekedett, de érdemlegesen nem is csökkent. Ez a jelenség stabil alvállalkozói és 

beszállítói struktúrákat tett tönkre és súlyos morális problémákat okozott az ágazatban 

és beszállítói rendszerében. A határidőt jóval meghaladó, késedelmes fizetések a piac 

minden területére jellemzőek, a közbeszerzési piacra is.  

2014. évben összesen 6587 társaság szűnt meg az ágazatban, ez majdnem 1000-rel, azaz 

16 százalékkal több a 2013-as értéknél. A kényszertörlések száma a 2013-as 2566-ról 

tavaly 4580-ra emelkedett.  

Az építési ágazat jövedelmezőségi helyzete továbbra is alacsony, összességében az 

árbevétel-arányos nyereség átlagosan 3-4% között mozog. Nagy szóródást mutat annak 

függvényében, hogy a vállalkozás melyik építőipari alágazatban tevékenykedik. A 

mélyépítés, az út-, vasútépítés területén 12-15%-os, az épületépítés területén 3-4%- os, 

a lakásépítéseknél 0-2% közötti a jövedelmezőség.  

A vállalkozásoknak pénzügyi tartaléka nincs, a likviditási helyzet tragikus. Mindezt 

súlyosbítja, hogy 2008. évtől a kereskedelmi bankok az építőipari ágazatba tartozó 

cégek finanszírozását ítélik a legkockázatosabbnak. Nem, vagy csak nehezen teljesíthető 

feltételekkel finanszírozzák az építési vállalkozások működését. A banki 

projektfinanszírozás a jövedelmezőségi helyzetet alapul véve drága. A gazdaságélénkítő 

hitelprogramba, a piaci bizonytalanságok miatt csak kevés építési vállalkozás tud 

bekapcsolódni. A pénztelenség és különösen a közbeszerzési piacon kialakult irreálisan 

alacsony árak sok esetben csökkentik a minőségi igényszinteket, azon belül is minőségi 

problémákhoz vezetnek és növelik a kivitelezési határidőket is. Az uniós forrásból is 

finanszírozott létesítményeknél a kivitelezők pénzhez jutása továbbra is elhúzódó, 

nehézkes. A 30 napon túli (kivételes esetekben 60 napon túli) fizetés, azaz késedelmes 

fizetés esetén fizetendő jegybanki alapkamat, plusz 8% késedelmi kamat összegét a 

jogosultak különböző okokból a közbeszerzési piacon összességében nem érvényesítik. 

A recesszió elfedte, az élénkülés pedig felerősítette az ágazat régóta meglévő 

szakmunkaerő problémáit. Az elmúlt 3-4 évben megsokasodott szakági 

jogszabályváltozások a tőlük elvárt eredményeket egyelőre csak részlegesen hozzák. 
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I.3.2. A befektetési-beruházási piac élénkítése, a közszféra aktivitásának 

konkretizálása 

 

2014. évben a növekvő állami megrendelések mindenképp kellettek ahhoz, hogy 10 % 

felett bővüljön az ágazat termelése. Az 2007-2013 közötti uniós pénzügyi ciklus utolsó 

évében jelentős források lekötésére került sor, melyek nyomán 2014. évre az ágazat 

szerződéses állományának volumene érdemlegesen növekedett. Hangsúlyozni kell, hogy 

a kormányzati beruházások visszaesése esetén a lakossági építési-beruházási célú 

megrendelések jelentős bővülése nélkül az építési ágazat lendülete 2015. évben 

megtörhet. 

 

I.3.3.  Az építési vállalkozások tevékenységeinek finanszírozása  

 

Az alacsony jövedelmezőség, a változó munkaellátottság és a kereslethiány miatt az 

építési vállalkozók saját erőből nem tudják folyamatosan előfinanszírozni a munkájukat, 

sok esetben a cég „adminisztratív” működését sem. A kereskedelmi bankok olyan 

kockázatosnak minősítik az építőipart, aminek következtében igen szigorú feltételekkel, 

drágán finanszíroznak. A cégeknek csak töredéke hitelképes. 

 

I.3.4. Lakásépítés  

 

Minden ország nemzeti vagyonának jelentős részét képezi az infrastruktúra és a 

lakásvagyon. Nem lehet vita tárgya a nemzeti lakásvagyon ezen elemeinek és kiemelten 

az értékének megőrzése. Ma Magyarországon mintegy 4,2 millió lakás van, és ha 

elfogadjuk, hogy egy lakásnak legalább száz évig funkcionálnia kell, akkor igaz az, hogy 

évente legalább 42 ezer lakásnak kellene épülnie.  

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy legalább 10 évente generálisan nagyfelújításra 

szorulnak a lakások, akkor évente legalább 400.000 lakást kellene átfogó, nagy 

felújításban részesíteni. Magyarországon 2014. évben, ezen feladatoknak csak a 

töredéke teljesült mind az új, mind pedig a felújítandó lakások vonatkozásában, azzal 

együtt, hogy hét éves mélypontról mozdult el pozitív irányba a piac. 
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2014. évben mintegy 8.358 db új lakás átadásra került sor és 120.000 lakás felújítása 

történt meg. 

 

I.3.5. Építőipari szakképzés, továbbképzés  

 

2013. évtől az építőipar területén is lendületet vett a szakképzés duális jellege. Az ágazat 

sajátosságaiból adódóan azonban más ágazatokhoz képest, erős korlátai vannak a 

gyakorlati képzőhelyek bővíthetőségének. Mivel az ágazatban meghatározó a mikro- és 

kisvállalkozások számossága, melyek kellő előrelátással nem rendelkeznek a folyamatos 

munkaellátottságukról, ezért nehezen tudják elkötelezni magukat tanulói szerződések 

megkötéséhez.  

Az építőipar növekvő szakmunkás szükségletéhez hiányozni fog a megfelelő szakmai 

felkészültségű munkatárs. Hosszútávon meg kell teremteni az építőipar szakmunkaerő 

igényének minőségi és mennyiségi hátterét. 

 

I.3.6.  Foglalkoztatás és munkaügy az építőiparban  

 

A magyar építőiparban foglalkoztatottak helyzete nem sokat változott az elmúlt 

években. Megmaradt a hármas tagoltság: 

a főfoglalkozásban alkalmazottak mellett 

az úgynevezett bérelt munkaerő (ennek egy része vállalkozási formában) és a 

szürke/fekete foglalkoztatottak. 

2014. év végén az építőiparban az összes foglalkoztatott 270.300 fő volt. 

 

I.4. A kistérségek munkaerő-szükséglete  

I.4.1. A keresleti oldal 

A legfőbb kérdés az volt, hogy milyen szakmák művelői iránt mutatkozik munkaerő 

igény? 

Nagy hangsúlyt fektetődött a keresleti oldal elvárásainak megjelenítésére. A potenciális 

munkaadók közül az egyesület igyekezett olyan mintát kiválasztani, amiben egyaránt 

megjelenik a kis-közép és nagyvállalati kategória is, képviselve ez által, saját 
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foglalkoztatási területének elvárásait. A személyesen, telefonon illetve e-mailben 

megkeresett munkaadók között található hazai, külföldi és vegyes tulajdonú társaság, 

kft. és több magánvállalkozó is.  

Az építőipari szakmák közül az kőműves-hidegburkoló, valamint az épületszigeteléssel 

foglalkozó vállalkozásokat kérdezte meg az egyesület a foglalkoztatást megelőző képzés 

szükségessége érdekében. 

A felmérésükkel igyekeztek egyfajta reprezentativitást is megjeleníteni. 

Nyíregyházán és a kistérségi központokban kőműves és a szigetelő-szárazépítő 

szakképzettséggel rendelkező szakemberek munkaerő-kereslete szinte folyamatos. 

Rendszeresen szerepel a munkaügyi központok képzési ajánlataiban és felhívásaiban, a 

térségben hiányszakmaként jegyzik.  

A megkérdezett munkaadók (építőipari vállalkozások) közül többen jelezték, hogy 

jelenleg is van az adott munkakörökbe felvétel. A felkeresett munkaadók egyöntetűen 

megerősítették, hogy az ágazat folyamatos munkaerő-keresletet mutat, az ilyen 

szakterületen kiképzett emberek elhelyezkedése hosszútávra megoldott. 

Ha a legfrissebb statisztikai előrejelzést megvizsgálva, olyan tendencia látható, amely 

kellően megalapozza, hogy szükség lesz az építőipari szakemberekre, mert a jövőbe 

mutató jelzőszám a szerződésállomány emelkedésének számaiban található.  

A 2012 júniusában kötött új szerződések volumene 14,0%-kal haladta meg az egy évvel 

ezelőttit. Az épületek építésére kötött szerződések volumene 11,6%-kal, míg az egyéb 

építmények építésére kötötteké 16,1%-kal nőtt a 2011. júniusihoz viszonyítva.  

A növekedést az épületeknél ipari és mezőgazdasági épületekre, az egyéb építmények 

esetén kommunális beruházásokra, vasút- és útfelújításra kötött szerződések 

eredményezték. 

Az építőipari vállalkozások 2012. június végi szerződésállományának volumene 5,5%-

kal meghaladta az egy évvel korábbit. Ezen belül a két építményfőcsoport adata 

ellentétesen alakult, az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 18,1%-kal 

kisebb, az egyéb építményeké 20,4%-kal magasabb volt, mint 2011. június végén. 

Az természetesen kívánatos, hogy a munkavállalónak legyen segédmunkási gyakorlata. 

Több vállalkozó is úgy nyilatkozott, hogy a fiatal és a középkorú munkaerőt is szívesen 

látják, mert gyakorlat megszerzésével rövid idő alatt minőségi munkát tudnak végezni a 

dolgozók.  
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Ezen kívül fontos szempont a terhelhetőség, a műszakvállalás, a hétvégi és ünnepnapi 

munkarend miatti túlmunka vállalása, valamint olyan kulcskompetenciák megléte, 

amelyek készségszintűek már. A legtöbb vállalkozásnál, cégnél a munkavállalókkal 

szembeni elvárás az együttműködési készség megléte. Ezekre is nagy hangsúlyt kellett 

fektetni a tréningjeink összeállításakor. 

A munkaerőnél egyértelmű elvárásként jelent meg mindenkinél, hogy tudjon csapatban 

dolgozni, tudjon beilleszkedni a kollektívába, alapvető intelligenciával rendelkezzen. 

Törekedjen a munkahelyi környezete megóvására, tisztelje kollégáit, és örömmel 

végezze a munkáját. 

I.4.2. A betöltetlen álláshelyek jellemzői 

Az álláslehetőségek száma korlátozott, melyek zömmel idényjellegűek és egyszerű 

betanított munkavégzésre irányulnak. A megyében, 2013. I. negyedévében, a legtöbb 

támogatás nélküli betöltetlen álláshely az egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások, a 

feldolgozóipari gépek kezelői, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és építőipari 

szakmákban jelentkezett. /Forrás NFSZ/  

Összességében a bejelentett álláshelyek száma a megyében 2.823 db, amelyből a nem 

támogatott álláshelyek száma 645 db volt. A rendelkezésre álló álláshelyek száma 6.602 

db, amelyből 3.374 db új álláshely és ebből 2.729 db támogatott. 

I.4.3. A fejlesztés célcsoportja 

A projekt célcsoportja a céltelepüléseken élő alacsony iskolai végzettségű (túlnyomó 

részben legfeljebb 8 vagy 10 osztályos iskolai végzettségű) személy, 24 fő. A munkaerő-

piaci státuszuk szerint mindannyian regisztrált álláskeresők.  

A projekt célcsoportját a közreműködő helyi önkormányzatok, kisebbségi 

önkormányzatok, civil szervezetek, speciális iskola, az építőiparban "szürke 

gazdaságban foglalkoztatott személyek", valamint a munkaügyi központ segítségével 

határozta  meg a projekt.   

Adatokat gyűjtött a szervezet a helyi önkormányzatoktól és kisebbségi 

önkormányzatoktól, felhasználta a munkaügyi szervezet honlapján elérhető friss 

statisztikai adatokat. Megkérdezte a célcsoporttal napi kapcsolatban álló, és a 

szükségletfelmérés elkészítésében közreműködő civil szervezeteket, építőipari 

vállalkozásokat, az építőiparban szakképzettség nélkül "dolgozó" embereket, hogy 

melyek az adott célcsoport jellemzői, adottságai, hátrányaik. Az előkészítésben részt 
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vevő leendő esetmenedzserek (mentorok) személyesen is találkoztak lehetséges 

célcsoport tagokkal (romák, munkanélküli fiatalok), így első kézből értesülhettek a 

problémáikról.  

A célcsoport előzetesen felmért szükségletei, továbbá az építőipari vállalkozások - mint 

jövőbeni foglalkoztatók igényei és elvárásai adták meg a fejlesztendő képességek 

keretét, ehhez igazította az egyesület a csoportkötelékekben megvalósítani tervezett 

tréningcélokat és módszereket. 

II. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 

II.1. A tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítási szakaszai: 

II.1.1. A projekt előkészítése 

- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

- A célcsoporttal való kapcsolatfelvétel: felkutatás, tájékoztatóra való összehívás a 

települési önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek 

segítségével, 

- Tájékoztató fórumok tartása, a célcsoport tagjainak motiválása,  

II.1.2. A célcsoport kiválasztása, a projektbe történő bevonása  

- A célcsoportba bevont munkanélküli személyek munkaerő-piacra történő 

visszavezetéséhez az első út a foglalkoztathatósági akadályok feltárása, valamint a 

„munkára kész” állapotba kerülést gátló tényezők meghatározása. 

- Kiválasztási folyamat lebonyolítása, a várhatóan nagy létszám, illetve a diagnózis 

- Elkészítéséhez szükséges idő miatt két csoportban,  

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok 

- Az elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása, a bevont célszemélyek diagnózisának 

elkészítése,  

- Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, képzési csoportok kialakítása. 

II.1.3. A célcsoport számára biztosított képzések, szolgáltatások 

- a célcsoport tagjai számára a szolgáltatások biztosítása, 

- a célcsoport tagjai számára képzések indítása, fejlesztő tréningek lebonyolítása, a 

munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzettség, jártasság, kompetencia megszerzése 

érdekében 

1. csoport: kőműves-hidegburkoló OKJ-s képzés (12 fő) 

- szakmai képzés: 1400 órában, 
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- szociális, állampolgári, munkavállalói, tréning 30 órában, 

- kulcskompetenciák erősítését biztosító tréning: 30 órában, 

- álláskeresés és munkavállalást segítő tréning: 30 órában, 

- tanulási technikát fejlesztő tréning: 30 órában. 

- Képzés időtartama: tréninghetek száma 4 hét, 

szakmai képzés 12 hónap. 

2. csoport: szárazépítő OKJ-s képzés (12 fő) 

- szakmai képzés: 1400 órában    

- szociális, állampolgári, munkavállalói, tréning 30 órában,     

- kulcskompetenciák erősítését biztosító tréning: 30 órában, 

- álláskeresés és munkavállalást segítő tréning: 30 órában, 

- tanulási technikát fejlesztő tréning: 30 órában. 

- Képzés időtartama: tréninghetek száma 4 hét, 

szakmai képzés 12 hónap. 

A képzési idő alatt kéthetenként egy napon egyéni és csoportos formában fejlesztő 

foglalkozásokat szerveztek a mentorok.  

 

II.1.4. A képzések időbeli ütemezése 

1. csoport - kőműves-hidegburkoló:  

- fejlesztő tréningek csoportkötelékben történő megtartása  

- képzések lebonyolítása 2014. szeptember - 2015. szeptember 

2. csoport - szárazépítő: 

- fejlesztő tréningek csoportkötelékben történő megtartása  

- képzések lebonyolítása 2014. szeptember- 2015. szeptember 

Az OKJ-s szakképesítést adó szakmák kiválasztása során figyelembe kellett venni: 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkező hiányszakmákat,  

- a munkáltatók, felhasználók számáról felmerülő igényeket,  

- a választott célcsoport személyiségjellemzőit, készségeit, képességeit, igényeit. 

A képzéseket szolgáltatásként külső, FAT akkreditációval és képzési programmal 

rendelkező szolgáltató szervezettől vásárolta az egyesület. 
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I.1.5. A munkakipróbálás 

A célcsoport munkaviszonyba helyezését, a projekt lezárását követő elhelyezkedést 

segíti 24 fő esetében egy 6 hónapos munkakipróbálási gyakorlat, a 12 fő kőműves-

hidegburkoló és 12 fő szárazépítő számára. 

II.1.6. Az esetmenedzseri (mentori) támogatás  

A programban alkalmazott esetmenedzserek konkrét feladata a programba bevont 

személyek rekrutációja, a kiválasztási folyamatban való aktív részvétel, valamint a 

bevontakból képzett csoportok – csoportos és egyéni – menedzselése a képzési, 

munkakipróbálási szakaszban, s azon túl a projekt végéig, az egyéni fejlesztési tervek 

megvalósításán keresztül. Az mentor egy rendkívül diffúz feladatkört lát el, feladatok, 

sőt élethelyzetek egész során keresztül támogatja a projektben résztvevőt annak 

érdekében, hogy képes legyen megbirkózni az előtte álló feladatokkal. Eszközeit tekintve 

a segítőként működik, lebontja a célcsoporttag előtt álló, nehezen megoldható, vagy 

megoldhatatlannak tűnő feladatot kisebb, egyszerűbben végrehajtható lépésekre, 

egyben megoldási javaslatokat is kínál. A feladat megoldásán túl, foglalkozik a 

csoporttagok személyes problémáival is.  

A mentorok szerepe a projektben összetett volt.  Számos funkciót ötvözött: 

 segítő 

 mediáló 

 fejlesztő 

 pedagógiai 

 adminisztráló 

Segítő: A projekt elején hétköznapi, praktikus feladatok megoldásában volt szükség a 

mentorok támogatására: bankszámlanyitás, nyilatkozatok, szükséges papírok 

beszerzése.  Emellett a résztvevő családi hátterében történt események (haláleset, 

betegség, gyermek születés, válás) feldolgozásában is szükség volt a mentorok segítő 

attitűdének alkalmazására. 

Mediáló: A munkavállalók és a vállalkozók között a viszony többnyire rendben volt a 

projekt alatt, de volt két alkalom, amikor a mentoroknak a mediátori énjüket kellett 

alkalmazni a munkavállaló és a vállalkozó közötti vitában.  A vállalkozó nem emberhez 

méltóan kommunikált a résztvevővel, a munkavégzés elégtelen minőségével reagált 

erre. Ekkor közös asztalhoz ültettük őket, a problémákat mindkét oldalról  nyilvánvalóvá 
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tettük, és kértük őket a probléma közös megoldásának megtalálására.  A két esetből az 

egyikben sikeresnek bizonyult a beavatkozás, a másik esetben csak időlegesen, ott 

később is visszatértek a problémák. 

Fejlesztő: A tranzit foglalkoztatás során talán a legfontosabb funkciónak a fejlesztő 

szerep bizonyult. A résztvevők és a mentorok a fejlesztő alkalmak során töltöttel el 

együtt tartalmas időt. Az elméleti képzést közben szakítottak időt a fejlesztő alkalmakra, 

amelyeket következő fejlesztő tartalmakkal töltöttek meg:  

 Csapatépítés céljából fejlesztő játékokat alkalmaztak. 

 A külföldi munkavállalás tapasztalatainak megosztása nagycsoportban történt 

meg: mely országokban dolgoztak korábban, milyen tapasztalatokat szereztek, 

illetve hallottak egyes országok kapcsán. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot is 

megkeresték EURES tanácsadás ügyében, de sajnos még a kapcsolat felvételi 

levelükre sem reagáltak. 

 A kompetencia felmérések során tesztek kitöltésével mérték fel a résztvevők 

matematikai, anyanyelvi, társadalomismereti kompetenciáit. 

 A csoport működési szabályainak megbeszélése vált is szükségessé vált, mivel 

problémák merültek fel az időkeretek betartása kapcsán. Ezért csoportos 

szabályalkotáshoz folyamodtak, vagyis a csoporttagokat kérték meg, hogy 

közösen alkossák meg a képzési és fejlesztési alkalmakhoz köthető viselkedési 

szabályokat, amelyek betartására kötelezték magukat.  

 A mindennapi és szociális kompetencia fejlesztés volt a célja a levéltár és a 

művelődési központ meglátogatásának. A Megyei Levéltár főlevéltárosa, Gottfried 

Barna bemutatta a levéltár működését, feladatait, szolgáltatásait. A résztvevők 

láthattak régi anyakönyveket, tervrajzokat, megtudhatták milyen ügyekkel 

kapcsolatosan lehet a levéltárat felkeresni. A Városi Művelődési Központot az 

Agora projekt befejezése után látogatták meg  

 Családi kapcsolatok témájában az Újratervezés c. filmet tekintették meg, majd 

közösen beszélgettek a mentorokkal a házasságról, az élettársi kapcsolatról, a 

családi-, férfi-női szerepekről, és a családon belüli munkamegosztásról. 

Tapasztalataik szerint az élettársi kapcsolatot részesítik előnyben, a nemek 

közötti feladat megosztás egyenlő módon történik, azaz többnyire nincsenek 

otthonaikban csak női vagy csak férfi feladatok. 
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 Internet használat, szokások, biztonságos internet használat kapcsán a 

Facebookos buktatók c. filmet tekintették és beszélték meg közösen.   

 A környezetvédelemmel, és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan a tervezett 

elavulás története c. filmet nézték és beszélték meg a résztvevők. Ezenkívül, 

vizsgálták azt is, hogy az építőiparban hogyan valósul meg a fenntartható 

fejlődés, mennyire tartósak az építő anyagok, mennyire környezetbarát a 

technológia. Ennek kapcsán megtekintettek még ökoházat, és passzív házat 

bemutató rövid filmeket is. Az egyéni felelősségüket a környezetvédelemben az 

ökológiai lábnyom számításával illusztrálták.  

Lsd.: 8. melléklet 

A fejlesztő alkalmak megvalósítása során felszínre kerültek azok a témák és területek, 

amelyek szükségesek a résztvevők életének és munkavégzésének fejlődéséhez. Ezek a 

témák a következők voltak: 

 adósságkezelés, 

 tanulástechnika vizsgahelyzet kialakítása és gyakorlása, 

 életpálya tervezés,  

 üzleti terv készítés,  

 projektmenedzsment, pályázatírás,  

 vállalkozói ismeretek,  

 családi élet és munka összehangolása, 

 tanulástechnika differenciált egyéni módszerrel. 

Az adósságkezelési tanácsadás megtartását a fizetési letiltások tették szükségessé, 

amelyek a változatos tartozások miatt következtek be (adótartozás, közös költség). A 

bejelentett munkaviszony egyenes következménye lett az, hogy az adósokat utolérték és 

a határozatokat is megkapta az egyesület, amelyek nyomán bekövetkezett az adósságok 

kifizetése.  

A jobb képességű és vállalkozó szellemű résztvevők a jövőjüket önálló vállalkozóként is 

elképzelhetőnek tartották. Ahhoz azonban, hogy ebben reálisan gondolkodhassanak, 

információk szükségesek a vállalkozás beindításáról, az adózásról, és az esetleges 

pályázati lehetőségekről. Erre a területre tehát több alkalmat és időt szenteltek, mely 

során a legfontosabb témák az ügyfelek megtalálása, az árajánlat készítés, a 

pénzforgalom kezelése, az üzleti stratégia tervezés voltak.  A programból való kilépésük 
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után egy résztvevő ki is váltotta az egyéni vállalkozói engedélyt, amit a jelzések alapján a 

következő naptári évben még egy-két fő követni fog. 

A családi élet és munka összehangolása, az életpálya tervezés témák főként a fiatalabb 

huszonéves résztvevők visszajelzései és reakciói révén kaptak helyet a fejlesztési 

folyamatban. Házasságkötés, gyermekek születése is történt az egy év alatt, ami 

jelentősen megváltoztatja egy addig egyedülálló férfi életét, hiszen nő a felelőssége, a 

másikról, a másokról történő gondoskodás mértéke.  Eközben egy olyan világban élünk, 

amelyben a korábban évszázadokig hagyományosnak tekinthető férfi és női szerepek 

változnak, illetve a társadalom is másképp tekint a családok működésére. Ezen okok 

miatt is foglalkoztunk a család hatékony működésével, illetve ezen belül az 

együttműködéssel és a családi kommunikációval. 

A tanulás, tanulástechnika témák beépítésének szükségessége a projekt elején 

bizonyossá vált. Még a legfiatalabbak is már több éve nem ültek az iskolapadban. Az is 

kiderült, hogy már akkor sem szerettek tanulni, és az eredményeik sem voltak kiválóak. 

A projekt előtt az volt a legnagyobb félelmük, hogy a tanulással kapcsolatos 

követelményeket mennyire bírják majd teljesíteni. Etre tehát külön figyelmet fordított a 

szakmai stáb, még annak ellenére is, hogy a felnőttképzéshez elvileg nem kötődött 

feladatunk. A tanulástechnika ereje, haszna főként a vizsgák közeledtével erősödött, 

amikor segíteni próbáltuk az elméleti vizsgakövetelményeket elsajátítását. Az egyéni 

tanulás segítés mellett a csoportos felzárkóztatást is alkalmaztuk mind a kőműves, mind 

a szárazépítő csoportban.  A matematikai készségek fejlesztése mellett a verbális 

kifejezési forma kívánta a legtöbb foglalkozást, felzárkóztatást. A tevékenységünk 

hatékonyságát a sikeres vizsgák bizonyították. 

Pedagógiai: A mentorálás során számos információt adtak át a mentorok, elsősorban 

olyanokat, amelyek a résztvevők kompetenciáinak a fejődését szolgálta, de emellett a 

személyiségük fejlesztését is szem előtt tartottuk. Az egyes témáknál a személyes 

élmények által, a konstruktív viták, beszélgetések során igyekeztek a társadalmi 

elvárások, szabályok fontosságát hangsúlyozni, és a bennük kialakult negatív 

előítéleteket csökkenteni pl. az állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel 

kapcsolatosan. A projekt során olyan programokat is szerveztünk, amelyek a 

kötetlenebb formában tudtunk közösen időt tölteni, és ilyenkor lehetőségünk volt a 

családjainkról, a hobbikról, az eddigi életutakról többet beszélgetni. Horgásztónál 

töltöttek egy napot, karácsonyi alkalmat szerveztek, és bankettet tartottak a sikeres 
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vizsgák után. Bár egy nagy költségvetésű programról volt szó, mégis ezek 

megszervezéséhez még külön forrást is sikerült bevonni az egyesületnek, mivel ezek az 

alkalmak a tervezéskor nem kerültek be a megvalósíthatósági tanulmányba. 

Adminisztráló: A mentori feladatok jelentős része volt az projekthez és az egyéni 

esetkezeléshez kötődő szakmai adminisztráció vezetése, amelyek a következők voltak: A 

mentorok segítették a tranzitfoglalkoztatásban lévőkhöz kapcsolódó adminisztrációs 

feladatok megvalósulását pl. útiköltség elszámoláshoz szükséges nyilvántartás 

elkészítése, jelenléti ív vezetésében segítségnyújtás, szabadságok igénybevételével 

kapcsolatos adminisztráció. 

Ezen túl a mentori tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció vezetése történt: 

nyilatkozatok kitöltetése, diagnózis, egyéni fejlesztési terv, szociális és mentális adatlap, 

fotódokumentáció készítése. Lsd.: 2., 3., 4., 5., 6., melléklet 

 

A mentorok párban, bár a két csoporttal külön dolgoztak.  Közösen beszélték meg a 

csoportokon felmerülő problémákat és a szakmai vezetővel kiegészülve közösen 

kerestek megoldásokat. Így a szakmai stábnak sikerült szorosabb emberi kapcsolatokat 

kialakítani a résztvevőkkel, ami szükséges alapnak bizonyult a kliensmunkában. A 

projekt második felében a személyes, esetleg családi problémákat is megosztották a 

résztvevők a mentorokkal, amit a bizalom teljes elnyerésének tudunk be.  Az egy év nem 

volt elegendő ennél mélyebb kapcsolat kiépítésére, bár látszott azt is, hogy akinél 

szükséges a családi háttér megismerése, esetleg a beavatkozás, azoknál a résztvevőknél 

nem szabad halogatni ezt, hanem segítő beszélgetésekkel a családi probléma feltárására 

kell törekedni, amilyen hamar csak lehetséges, akár már a projekt 2.3. hónapjában. A 

családi háttér ugyanis befolyásolja a tranzit foglalkoztatásban lévő résztvevő 

motivációját, aktivitását, tanulási hajlandóságát. Ahol a háttér ezen a tényezők 

tekintetében nem támogató szellemiségű, ott a résztvevő is elveszíti a kedvét, a 

hozzáállása passzív lesz, ki is kerülhet a programból, elveszítve az előrelépés 

lehetőségét. 

Folyamatos gond volt a projektelvárások teljesítése és a fellépő problémák reális 

kezelése között feszülő ellentmondás. A vállalt indikátorok Damoklész kardjaként 

lebegett a megvalósítók felett, vagyis nem mindig lépték meg következetesen és 

szigorúan, amit kellett, amit szerettek volna. Mivel nem akarták elveszíteni a 

résztvevőket, így kevesebbszer mondtak nemet, mint ahogy az általunk felállított 
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szabály és keretrendszer megkívánta volna, pl. a hiányzások esetében. A projekt 

résztvevők az egyesületük munkavállalói voltak, a képzési szerződést a képző 

szervezettel kötötték, sőt volt egy projektre vonatkozó keret megállapodásuk is. Mivel 

korábban többen alkalmi munkavállalóként dolgoztak, ahol az adminisztráció, 

szabadság, hiányzás igazolása, tervezése nem merült fel, így az volt a mentori 

tevékenység legnehezebb része, hogy a résztvevőket a projekt keretrendszeréhez 

szocializálják.  

A tranzitfoglalkoztatás során felmerült számos feladat és probléma megoldásának a 

kulcsa a megfelelő mentori attitűd kialakítása volt.  A mentor és résztvevő kapcsolatában 

a bizalom, az empátia, a partneri minőségű kapcsolat képezték a produktív 

együttműködés alapjait. Dilemmaként merült fel emellett, hogy mennyire lássák a 

szakmai stábot magánemberként. A közösségi programokon mindenképpen meg kellett 

mutatniuk a magánemberi oldalukat is, de ekkor is ügyeltek a szakmai határok 

megtartására. 

A szakmai stáb munkáját a résztvevőkkel a foglalkoztatási projektelem lezárulta után, 

egy kérdőív kitöltésével értékeltették, amelyben rákérdeztek a mentorok 

tevékenységére és a mindazon elemekre (fejlesztő alkalmakra, a képzésre), amelyeken 

részt vettek a projekt során.  Lsd.: 7. melléklet 

 

II.1.7. Hatékonyság, elégedettség mérés 

A projekt és a mentorok munkájának hatékonyságát egy kérdőívvel mérte fel az 

egyesület. A 24 résztvevőből 19 fő töltötte ki a felmérést. Ebből 16 fő újra részt venne 

hasonló képzésben, 3 fő nem. 

A program résztvevők szerint a szakmai tudásuk (11 fő) a kommunikációjuk ( 8fő), az 

önbizalmuk (9fő) a társas kapcsolataik és az önálló tanulási folyamataik (7-7 fő), a 

szabályok betartása (6 fő) és a konfliktus kezelés (5fő)  területén  fejlődtek jelentősen. 

A „Miért van szükség a mentori tevékenységre?” kérdésre a következő önálló válaszok 

érkeztek: mert mindenre felkészít, csapatépítő, eligazít, figyelem, kézben tartanak 

dolgokat, kapcsolattartás, segítségnyújtás, közösségbe való beilleszkedésben való 

segítségnyújtás, tapasztalat átadás, egyéni beszélgetés, összetartás. 

Arra a kérdésre, hogy milyen szakmát tanulnának még, a következő válaszokat adták a 

résztvevők: jogosítvány megszerzése, számítástechnikai képzés, tanyagondnok, autó 
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villamossági szerelő, autószerelő, lakatos, ács-állványozó, hegesztő, fémipari munka, 

bádogos, targonca és kisgép kezelő, 

II.1.8. A menedzsment, projektmunkatársak tagjai számára biztosított   
szolgáltatások 

- Szupervízió a projektmunkatársak számára 

- Az együttműködő szervezetek közös felkészülése 

II.1.9 A disszemináció 

- Honlap, internetes tájékoztatás 

- Szakmai tanácskozások, konferenciák, regionális záró-konferencia 

- Tv, rádió, nyomtatott sajtón keresztül a széles nyilvánosság tájékoztatása 

 

III.A szolgáltatások dokumentálásának  rendszere, módszere 

III.1. A célcsoport toborzása 

A települési önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és munkaügyi 

kirendeltségek mellett felhasználja a konzorcium a média adta lehetőségeket is (TV, 

rádió, sajtóhirdetés). A felhívásokban bemutatásra került program és az érdeklődőknek 

csoportos tájékoztatókat szervezett az egyesület. A jelentkező ügyfeleket tájékoztatták a 

lehetőségekről és az elvárásokról. 

Ezt követően megkezdődött az első szűrés, melyet a szakmai stáb tagjai végeztek: 

- általános adatlap felvétele: családi kapcsolatok, szociális-egészségi állapot 

felmérése, lakáskörülmények, iskolai végzettség, munkatapasztalat, érdeklődési 

körének megfelelő szakma, jövőbeli tervei, stb. 

- részképesség vizsgálat 

 igényszint mérés: a vizsgálat segítségével a teljesítménymotivációt, 

az ambíciót, a munkaszituációban megmutatkozó erőfeszítés 

mértékét, a sikerorientált vagy kudarckerülő magatartást 

számszerűsítve értékelte a munkapszichológus.  

 OTIS gyorsteszt: tájékozódó jellegű intelligencia mérés eszköze kb. 

25 perc- csoportosan végezhető 

 Brickenkamp féle d2 teszt: a szelektív figyelem és a koncentráció 

alapvető mérőeszköze kb. 5perc-csoportosan végezhető 

 Személyiségteszt kitöltése 
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III.2. Célcsoport kiválasztása 

A szakmai stáb tagjai kiértékelték a teszteket, majd jegyzőkönyvbe vezették azokat 

személyenként. A kiértékelés alapján személyes interjúra hívták be a kiválasztott 

személyeket. 

III.3. Diagnóziskészítés 

A kiválasztottak egyéni elbeszélgetésen vettek részt a menedzsment szakembereinek 

bevonásával. Tisztáztak minden egyes résztvevő személyes és szakmai elvárásait. A 

választott szakmával kapcsolatos irányított kérdések hangzottak el, melyet adatlapra 

vezettek (kommunikáció, tájékozottsági szint). 

Kitöltésre került a diagnóziskészítéshez szükséges PAC (Pedagógiai Analízis és 

Curriculum a szociális- és személyiségfejlődés) teszt, mely négy nehézségi fokozatot 

különböztet meg. A szociális felmérés kiterjed az önkiszolgálás, a kommunikáció, a 

szocializáció és a tevékenység területére. A személyiség felmérés tájékoztat az 

önkiszolgálás önállósági szintjéről, az alkalmazkodásról, a kedélyállapotról, a 

kommunikációs készségről, az őszinteség és becsületesség jellemzőiről, a 

kapcsolatkészségről, a társas kapcsolatok és együttműködés milyenségéről és a 

munkához való viszonyról. 

Az mentor az elhangzottak alapján az egyéni esetkezeléshez szükséges gondozási tervet 

készített, melyet folyamatosan vezetett a program ideje alatt. 

Diagnózis: a felvett tesztek jegyzőkönyve és a személyes interjú alapján készült el. 

III.4. Egyéni fejlesztési terv elkészítése  

Az állapotfelméréssel megalapozott egyéni fejlesztési terv készítése, melyet az interjú-

konzultáció, valamint a képességfelmérések után a szakember és az egyén közösen 

foglalt írásba. A nyújtandó fejlesztések megtervezése és megvalósítása a korábban 

felszínre került problémák kezelése és a célok elérése érdekében. Az egyéni fejlesztési 

tervben rögzíteni kellett a hosszú- és rövidtávú célokat, a szükséges fejlesztések 

ütemezését, a felelősöket, a kockázatokat, a várható és az elért eredményeket.  

Az egyéni fejlesztési terv részei: a fejlesztési terület(ek) meghatározása, a fejlesztés 

(felelősök megnevezése, ütemezés, kockázatok), az eredmény. Az egyéni fejlesztési terv 

eredményeképpen megtörténik a képzésbe helyezés. 

Egyéni fejlesztési terv 

Dokumentáció: maga a terv 



23 

 

Egyéni esetkezelés 

Dokumentáció: a felvett adatlap+gondozási terv+gondozási napló 

A projektben olyan újszerű és innovatív hozzáadott értéket kívántak a megvalósítók 

biztosítani a célszemélyek számára, amelyek maximálisan figyelembe veszik az egyéni 

adottságokat és a környezeti elvárásokat, valamint segítik a célcsoport benntartását a 

folyamatban. A program az inaktív csoport munkaerő-piacra jutását segítette egy 

innovatív, képzési, munkatapasztalat szerzési, és szolgáltatást nyújtó konstrukcióval. 

A projekt a komplex megközelítés és a partnerség elvén alapult a szakmai stáb és a 

projekt résztvevők tekintetében. Komplexitásról azért beszélhetünk, mert a projekt 

egyrészt több képzési, szolgáltatási és támogatási komponens egymásra épülését 

hordozta, másrészt több szektorban kívánt pozitív hatást kifejteni. 

Partnerközpontúságát a munkaerő-piaci szereplők, civil szféra, képző intézmények, 

helyi és nemzetiségi önkormányzatok együttműködése adta, mely elengedhetetlen 

feltétele a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport nyílt munkaerő-piaci 

integrációjának. A projekt szinergikus hatást fejtett ki, melynek eredményeként a 

célcsoportra irányuló tevékenységek hatása nőtt. 

A program keretében megoldást kellett találni arra, hogy a projekt célterületén élő 

nagyszámú képzetlen, munkaerő-piacon nem igényelt végzettséggel rendelkező, a 

munkaerő-piacról kiszorult, a munkavállalás minimális esélyével sem rendelkező 

munkanélküliek integrációs esélyeit növelni kellett olyanformán, hogy egyrészt 

javuljanak esélyeik a munkavállalásra, másrészt pedig az azt megalapozó OKJ-s 

szakképzettség megszerzésében történő részvételük is sikeres legyen. 

 

III.5. A munkapszichológus által alkalmazott vizsgálati eszközök és az 
eredmények 
 

III.5.1. Az kiválasztás és a tréningek során alkalmazott tesztek:  
- ÁSZVEK (SCPI), 

- Eysenck inteligencia teszt, 

- Toulouse-Pieron figyelem Teszt, 

- (TPFT), Sikerkeresés- Kudarckerülés kérdőív, 

- Pedagógiai Analízis és Curriculum (PAC) 
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III.5.2. A tesztek értékelésének eredményei 

III.5.2.1. Szárazépítő csoport - pszichológiai vélemény 

A résztvevő 12 fő szárazépítőre általánosan jellemző, hogy kapcsolataikban, 

munkájukban lelkiismeretesek és megbízhatóak. Kommunikációs képességük megfelelő, 

személyes értékeikkel a csoport nagy része tisztában van, önismeretük és önértékelésük 

átlagos. Munkavégzésük során a többség (5 fő) preferálja a jó társas kapcsolatokat, 

változatosságot. A többieknek fontos a szellemi ösztönzés, a kreativitás, függetlenség, a 

biztonság, és az önérvényesítés is. 

Átlagos intellektusúak. Figyelmi koncentrációjuk tíz embernek átlagon felüli, kettőnek 

átlagos. A sikerorientáltság hét embernek mérsékelt egynek átlagon aluli négynek 

átlagos. 

Közösségbe való beilleszkedésük, közösségi normák elfogadása, érzelmi kötödésre, és 

kapcsolatkialakításra való készségük megfelelő. Szociális kapcsolataikban nem 

törekszenek vezető szerepre.  Képességeiket jobban érvényesítik társas térben, társas 

kapcsolataikban. 

Teljesítmény eredmény elérésére alapvetően jellemző a külső motiváltság jellemző, azaz 

feladatteljesítő típusok. Vezetői szerepre a csoportban egy személy alkalmas, 

irányítóképessége magas. 

Viselkedésük együttműködő, ruházatuk, kinézetük rendezett. Kommunikációs 

képességük átlagnak megfelelő. 

A csoport erősségére jellemző: a csapatjátékosság, a kiváló figyelmi teljesítmény, 

könnyebb beilleszkedés, a flexibilitás, a rendezettség, a rugalmasság, az együttműködés, 

az erősebb közösségi tudat, a megbízhatóság, és a magas önkontrol. 

A csoport gyengeségére jellemző: a gyenge önkontroll, az alacsony felelőség vállalási 

tudat, az alacsony önbizalom, az alacsony tolerancia, és a kudarckerülő attitűd. 

 

A mentor kiegészítése: 

A csoport az együtt töltött egy év alatt sokat változott, fejlődött. A zárkózott, 

visszahúzódó magatartást a képzés végére egy együttműködő nyílt viselkedés váltotta 

fel. Az egyéni beszélgetések alatt a résztvevők közvetlenebbek voltak, feloldódtak. A 

csoportos feladatok során az együttműködési készségük szintje magasabb lett, és 

toleránsabbak is lettek egymással. 
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III.5.2.2. Kőműves és hidegburkoló csoport - pszichológiai vélemény 

A résztvevő 12 kőműves résztvevőre általánosan jellemző, hogy kapcsolataikban, 

munkájukban lelkiismeretesek és megbízhatóak. Kommunikációs képességük megfelelő, 

személyes értékeikkel a csoport nagy része tisztában van, önismeretük és önértékelésük 

átlagos. A csoport nagy részére jellemző az átlagos munka teljesítés.  

Átlagos intellektusúak. Figyelmi koncentrációjuk hat embernek átlagos, ötnek átlag alatti 

és egy embernek kiemelkedő. A csoport egyik fele sikerorientált a másik fele kevésbé.  

Közösségbe való beilleszkedésük, közösségi normák elfogadása érzelmi kötödésre és 

kapcsolatkialakításra való készségük megfelelő. Két embernek kiugróan magas a társas 

kapcsolata, egy résztvevő pedig visszahúzódó. Kiemelkedik egy-két ember akik számára 

fontos a függetlenség, az irányítás, és a szellemi ösztönzés, precizitás. 

Jellemzően átlagosnál kisebb én-erő jellemzi a csoport nagyobb felét, nem kellően 

kiegyensúlyozottak, képességeikhez és felkészültségükhöz mérten közel reális 

életcélokat követnek. Három főt az átlagostól eltérően erősebb én - erő jellemzi.  

Szellemi tevékenység iránt 5 résztvevő nem érdeklődik és a mentális erőfeszítések nem 

kifejezetten érdeklik őket, a többiekre a kongnitív tevékenység rugalmassága, rigiditás 

jellemző. Vannak olyan személyek akiket a szellemi tevékenységre alapvetően külső 

motívumok serkentik, vagy extrinsic  ( kíváncsiság)motívumokkal serkenthető. 

Viselkedésük együttműködő, ruházatuk, kinézetük rendezett. Kommunikációs 

képességük átlagnak megfelelő. 

A csoport erőssége: a munka során megbízhatóak, szociabilitásuk magas szintű, jó 

pszichológiai érzékkel rendelkeznek, alkalmazkodó képességük megfelelő, 

irányíthatóak, kiegyensúlyozottak, toleránsak és jól kommunikálnak. 

A csoport gyengesége: az alacsony önkontroll, az alacsony felelősség tudat, a 

felületesség, az alacsony önbizalom, az alacsony flexibilitás. 

 

 

A mentor kiegészítése: 

A kőműves tanulócsoport idősebb tagjai nagyobb élettapasztalattal rendelkeznek, és 

jobban alkalmazkodnak az elvárásokhoz. A fiatalokra is jellemző az együttműködési 

készség. A csoportban a projekt kezdete óta letisztázódtak a csoportszerepek, aminek az 

eredményeképpen a problémásabb tagokat is jól kezelik. Csoporton belüli konfliktus 

kevés esetben volt. A mentorral többen mélyebb bizalmi kapcsolatot alakítottak ki. A 
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többiekre is jellemző a bizalmas mentor-mentorált kapcsolat. Mindenkivel eredményes 

volt az együttműködés a projekt során (természetesen egyénenként eltérő a 

módszereket alkalmazva). 

IV. A projekt főbb tevékenységei és a megvalósítók 

IV.1. A projekt megvalósítás legfontosabb tevékenységek összegzése: 

 A médiák segítségével figyelemfelhívást, tájékoztatást közzététele a projekt 

céljairól, a célcsoportokról. 

 A célcsoport felkutatása, tájékoztatóra való összehívása a települési 

önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 

segítségével. Tájékoztató fórumok tartása, a célcsoport tagjainak motiválása, 

kiválasztása, a projektbe történő bevonása. 

  Alapvetően a célszemélyek iskolai végzettsége és a képzések időbeni tervezése 

alapján három csoportban végezték el a bevonandók kiválasztását. A bevont 

célszemélyek diagnózisa alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, majd a 

képzési csoportok kialakítása. 

 A fejlesztő tréningek csoportkötelékben történő megtartása, majd a 

közbeszerzési eljárások után a képzések indítása. A képzéseket a főpályázó, mint 

FAT akkreditációval és képzési programmal rendelkező felnőttképzési intézmény 

bonyolítja le. 

 Az egyéni fejlesztési tervek megvalósítása a bevonástól kezdődően a képzések 

befejezéséig és a 6 hónapos munkakipróbálásig tartott. A megszerzett 

szakképesítések megszerzése után a résztvevők utánkövetése a projekt végéig 

folyamatos volt. Az együttműködés megvalósult a munkakipróbálás ideje alatt is 

mind a résztvevő, mind a munkakipróbálást biztosító konzorciumi 

partnerszervezettel közösen is. 

 A képzési idő alatt egyéni és csoportos formában fejlesztő foglalkozások 

szervezése  a mentorok közreműködésével. A szolgáltatásként külső szervezettől 

megvásárolt, a program szakmai tartalmát részben felölelő, akkreditált 

tréningprogramokon (tanulástecnikai tréning, kulcskompetenciákat fejlesztő 

tréning, álláskeresés, munkavállalást segítő tréning, szociális, állampolgári, 

munkavállalói tréning) segítette a munkaerő-piac által elvárt kulcskompetenciák 

kialakítását. 
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 A képzések és fejlesztő foglalkozások egyhangúságát közösségi programokkal 

oldotta a projekt bonyolítója, a Kalamáris Egyesület.  

 A foglalkoztató együttműködő gazdálkodó szervezeteknél további 6 hónapos 

munkakipróbáláson vesz részt 12 fő kőműves-hidegburkoló és 12 fő szárazépítő. 

Lsd.: 9.melléklet 

IV.2. A projektben résztvevő szervezetek bemutatása 

IV.2.1. Kalamáris Egyesület 

A nyíregyházi Kalamáris Egyesület 1993-ban alakult. Történetük második évtizedében 

az ifjúsági közösségek segítése, mentorálása mellett a munkanélküliek 

kompetenciafejlesztése, az önkéntesség elterjesztése, fejlesztése révén a 

munkanélküliek munkatapasztalathoz juttatása az elsődleges tevékenységük. Az ifjúsági 

korosztály mellett újabb célcsoportokat értek el: kisgyermekes családok,  a 

munkaerőpiacra visszatérni kívánó gyermekes anyák valamint a kistelepüléseken élő 

tartós munkanélküliek. 

2006 és 2010 között megvalósuló ÖTLET programok az Észak-alföldi régió (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye) 18-30 éves 

munkanélküli fiataljait és a 45 év feletti tartós munkanélkülieket kívánta segíteni abban, 

hogy hosszú távú önkéntes tevékenység (6 -10 hónap) révén munkatapasztalatokat 

szerezzenek, különböző munkahelyek és foglalkozások megismerésén keresztül, egy 

fogadószervezeti mentor támogatásával.  

A Kalamáris Egyesületnek, mint koordináló szervezetnek feladata volt a 

fogadószervezetek és önkéntesek toborzása, az önkéntesek kiközvetítése, az önkéntes 

törvény alapján önkéntes szerződések, együttműködési megállapodások kötése, az 

önkéntesek számára biztosított juttatások költségtérítések, képzések, felkészítések 

biztosítása, valamint a fogadószervezetek felkészítése, illetve szakmai és adminisztratív 

kapcsolattartás a fogadószervezeti mentorokkal. A programban az önkéntesség 

népszerűsítése és terjesztése mellett a munkatapasztalatot szerzett résztvevők 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének segítése is feladata volt az egyesületnek. 

2010-2011-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumban, mint 

konzorciumi partner működött közre az egyesület, és vett részt a lehetséges 

fogadószervezetek és önkéntesek számára tartott információs és érzékenyítő 

programokon. 
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A program során a megye településein népszerűsítette a szervezet az önkéntességet, 

iskolai programokon érzékenyítette a fiatalokat az önkéntes tevékenységre, 

településszintű rendezvényeken, konferenciákon mutatta be az önkéntesség társadalmi 

hasznosságát, az egyénekre gyakorolt hatását, a jogi hátteret, valamint a 

munkavállalással kapcsolatos összefüggéseit.  

A szakmai-kapcsolati tőkéjük lehetővé tette, hogy széles körű összefogással, nemzetközi 

szakmai kapcsolatokat is tartalmazó új típusú projekteket valósítsanak meg, amelyek 

minden esetben tartalmazta fejlesztési elemeket is. 

A tranzit foglalkoztatási projekten keresztül az egyesület célja új típusú innovatív 

eljárások kidolgozása és bevezetése, a kompetenciafejlesztések révén  a 

munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottak számának bővítése. 

IV.2.2. A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete átalakulóban volt a projekt indulásakor, a 

Debreceni Törvényszéken lezajlott a folyamat, amelynek eredménye az önálló egyesületi 

bejegyzése volt, amely szerint jogutódja lett a mostani megyei szervezetnek. A 

tranzitfoglalkoztatási projektben a képzéssel kapcsolatos feladatokat látta el a szervezet, 

beleértve a közbeszerzési eljárások lefolytatását. 

IV.2.3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A résztvevők toborzásában és kiválasztásában játszott szerepet azzal a nem titkolt céllal, 

hogy a nagyszámú roma nemzetiségű, zömmel munkanélküli és alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező emberek közül minél nagyobb számban tudjanak 

bekapcsolódni ebbe a projektbe, és ezen keresztül tartósan a munka világába. A kötelező 

partnerség sajnos inkább nehézséget okozott, és nem segítséget eredményezett, mivel a 

nemzetiségi önkormányzaton belül, a projekt időszakában lezajlott elnökségváltás miatt 

nem alakult ki konstruktív együttműködés a projektgazda és konzorciumi partnere 

között. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó pénzügyi elszámolása sem 

valósulhatott volna meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat hathatós 

mediáló közbenjárása nélkül.  

A szakmai vezető véleménye szerint a kötelező konzorciumok nem teszik erősebbé a 

projekteket, mert ebben az esetben nem egy természetes együttműködés jön létre, 

amelyben mindenki a projekt iránti felelősséggel látja el a feladatait, kötelességeit. 
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IV.3. A projektben megvalósításában közvetlenül résztvevő személyek  

A projektszemélyzet létszáma 9 fő volt.  Ebből a 9 főből a projekt végrehajtásához 

mindenki rendelkezett szükséges szakképzettséggel és tapasztalattal:  

- 1 fő pedagógus 11 éves munkatapasztalattal és projektmenedzser tapasztalattal, 

heti 40 órában - projektvezető, 

- 1 fő közgazdász 11 éves munkatapasztalattal, és projektpénzügyi tapasztalattal,  

heti 20 órában – pénzügyi vezető 

- 1 fő pedagógus 25 éves munkatapasztalattal, valamint projektvezetői és 

megvalósítói tapasztalattal heti 30 órában - szakmai vezető 

- 2 fő szociális munkás 13 éves munkatapasztalattal és foglalkoztatási projekt 

tapasztalattal 20 órában- mentor, 

- 1 fő pedagógus, 34 év munkatapasztalattal heti 20 órában – képzési mentor, 

- 1 fő mérnöki végzettséggel 44 éves munkatapasztalattal heti 30 órában - képzési 

vezető 

- 1 fő érettségivel, 10 év szakmai tapasztalattal heti 30 órában - projektasszisztens 

V. Projektkommunikáció  

A célcsoport kisebb mértékben a helyi média (Nyíregyházi Napló, Nyíregyházi Tv, 

Kölcsey Tv, Kelet Magyarország), nagyobb mértékben a közvetlen elektronikus 

kapcsolattartási formák (facebook, internet), továbbá a személyes kapcsolatok révén 

szerezte be és terjesztette a projekt információit. Ennek megfelelően az elektronikus és 

írott médiában, továbbá a közösségi oldalakon és az egyesület honlapján keresztül 

szólította meg a leendő célcsoport tagokat. A Kalamáris Egyesület facebook oldalán  és 

honlapján (www.kalamarisegyesulet.hu) rendszeresen jelentek meg beszámolók a 

projekt eseményeiről és programjairól. 

VI. Szervezeti és szakmai tanulságok 

A szakmai vezető (aki egyben az egyesület elnöke) az alábbiakban foglalta össze a 

szervezeti tanulságokat, amelyeket a tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítása során 

szerzett az egyesület. 

 

http://www.kalamarisegyesulet.hu/
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VI.1. A tranzitfoglalkoztatási projekt által, az egyesülettel szemben támasztott új 
igények 

• A legnagyobb kihívást az új típusú együttműködések jelentették a partnerekkel 

konzorciumi és együttműködési formában. Az sikeres együttműködésért meg kell 

dolgozni, és minden partnernek egyformán kell(ett) volna felelősséget vállalni a 

projekt megvalósításáért. 

• A szociális szakmai oldal megerősödött a projektben, szociális munkás 

végzettségű munkatársak is bekapcsolódtak az egyesület életébe. 

• A for-profit szférával történő együttműködés az építőipar területén új 

tapasztalatot hozott és új készségeket fejlesztett az egyesület vezetőjének, 

különösen az érdekegyeztetések, érdekérvényesítés területén. 

VI.2. Régi, új tevékenységek, kihívások 

• Mentor tevékenység (Ötlet, ifjúsági szakmai mentorság) – Új elemekkel bővült az 

egyesület eddigi mentor tapasztalata. 

• A felnőttképzés jelenléte a projektben számos kihívást jelentett, de így alkalom is 

nyílt a rendszer átlátására, megtanulására.  

• Az egyesület foglalkoztatottainak száma jelentősen megnőtt a projekt alatt 

(célcsoport, projekt és szakmai munkatársak – összesen 29 fő , ami a 

munkaszervezeti készségek fejlesztését kívánta, különösen a projekt 

menedzsertől, és a szakmai vezető egyesületi elnöktől. 

VI.3. Szakmai tanulságok 

• A team munka az alapja a projekt és szakmai stáb sikeres együttműködésének. A 

szakmai team, illetve a kibővített projekt team-ek találkozásai és megbeszélései, 

és alkalmanként vitái vitték előre a projekt haladását. 

• A tranzitfoglalkoztatás megfelelő működésének a záloga a vállalkozókkal és a 

képző intézménnyel történő folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás. Az 

egyesületi elnök, szakmai vezető és a mentorok számos alkalommal kellett, hogy 

érzékenyítsék, meggyőzzék a vállalkozókat, a képző intézményt arról, hogy ne 

csak a saját szempontjaikat tartsák szem előtt, már csak azért is, hogy a projekt 

minden elemében sikeres lehessen. 
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• A mentori tevékenység nemcsak a projektben zajló folyamatokra terjed ki, hanem 

a résztvevők jövőjére ható tanácsadások, fejlesztő foglalkozások, előadások 

szervezésére is. Sokoldalú, empatikus, érdekérvényesítő, támogató mentor 

szerepet hoztak létre a projektben, ami az egyik záloga volt a sikeres 

projektmegvalósításnak. 

• A szakmai programok megvalósítása csak egy biztonságos, és követhető 

projektfinanszírozással lehetséges, ami ebben a projektben megadatott az 

egyesületnek. Az ESZA, majd EMMI pályázatkezelő csoportja kiváló, és gyors 

reagálású munkát végzett, amihez társult a projekt menedzser és a pénzügyi 

vezető alapos tevékenysége. 

VI.4. Szervezeti, emberi tanulságok 

• A projektben felmerült problémák fel- és megoldása csakis a különböző érdekek 

összecsiszolása eredményeképpen valósulhat meg. Ezen sokat dolgozott a 

projekt team, számos helyzetben kellett újra és újra az egyenlő feltételű 

együttműködést hangsúlyozni a projekt résztvevők között. 

• Az empátia, a szervezeti és egyéni felelősségvállalás hangsúlyozása és fejlesztése 

nemcsak a résztvevők, de a megvalósítók részéről is szükséges és kívánatos. A 

résztvevő érző, értő eleme a rendszernek, akinek igényei, problémái vannak, ezt 

néha, különösen a képző intézmény felejtette el, amit a szakmai stábnak kellett 

lereagálnia. 

• Az egyesület szakmailag és szervezetileg is felkészült egy újabb 

(tranzit)foglalkoztatási projekt megvalósítására. A projekt menedzsment, a 

pénzügyi folyamatok kezelése, a klienskezelés területén szerzett tapasztalatok 

révén a szervezet tudatos szereplője lett a foglalkoztatási projekteket 

megvalósító civil szervezetek közösségének. A projektben megvalósított vezető 

és szervezetfejlesztés segített abban, hogy az egyesület  a foglalkoztatási piacon 

jól eligazodó és működő szervezetté váljon. 

VII. Felhasznált irodalom 

 Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség szociálpszichológiájáról 2013. Akadémiai 

Kiadó Zrt. 
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 Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége: Az építési ágazat 2015. évi 

súlyponti problémái, javaslatok ezek megoldásához Budapest, 2015. március  

 Megvalósítási tanulmány a „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban a TÁMOP-

1.4.6-13/1 számú „Új esély - tranzitfoglalkoztatás a Nyírségben Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék összefogásával” elnevezésű projekthez 2013. 

június 

 Eszik Zoltán: 1000 szó a tranzitfoglalkoztatásról 2006 

 A Kalamáris Egyesület által alkalmazott dokumentumok, kérdőívek, fotók 
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1. melléklet - Statisztikai adatok a munkanélküliségről 
 

 

1.táblázat 

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA ÉS ARÁNYA A NYÍREGYHÁZI KISTÉRSÉG 

TELEPÜLÉSEIN 

(2013. 04. 20-I ÁLLAPOT SZERINT) 
 

Település neve és 
népességszáma/fő 
 

Nyilvá
ntartot
t 
össz. fő 
 

Foly.ny
ilv. 
hossz>
365 
nap 

 

Járadé
k 
tip.ell. 
fő 
 

Segély 
tip.ell. 
fő 
 

RÁT,BPJ, 
FHT,RSZS 
fő 
 

Munka
v. korú 
népes. 
fő 
 

Relatív 
mutató
* 
% 
 

 
Arány 
szám** 
 
 

KÁLMÁNHÁZA (2021) 158 44 12 0 38 1 331 11,87 1,42 
KÓTAJ (4520) 599 178 27 2 254 3 174 18,87 2,26 
NAGYCSERKESZ 
(1793) 

231 88 6 0 108 1 131 20,42 2,45 

NAPKOR (3816) 404 104 19 1 157 2 585 15,63 1,87 
NYÍREGYHÁZA 117852 7 385 2 473 459 49 2 293 81 136 9,10 1,09 
NYÍRPAZONY (3458) 237 70 19 2 78 2 446 9,69 1,16 
NYÍRTELEK  (6938) 651 212 35 0 275 4 881 13,34 1,60 
NYÍRTURA (1864) 169 49 12 0 61 1 323 12,77 1,53 
SÉNYŐ (1428) 176 51 8 0 70 1 041 16,91 2,03 

          * Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %- ában 
             ** Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 
                        Forrás: NFSZ 

 
 
 
2. táblázat 

MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KORCSOPORTOK SZERINT 

2011. DECEMBERI ADAT  (1000/FŐ) 

Régió 

15–24 25–64 65–74 
  Összesen 

15–64 
évesek 

Munkavállalási korú 

évesek Ö.ható aktuális 

Együtt 

Észak-
Alföld 

16,8 69,6 0,0 86,4 86,4 83,1 86,4 

        

         Forrás: KSH 2011. december havi adat 
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3. táblázat 

A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA (EZER FŐ) 

Terület 

2011.                2012. 

I.  
n.év 

II.  
n.év 

III.  
n.év 

IV.  
n.év 

I.  
n.év 

II.  
n.év 

Budapest 75,8 79,3 79,7 78,0 80,6 85,1 

Pest 40,0 40,3 42,7 41,8 48,6 50,5 

Közép-
Magyarország 

115,8 119,6 122,4 119,9 129,2 135,6 

Fejér 15,8 18,5 19,2 18,9 20,1 19,4 

Komárom-
Esztergom 

12,7 10,0 10,9 11,5 10,1 11,1 

Veszprém 18,2 17,1 15,4 16,3 19,7 16,8 

Közép-
Dunántúl 

46,8 45,5 45,5 46,6 49,8 47,4 

Győr-Moson-
Sopron 

13,9 12,7 11,8 11,6 12,0 9,6 

Vas 10,0 8,1 8,5 6,7 8,4 6,7 

Zala 12,0 11,4 12,0 12,5 14,7 15,5 

Nyugat-
Dunántúl 

35,8 32,2 32,4 30,8 35,1 31,8 

Baranya 24,2 20,2 24,4 25,7 24,8 24,9 

Somogy 20,1 16,9 15,4 13,3 16,1 13,5 

Tolna 8,4 8,1 7,9 9,4 10,1 8,9 

Dél-Dunántúl 52,6 45,2 47,7 48,4 51,0 47,3 

Dunántúl 135,2 122,9 125,5 125,8 135,9 126,4 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

49,0 44,6 46,9 48,2 50,7 43,3 

Heves 15,6 16,2 16,4 16,8 17,9 18,0 

Nógrád 14,6 15,5 12,4 13,7 14,9 13,5 

Észak-
Magyarország 

79,2 76,3 75,6 78,7 83,4 74,7 

Hajdú-Bihar 30,9 27,8 29,2 27,5 32,6 29,1 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

20,0 17,7 16,0 15,6 17,6 15,8 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

46,1 39,9 39,2 35,5 43,6 35,8 

Észak-Alföld 96,9 85,5 84,4 78,6 93,8 80,6 

Bács-Kiskun 25,6 22,7 21,7 22,2 23,7 19,8 

Békés 19,4 17,4 15,1 16,9 19,6 17,9 

           
forrás: KSH 2012 augusztus 22.i adata 
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2. melléklet - Célcsoporthoz tartozást igazoló nyilatkozat 

 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott 

 

Név (a személyazonosságot igazoló dokumentumban feltüntetett): 

 ...........................................................................................................  

Születéskori név:  ..................................................................................  

Állandó lakóhely:  ..................................................................................  

Anyja születéskori neve:  ........................................................................  

Személyi igazolvány száma:  ...................................................................  

nyilatkozom, 

 hogy ESZA forrásból támogatott program keretében szakmát szereztem / nem 

szereztem 

 hogy ESZA forrásból támogatott foglalkoztatásban részt vettem / nem vettem 

részt,  

 illetve ha igen, akkor a támogatott programban végzett képzés, foglalkoztatás 

befejezését követően két év eltelt, igen / nem 

 továbbá hasonló célú programok keretében jelenleg támogatásban nem 

részesülök igen / nem 

 

Dátum: ………………………………., ………………………………………………..  
 

 

 

……………………………………………………………………….. 

aláírás 
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3. melléklet - Adatkezelési nyilatkozat 
 

Adatkezelési nyilatkozat 

 

 

Alulírott 

 

Név (a személyazonosságot igazoló dokumentumban feltüntetett): 

…………………………………………………………...……………………………………… 

Születéskori név: ……………………………………………………………………………….. 

Állandó lakóhely: ………………………………………………………………………………. 

Anyja születéskori neve: ……………………………………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma: ………………………………………………………………….... 

 

ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0027 azonosítószámú „Új 

esély – tranzitfoglalkoztatás a Nyírségben Hajdú-Bihar és Szabolcs – Szatmár – Bereg 

megyék összefogásával” című pályázati program keretében, a támogatási szerződésben 

meghatározott feladatainak és kötelezettségének teljesítéséhez a személyes adataimat a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje, valamint a program ellenőrzésének 

céljából a felelős közreműködő szervezet számára (Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága) betekintést engedek. 

 

 

Dátum: ………………………………., ………………………………………………..  

 

 

 
……………………………………………………………………….. 

aláírás 
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4. melléklet - Projekt információs kisokos a célcsoport számára 
 

 

Pályázati azonosító: TÁMOP- 1.4.6- 13/1-2013-0027 

A pályázat címe:  Új esély - tranzitfoglalkoztatás a Nyírségben Hajdú-Bihar és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyék összefogásával 

A program alatt a munkáltató:  Kalamáris Egyesület 

A Kalamáris Egyesület irodájának címe: Nyíregyháza  Sólyom u. 10. fszt. 2. (1-es 

kaputelefon) 

A név és  cím, amiket a  számla kérésekor mondani kell: 

Kalamáris Egyesület 

4400 Nyíregyháza Budai Nagy Antal u. 22. 

Kapcsolattartás, elérhetőségek: 

A kőműves-hidegburkolók mentora:  Leskóné Borbély Zsuzsanna : 06/30 637 5649 

A szárazépítők mentora:  Fehér Krisztina 06/30 637 5653 

Szakmai vezető: Groska Éva 30/ 777 9065 

Projektvezető: Oroszné Pompár Ágnes 30/ 684 3501 
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5. melléklet - Diagnózis 
 

 

DIAGNÓZIS 
 

Kliens neve:  

Kódszáma:  

 

A diagnózist készítette:  

 
Diagnózis készítés dátuma 

 
 

Fizikai, egészségi és mentális állapot 

 

  

A leírt információk forrása 

□ Használt kérdőívet                                                   □  Kért be valamilyen dokumentumot 

□ Terhelhetőségi problémái akadályozzák (hamar elfárad,kimerül, nem bírja elviselni a 

nehéz fizikai vagy pszichikai terhelést ) 

□ Szervi problémái akadályozzák (mozgás-, látás-, vagy hallásszervi problémák ) 

□ Betegsége akadályozza (tartós betegségben szenved, pl. cukorbetegség, visszatérő 

betegsége miatt rendszeres orvosi kontroll alatt áll, nem diagnosztizált egyéb panaszai 

vannak, pl. fáj a feje, szédül, stb. ) 

□ Pszichés panaszok akadályozzák (folyamatosan pszichiátriai-, addiktológiai kezelés alatt 

áll, pszichológushoz jár, terápiában részesül, problémái vannak a kontroll tartásával pl. sokat 

iszik, játékszenvedély ) 

□ Betegség a családban akadályozza (valamelyik családtag folyamatos otthoni gondozást 

igényel ) 

 

Munkaerő-piaci előélet, pályafutás 

 
Rövid összefoglalás  

 

A leírt információk forrása 

Projekt száma: 
 

  

Főkedvezményezett neve:  

Konzorciumi partner  neve:  
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□ Használt kérdőívet                                                   □ Kért be valamilyen dokumentumot         

□ Munkaerő-piaci tapasztalatai hiányosak  

□ Elhelyezkedését nehezítő problémák a munkahelyeken (konfliktusai voltak korábbi 

munkahelyein előző főnökével, korábbi munkatársaival, bizonyos munkahelyekre, 

munkakörökbe nem térhet vissza ) 

□ Mobilitási hajlandóság hiányai (nem akar elköltözni, ingázni, tanulni, ragaszkodik régi 

foglalkozásához, stb. ) 

□ Rossz tapasztalatok, félelmek a munkavégzéssel (nem vállal több műszakot, vagy 

éjszakai munkát, fél az alkalmi munkavállalástól, nem szeretne teljesítménybérben 

dolgozni, fél az anyagi felelősséggel járó munkakörtől ) 

□ Speciális korlátok miatt akadályok (bizonyos ágazatban, munkaadóknál, cégeknél, 

munkakörökben nem akar dolgozni, nem akar hátrányos helyzetű csoportok tagjaival 

dolgozni, stb. ) 
 

Tudások, ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák 

 
Rövid összefoglalás  

  

A leírt információk forrása:  

 

□ Használt kérdőívet                                                   □  Kért be valamilyen dokumentumot         

□ Alap-kompetencia problémák (probléma írással-olvasással, számokkal, számolással, 

eszközök, pl. telefon, számítógép alkalmazásával, kommunikációs vagy társas viselkedési 

problémák, stb. ) 

 □Alacsony iskolai végzettség (befejezetlen általános iskola vagy befejezetlen 

középiskola, ) 

□ Munkakörök betöltéséhez szükséges végzettség hiánya (OKJ képzés, szakképzés, közép- 

vagy felsőfokú végzettség hiánya, jogosítvány hiánya, nyelvvizsga hiánya, bármilyen egyéb 

képzés hiánya ) 

□ Nem piacképes végzettség (megszűnő, leépülő ágazathoz kötődő szakma, pl. bányászat, 

kohászat; elavult, piacképtelen végzettség, szakma ) 

□ A munkahelyek elérhetetlenek (nincs helyben vagy utazással nem, illetve nehezen 

elérhető a megfelelő munkahely, nincsen munkarendjében megfelelő 

munkahely, akadálymentesítettségi problémák, stb. ) 
 

Szociális helyzet 

 

Rövid összefoglalás  

 

 

A leírt információk forrása 



40 

 

□ Használt kérdőívet                                                   □ Kért be valamilyen dokumentumot         

□ Családi, háztartási kötelmek problémát jelentenek (gyerek elhelyezése nem 

megoldott, családtagot gondozni kell, háztáji gazdaságot vezet, földet művel, hivatásos 

szülő, egyéb családi, háztartási kötelmek, problémák ) 

□ Anyagi ellenérdekeltségek a munkavállalással szemben (túl sokba kerülne: a munkába 

járás és/vagy a gyerekek térítési díjai, a kiesett háztáji, a saját termelés pótlása, a kiesett 

háztartási munka kiváltása, rendesen, tisztesen felöltözni; stb. ) 

□ Lakásproblémák, lakóterületi problémák, félelmek (a házat, teleket nem biztonságos 

magára hagyni, a lakás nem, vagy csak rosszul közelíthető meg, nincs közlekedés, lakása 

nem összkomfortos, a lakhatása nem megoldott ) 

□ Szociálpolitikai intézmények hiánya, hiányosságai (nincsen bölcsőde, óvoda, napközi, az 

intézménybe nem veszik fel a gyerekét, az intézmény rossz megítélése, egyéb 

hiányosságok ) 

□ Szociális félelmek (nemzetiségi, vagy korból, nemből adódó diszkriminációtól való 

félelem, társas kapcsolatoktól való elzárkózás, stb. ) 
 

 

Motiváció 

 

Rövid összefoglalás  

  

 

A leírt információk forrása: 

 

□ Használt kérdőívet                                                    

□ Önismeret, önbecsülés hiánya (képzetlennek, gyengének, ügyetlennek, felkészületlennek, 

lustának érzi magát, önértékelési, önbecsülési problémái vannak ) 

□ Depresszív és más pszichotikus tünetek (célok hiánya, sodródás, a vágyak és a célok 

inadekvátsága, fásultság, fáradtság, kimerültség, koncentráció zavarai, alvás 

problémák, rossz kudarctűrő-képesség, stb. ) 

□ Irreális elvárások, vágyak (irreális elvárások bérről, jövedelemről, munkaidőről, 

munkaidő-beosztásról, a munkához kapcsolódó juttatásokról, az adott végzettséggel 

betölthető állásokról, stb., irreális vágyak a munkahely presztízséről, rangjáról ) 
 

Egyéb 

 

Rövid összefoglalás  
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6. melléklet - Egyéni fejlesztési terv 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV - ESEMÉNYNAPLÓ 

Személyes adatok 
 

Cél 

Az elérni kívánt cél(ok):  

Erősségek/erőforrások   

Gyengeségek/kockázatok  

 

Cselekvési terv 

 

Fejlesztendő területek 

Az elérendő cél meghatározása 

Egyéb megállapodások szükségessége a projekten kívül 

A fejlesztés lépései 

 

A szolgáltatási folyamat lezárása 

A projektzárás időpontja: 2015.  

Eredmény 

Összegző adatok    

Az együttműködés eredményességének rövid értékelése 

 

 

 

 

Az EFSZT-t 

készítette: 

 

Kódszám: 

 

 helyszín  

 

A résztvevő neve:  
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Eseménynapló - Az ügyféllel való kapcsolattartás és elvégzett tevékenységek 

dokumentálására  

 

Sor-

szám 

Dátum A vállalások, tevékenységek 

megnevezése 

Eredmények, megjegyzések 
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7. melléklet - Elégedettségi kérdőív 

 

HATÉKONYSÁG, ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 
(A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES ÉS NÉV NÉLKÜL TÖRTÉNIK!) 

 

1,  A program során mely elemeket tartotta hasznos tevékenységnek/projektelemnek és 

miért? (többet is választhat) 

-  képzés (kőműves / szárazépítő) 

- mentori tevékenység 

-  foglalkoztatás a projekt időszak alatt a Kalamáris Egyesületnél 

- tréningek (álláskereséséi, tanulástechnika, önismeret, munka világába való integrálás) 

- fejlesztő előadások, foglalkozások (pénzügyi, vállalkozási, családi témák, építési technikák, 

játékos tréninggyakorlatok stb) 

 

Indoklás: (Köszönettel vesszük szöveges indoklását is!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2,  A program során mit tartott kevésbé hasznos tevékenységnek/projektelemnek és 

miért? 

-  képzés (kőműves / szárazépítő) 

 

- mentori tevékenység 

-  foglalkoztatás a projekt időszak alatt a Kalamáris Egyesületnél 

- tréningek (álláskereséséi, tanulástechnika, önismeret, munka világába való integrálás) 

- fejlesztő előadások, foglalkozások (pénzügyi, vállalkozási, családi témák, építési technikák, 

játékos tréninggyakorlatok stb) 

Indoklás: (Köszönettel vesszük szöveges indoklását is!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3, Mit gondol, Ön miben fejlődött az elmúlt egy év során? (többet is választhat) 

(kommunikáció, Önismeret, Társas kapcsolat, Kapcsolati háló erősödése, Érdekérvényesítés, 

Munkamorál, Szabályok betartása, szakmai tudás, konfliktuskezelés, általános műveltség, 

önálló tanulás, álláskeresés, önbizalom, egyéb) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4, Mennyire volt elégedett a mentorával?  

(1 – egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben) 
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 1 2 3 4 5 

Fejtse ki véleményét:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5, Ön szerint miért van szükség a mentori tevékenységre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6, Változtatna e valamit a mentori tevékenységben? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7, Összességében mi a véleménye a megvalósult foglalkoztatási programról? 

(1 – egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben) 

 

Elméleti képzés:  1 2 3 4 5 

Gyakorlati képzés:  1 2 3 4 5 

 

Kapcsolat a Kalamáris Egyesülettel:  1 2 3 4 5 

Fejlesztő tréningek:  1 2 3 4 5 

 

Itt van lehetősége a véleménye bővebb kifejtésére az egyes elemekkel kapcsolatban: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8, Részt venne-e újra hasonló programban?  Igen / Nem 

Milyen szakmát (ismereteket) tanulna ilyen keretek között?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



45 

 

8. melléklet – Fotók a projekt eseményeiről, programjairól 
 

Szárazépítő gyakorlat 
 

 
 
 
Kőműves gyakorlat 
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Gyakorlat a vállalkozóknál 
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Közösségi program  - Horgászat 
 

 
 

 

Fejlesztő alkalom 
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Levéltári látogatás 
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Szóbeli vizsgára készülődés 

 

 
 

 
Szárazépítő vizsga 

 

  
 
 
Kőműves-hidegburkoló vizsga 
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A képzés mindenkinek sikerült – Bizonyítvány átvétel 

 

 
 



51 

 

Bankett 
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Projekt zárórendezvény 
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9. melléklet – Adatok, eredmények a tranzitfoglalkoztatás projektről 
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ű 
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