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Vezetői összefoglaló
A kutatás bemutatása
A kutatás célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal (a továbbiakban NFSZ) kapcsolatos munkavállalói
vélemények és elvárások felmérése, a szolgáltatások és az igények összehangolása érdekében. A kutatás
során hangsúlyos volt az egyes kapcsolattartási és szolgáltatási csatornák preferenciavizsgálata, a célcsoport
szegmentációja, valamint a piaci alapon elérhető és az állami szolgáltatásokról kialakult kép összehasonlítása.
Elemzésünk három független adatfelvételen alapul:
1. A regisztrált álláskeresők körében, a foglalkoztatási osztályokon végzett személyes megkérdezés
történt (N=1767), amely kor, nem, iskolai végzettség, a járások helyzete és foglalkoztatási osztályok
egy ügyintézőre jutó álláskereső-száma szerint reprezentatív a regisztrált álláskeresőkre nézve.
2. A korábban regisztrált álláskeresők körében online adatfelvétel történt (N=735), amely kor, nem,
iskolai végzettség, régió szerint reprezentatív a korábban regisztrált álláskeresők populációjára.
3. Az aktív korú népesség körében végzett telefonos adatfelvétel (N=1050), amely kor, nem, iskolai
végzettség, régió és településtípus szerint reprezentatív az adott populációra.

A kutatás főbb eredményei és főbb javaslatai
Az NFSZ-t - a potenciális ügyfeleit jelentő - a szervezettel korábban kapcsolatban nem álló aktív korúak
két-ötöde ismeri, ami korábbi kutatásokkal összevetve látszólagos csökkenést jelent; ennek hátterében
azonban elsősorban a korább leírt intézményi változások, illetve az elnevezések módosulása áll, amely
megnehezítette a tényleges ismertség mérését. A felsőfokú végzettségűek körében az ismertség 10,1
százalékponttal magasabb, a megyeszékhelyeken pedig 8,5 százalékponttal alacsonyabb, minden más
tényező azonossága esetén. Regionális szempontból az NFSZ ismertsége az aktív korú népességben
jelentősen eltérő: Észak-Alföldön, Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon 10-14 százalékponttal az átlag
alatt marad. Az egyes szolgáltatások ismertsége az egyes vizsgált célcsoportokban hasonló mintázatot
követ: a legismertebb szolgáltatás a nyilvántartásba vétel és a munkaközvetítés, míg legkevésbé ismert
az álláskereséssel kapcsolatos tréningek és a mentori szolgáltatás (kivételt képez a pénzbeli ellátással
kapcsolatos szolgáltatás, amely az érintettek körében az ismertségi sorban jóval előrébb szerepel, mint az
aktív korú potenciális ügyfelek esetén). Mindezek alapján elmondható, hogy a válaszadók az NFSZ-t
elsősorban munkaközvetítő szervezetnek tekintik, ugyanakkor kevésbé ismertek a munkavállalást
segítő további szolgáltatásai.
Az NFSZ támogatáskínálatával kapcsolatos elvárások (jelzett hiányosságok) a jelenleg regisztrált
álláskeresők körében csekélyebb mértékűek, mint a korábban regisztrált álláskeresők között - részben
azonban módszertani okok miatt: a személyes és az online kérdezés eltérése okán. Mindkét csoport esetén
kiemelkedett a célzottabb, személyre és lokális munkaerőpiacra szabott képzési kínálat iránti igény. A
korábbi álláskeresők esetén ezt egészítette ki a jobb minőségű állások biztosítására, ettől nem függetlenül az
alaposabb munkaerőpiaci ismeretekre vonatkozó igény. A konkrét igénydimenziók közül a fizikai környezet
szempontjából a zsúfoltság enyhítése, rövidebb várakozási idő, az ügyintézés folyamata kapcsán a
gyorsabb ügyintézés és az ügyintézők nagyobb létszámban történő rendelkezésre állása emelhető ki;
míg az ügyintézők személyével kapcsolatban megemlíthető az udvariasság és a nagyobb felkészültség
iránti igény. Az egyes konkrétan vizsgált nehézségek közül két probléma emelhető ki, 10%-ot kissé
meghaladó előfordulással: azonos ügy kapcsán többször kellett megjelennie az ügyfélnek, illetve a
foglalkoztatási osztály telefonon nem volt elérhető. Külön modell alapján kijelenthető, hogy sem az
említett hiányosságok száma, sem a definiált problémák előfordulási valószínűsége nem függ össze a
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foglalkoztatási osztályok eltérő leterheltségével, ugyanakkor magyarázhatják azt, hogy miért veszik
igénybe az NFSZ szolgáltatásait bizonyos csoportok.
A Virtuális Munkaerőpiac Portál (a továbbiakban: VMP) értékelése kapcsán a honlapot ismerő álláskeresők
a portált könnyen átláthatónak tartották és könnyen tudtak rajta állásokat keresni, ugyanakkor
egyetértettek a válaszadók azzal is, hogy a portál tartalma elavult és túl kevés információt tartalmaz.
A munkaközvetítői szolgáltatásokkal kapcsolatban az álláskeresők és a potenciális álláskeresők
egyaránt magas elvárásokat támasztanak. Mindkét csoport számára a legfontosabbak az ügyintéző
személyére vonatkozó elvárások (elsősorban felkészültség, segítőkészség), ezt követik az egyszerű,
gyors, hatékony ügyintézésre vonatkozó igények. Kisebb jelentőségűek mindkét csoport számára az
ügyintézés helyszínének fizikai tulajdonságai (felszereltsége, megközelíthetősége). Az állásközvetítési
szolgáltatással kapcsolatos nyitott kérdésre adott válaszok elsősorban a munkakínálat bővítésére,
minőségének javítására vonatkoztak, azonban megjelent a több információra és tájékoztatásra irányuló igény
is. Az álláskeresők mindössze 8,7%-a hárítja az NFSZ-re az állásközvetítés sikertelenségének felelősségét,
a válaszadók többsége a sikertelenség okát a munkaerőpiac sajátosságaiban látja.
Az aktív korú népesség 19,6%-a fontolná (vagy fontolta) meg a külföldi munkavállalást állásvesztés
esetén, míg a beföldi mobilitásra hajlandók aránya ennél kevesebb, 14,9%. Az álláskeresők körében a
biztosan vagy inkább mobilak aránya külföldi munkavállalást tekintve 31,1% (biztosan mobilak közt:
18,8%), míg az országon belüli mobilitásra vonatkozóan 36,0% volt (biztosan mobilak közt: 21,9%).
Az álláskeresők 42,2%-a kapott képzéssel kapcsolatos információt az NFSZ-től, azonban ezen
információval ellátottak közül is csupán 40,8% (az összes álláskereső 17,2%-a) vett részt valamilyen
képzésben. A képzésben résztvevők mindössze 21,2%-a tudott elhelyezkedni a képzés segítségével. Az
elhelyezkedés sikertelenségének fő oka (44,5%) a képzésnek megfelelő álláslehetőség hiánya, míg a
következő ok a lakóhelytől távoli álláslehetőség. Mindkét indok kapcsán megjegyezhető, hogy megfelelő
tervezéssel kiküszöbölhető lenne.
A piaci munkaközvetítő cégek ismertsége mindhárom vizsgált csoportban magasnak mondható (67,788,7%). Az NFSZ és a piaci munkaközvetítő cégek összevetése kapcsán a válaszadók ambivalensek,
jellemzően összességében azonban inkább az NFSZ szolgáltatásait ítélik jobbnak, mindhárom
csoportban. A piaci cégeket megfelelőbbnek gondolók elsősorban a nagyobb és személyre szabottabb
munkakínálatot, a jelentősebb motiváltságot, a gyorsaságot, a naprakészséget és a cégekkel kiépített
jobb kapcsolatot emelték ki előnyként.
A szolgáltatási csatornák használatának elemzése során azt találtuk, hogy összességében a
kapcsolattartási módok közül a személyes kapcsolattartás a leggyakoribb mind a korábbi, mind a
jelenlegi álláskeresők esetén. A személyes kontaktálást az álláskeresők esetén a telefonos kommunikáció,
míg a korábbi álláskeresők esetén az internetes kapcsolattartás követi. Az eltérés magyarázata részben
módszertani (online adatfelvétel a korábbi álláskeresők körében), részben összetételhatásra visszavezethető
(korábbi álláskeresők magasabb státuszúak).
Az egyes ügyintézési típusok kapcsán preferált csatornák közül az álláskeresők minden felsorolt ügytípus
kapcsán a személyes ügyintézési módot választanák legnagyobb arányban (70-90%), míg a korábban
regisztrált ügyfelek a személyes és az online ügyintézést preferálták, az utóbbi kismértékű
dominanciájával, minden ügytípus esetén. Ugyanakkor az egyes ügytípusok közötti eltérés kapcsán az is
megállapítható, hogy a jelentkezés típusú ügyek (jelentkezési kötelezettség teljesítése, jelentkezés
képzésre, jelentkezés tréningekre, tanácsadásra, időpontfoglalás) esetén a személyes ügyintézés kisebb
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jelentőségű és nő az internetes, illetve telefonos ügyintézés preferenciája, ugyanakkor a bonyolultabb,
bizalmat igénylő ügyintézések (állásközvetítés, egyéni munkakeresési terv és főként a pénzbeli juttatás)
esetén a személyes kapcsolattartás preferenciája nagyobb.
A Virtuális Munkaerőpiac Portál kapcsán megállapítottuk, hogy a portált nem használók döntő többsége
(82,6%-a) ismerethiány miatt nem használja azt. A portált ismerők körében a felkínált fejlesztési javaslatok
(sms értesítés megfelelő álláslehetőségről, hírlevél az aktuális állásokról, álláslehetőségek elmentése,
álláslehetőségre közvetlen CV küldés a portálból) jelentős támogatottságot élveznek (83,7-86,7% venné
igénybe).
Összességében az NFSZ erőssége elsősorban a megbízható humán erőforrás, amely egyúttal a
szolgáltatásokat igénybe vevő számára a legfontosabb szempont is. Ugyanakkor számos fejlesztési
lehetőség is kiemelhető, melyek közül a legfontosabbak:
-

az NFSZ és egyes szolgáltatásai (VMP, mentorálás, álláskeresési tréning) ismertségének
növelése;
a képzések munkaerőpiaci és álláskeresői igényekhez illesztése;
az álláskínálat bővítése és naprakészségének növelése;
az online szolgáltatások szelektált bővítése;
a földrajzi mobilitást támogató eszközök bővítése;
illetve célcsoport specifikus stratégia kidolgozása.

Egyes hátrányos helyzetű célcsoportok sajátosságai
A pályakezdő álláskeresők csoportja a munkaerőpiaci helyzet szempontjából kedvező és kedvezőtlen
jellemzőket egyaránt hordoz. Álláskeresési szokásaikban intenzívebben használják az internetet,
felkészültebbek az álláskeresés formális kérdéseiben (önéletrajz, állásinterjú), ugyanakkor kevésbé
támaszkodhatnak korábbi munkatapasztalataikra. Ismereteik az NFSZ-ről nem tér el lényegesen az
átlagostól, de jobban ismerik az álláskeresést támogató kiegészítő szolgáltatásokat és könnyebben
használják a VMP-t. Nyitottabbak a földrajzi mobilitásra. Hátrányos ugyanakkor, hogy kisebb
hajlandóságot mutatnak a képzésekben történő részvételre, és a képzést követő elhelyezkedésük is
problémát jelenthet. A pályakezdők egy csoportja számára az online ügyintézés természetes, számukra
minél szélesebb körű online szolgáltatások elérhetősége lenne fontos, ugyanakkor a csoport nagyobb
része még igényli a személyes kapcsolattartást.
Az 50 év feletti álláskeresők jobban tudnak támaszkodni korábbi munkatapasztalataikra és
felhalmozott kapcsolati tőkéjükre, ugyanakkor az álláskereséshez kevésbé tudják felhasználni az
internetet, ami jelentős hátrányt jelent számukra, helyettük az elavult információkat és szűkebb kínálatot
jelentő nyomtatott médiumokat használják. Kevésbé egyértelműek számukra az álláskeresés formai
kellékei (önéletrajz, állásinterjú). A munkaerőpiaci problémáikat jól jelzi, hogy az átlagosnál nagyobb
mértékben tulajdonítják a szerencsének, hogy el tudnak helyezkedni. Az NFSZ ismertsége körükben
átlagos, a szolgáltatások közül az állásközvetítés és pénzbeli juttatások ismertek elsősorban számukra,
éppen azokat ismerik kevésbé, amelyek pótolhatnák hiányosságaikat (mentorálás, tréning). Kevésbé látják
át a VMP használatát. Gyakrabban szembesülnek azzal, hogy nem értékelik a munkaképességüket vagy
legalább is hajlamosabbak ezt gondolni (akár az NFSZ munkatársairól is). Kevésbé jellemző körükben a
mobilitási hajlandóság, ugyanakkor könnyebben talál számukra képzést az NFSZ. A képzést követően
azonban az átlagosnál kisebb arányban tudnak elhelyezkedni. A kapcsolattartásban egyértelműen a
személyes utat preferálják, különösen a komplexebb, több bizalmat igénylő ügyekben.
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Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők kevésbé önállók, valamint kevésbé motiváltak az
átlagosnál (kisebb önálló álláskeresési hajlandóság). A munkakereséshez kevésbé tudják használni
kapcsolati tőkéjüket és az internet nyújtotta előnyöket. Az aktív korú alacsony iskolai végzettségűek
körében összességében az átlagosnál kisebb az NFSZ ismertsége, ezen célcsoport álláskeresői körében
az egyes szolgáltatások ismertsége külön-külön is (főként a képzés és a mentori szolgáltatás ismertsége)
alacsony. Lehetséges, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat kevésbé merik jelezni (erre utal a
helyszíni személyes és az online kérdezés jelentős eltérése, és az is, hogy az átlagosnál gyakrabban nem
kerülnek sorra ügyintézési időn belül). Az átlagosnál fontosabb számukra, hogy a szolgáltatási hely
lakóhelyük közelében legyen. Az átlagosnál nagyobb arányban érzik úgy, hogy az NFSZ csak
közfoglalkoztatást tud számukra nyújtani; ugyanakkor az NFSZ nagyobb valószínűséggel tud képzést
biztosítani számukra, ha azonban nem tud képzést nyújtani, akkor annak leginkább alacsony iskolai
végzettségük az oka.
A nők álláskeresési stratégiája eltér az átlagostól: intenzívebben építenek a kapcsolati tőkéjükre, illetve
az online és nyomtatott médiumokra és kevésbé a munkaáltatókkal való közvetlen kapcsolatra. A nők
körében jellemzőbb, hogy a szerencsének tulajdonítják azt, hogy állást találtak, ami a munkaerőpiaci
kiszolgáltatottság jele lehet. A szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányosságokat kisebb arányban jelzik,
ami kisebb érdekérvényesítő képességre utalhat a szolgáltatások igénybevétele kapcsán. Átlagosnál
fontosabb számukra, hogy a szolgáltatási hely a lakóhelyük közelében legyen és mobilitási
hajlandóságuk is alacsonyabb. Az átlagosnál gyakrabban vélik úgy, hogy nincs a környékükön
álláslehetőség, ami felveti a diszkrimináció lehetőségét. Kevésbé tud az NFSZ számukra olyan képzést
ajánlani, amiben részt is vesznek, az okok között szignifikánsan gyakoribb az, hogy a nők úgy gondolják
a felajánlott képzés nem javítja az elhelyezkedési esélyeiket. Kapcsolattartási csatorna preferenciájuk nem
tér el az átlagostól.
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Fejlesztési javaslatok összefoglalása
Jelen fejezetben az egyes fejezetek végén tett javaslatok kerülnek összefoglalásra. A javaslatok minden
esetben lehetőséget jelentenek és elsősorban az elvégzett kutatások eredményein alapulnak, azokat nem
támasztja alá munkagazdasági elemzés – amely a jelen kutatás során nem volt feladatunk.
A megállapítások alapján az a következtetés vonható le, hogy szükség van az NFSZ ismertségének
javítására különösen az alap- és középfokú iskolai végzettségűek körében, a megyeszékhelyeken és az
Észak-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl régiókban. Az egyes szolgáltatások közül – amennyiben
azok szakmai fontossága megalapozza az álláskereséssel kapcsolatos tréningeket és a mentor szolgáltatást
érdemes népszerűsíteni. Szintén fontos lenne a Virtuális Munkaerőpiac Portál népszerűsítése, mivel annak
használatát elsősorban az ismerethiány okozza.
A megállapítások alapján javasolható továbbá a képzések konkrét munkaerőpiaci igényekhez kapcsolása
(előzetes munkaszerződés kötése vagy foglalkoztatási szándéknyilatkozat beszerzése adott képzéshez), az
on the job tréningek támogatását álláskeresők elhelyezésével. Fontosnak tartjuk az álláskeresői igények
és lehetőségek felmérését is (elsősorban mobilitási, ingázási képesség felmérése). Javasoljuk a képzések
hatékonyságának elérhető adat alapú vizsgálatát, amelyek megerősíthetik vagy cáfolhatják
eredményeinket. Különös tekintettel a képzés utáni elhelyezkedési arányra, amely biztosan torzított mintánk
sajátosságai folytán. Adat alapú hatásvizsgálat, ha az NFSZ saját adatai segítségével nem oldható meg,
államigazgatási adatbázisok összekapcsolásával biztosan vizsgálható.
A kutatás alapján érdemes növelni az NFSZ munkatársainak lokális (és a mobilitási szükséglet miatt
országos) munkaerőpiaci ismereteit, ennek kapcsán akár informatikai rendszer kiépítése is tervezhető lenne,
amely a piaci állásközvetítői és online hirdetési felületek információit időveszteség nélkül, automatizáltan
gyűjtené megfelelő megállapodások esetén. Az ügyfélelégedettséget növelheti – a helyi igényeket figyelembe
vevő – ügyféltér bővítés. Kiemelendő, hogy biztosítani kell a foglalkoztatási osztályok folyamatos
telefonos elérhetőségét. Javasolható az egyes ügyintézési folyamatok (esetleg konkrét ügyek mintájának)
áttekintése annak érdekében, hogy egy ügy kapcsán ne kelljen több alkalommal az ügyfélnek a foglalkoztatási
szolgálatot meglátogatnia – nem megoldás ugyanakkor az ügyek online felületre terelése, mert
elemzésünk alapján az álláskeresők - különösen a komplexebb ügyek esetén - elvárják a személyes
kapcsolattartást. Fontos lenne a Virtuális Munkaerőpiac Portál tesztelése alacsony iskolai végzettségű és 50
év feletti személyekkel, esetleg több kezelőfelület kialakítása az eltérő digitális írástudással rendelkező
felhasználók számára. A kutatás megállapításai alapján javasoljuk a jelentkezési típusú szolgáltatások
online felületen történő elérhetővé tételét. Javasoljuk továbbá az időpont foglalás lehetővé tételét
telefonon keresztül (akár központi vagy kiszervezett call center segítségével előre meghatározott
idősávokban).
A megfogalmazott megállapítások kiemelik az ügyintéző személyének fontosságát, ezért javasoljuk az
ügyintézők motivációjának javítását a Megegyezéses Eredménycélokkal történő Vezetési Rendszer (a
továbbiakban: MEV) keretében vagy attól függetlenül komplex rendszerben: szóbeli dicséretek, jutalmak;
teljesítmények folyamatos, akár nyilvános követése, vállalati motivációs ösztönzők – „a hét/hónap ügyintézője”
cím bevezetése, gyors ügyfélértékelési rendszer (két-három-öt gombos vagy tablet alapú) kiépítése és
azonnali (nap végi) automatikus visszajelzése az ügyintézőnek, vezetőnek. Emellett fontosnak tartjuk az
ügyintézői ismeretek bővítését, illetve az ügyintézők érzékenyítését. A visszajelzések alapján javasoljuk az
álláskeresők igény és képességfelmérésének átgondolását is.
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A kutatás eredményei arra mutatnak, hogy mindenképpen érdemes a belföldi mobilitást támogató
eszközöket megerősíteni egyrészt a mobilitási hajlandóság növelése érdekében az alacsonyabb státuszú
álláskeresők esetén, másrészt azért, hogy a mobilitásra hajlandók minél nagyobb arányban a hazai
munkaerőpiacon találjanak állást. Különösen fontos ez a tevékenység a nagyobb mobilitási hajlandóságú és
jobb munkaerőpiaci potenciállal bíró magas iskolai végzettségűek esetén.
Az egyes speciális célcsoportoknál leírt megállapítások alapján javasoljuk minden célcsoportra elérési és
ügyintézési stratégia kialakítását. A stratégia vegye figyelembe az egyes célcsoportok eltérő álláskeresési
szokásait, eltérő saját erőforrásait (kapcsolati tőke, digitális írástudás, tapasztalati tőke, tudástőke stb.), a
csoportonként eltérő attitűdöket (nyitottság, személyesség igény, mobilitási hajlandóság, eltérő
érdekérvényesítési képesség stb.), az egyes szolgáltatások ismertségét és az abban tapasztalható
eltéréseket, ügytípusonként preferált csatornatípusokat. Javasoljuk, hogy a célcsoport-stratégiák térjenek ki
az egyes célcsoportokkal kapcsolatos folyamatos értékelésre, valamint érzékenyítésre is.
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat rövid bemutatása
Tanulmányunk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: NFSZ) működését, az NFSZ
ismertségét, illetve az NFSZ-szel kapcsolatos elvárásokat és egyes a megrendelő által speciálisan
megfogalmazott, az NFSZ szolgáltatási körébe tartozó kérdéseket vizsgál, ezért fontos a tanulmányban
röviden bemutatni a NFSZ szervezetét és a közelmúlt kapcsolódó változásait.
2014-ben a Kormány Államreform II. programhoz kapcsolódó döntésével megszűnt a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal (a továbbiakban: NMH). Az NFSZ szervezetrendszere a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és a munkaügyi
központokból valamint kirendeltségekből állt ezt megelőzően. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)
foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó központi hivatal
volt, megszűnését megelőzően.
A Hivatal korábbi feladatkörét több különböző szervezet, intézmény vette át, így a foglalkozás-egészségügyi,
illetve a munkahigiénés szakterületeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a képzési területet a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (felügyeli a Nemzetgazdasági Minisztérium), míg a munkavédelmi- és
foglalkoztatási szakterületeket és ezzel együtt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat irányítását és koordinálást
a Nemzetgazdasági Minisztérium. Jelenleg az 1991. IV. törvényben definiált állami foglalkoztatási szerv, a
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, amely „a miniszter1 által
vezetett minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat
ellátó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll” (id. Korm. rendelet 1.§
(4) bekezdése). A szervezetrendszeren belül a szakmai irányítást a minisztérium (miniszter), míg az operatív
irányítást a kormányhivatal (vezetője) látja el (a hivatkozott Korm. rendelet megfogalmazása nem ilyen
egyértelmű, de a jelen tanulmánynak nem célja a jogszabályi környezet kritikai elemzése). Az állami
foglalkoztatási szerv hatáskörében a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerőpiaci
feladatokat ellátó foglalkoztatási főosztályai, járási (kerületi) foglalkoztatási osztályai járnak el – ezen
szervezeti egységek vették át tehát a korábbi munkaügyi központok és kirendeltségek feladat- és hatáskörét.
Meg kell továbbá jegyezni, hogy a közfoglalkoztatás felügyelete a Belügyminisztérium hatáskörébe került
(ezzel együtt a közfoglalkoztatás az állami foglalkoztatási szerv feladatkörében maradt („A
közfoglalkoztatásért felelős miniszter az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalok és
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közfoglalkoztatási feladatai tekintetében”,
hivatkozott Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés). Kutatásunk elsősorban a fővárosi és megyei kormányhivatalok
foglalkoztatási főosztályai, járási (kerületi) foglalkoztatási osztályai működésének ismertségére, a működéssel
kapcsolatos vélemények feltárására vonatkozik.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatkörében a következő tevékenységeket végzi (a hivatkozott Korm.
rendelet alapján):
-

1

álláskeresők nyilvántartásba vétele;
álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és
visszakövetelésével kapcsolatos ügyek intézése;
munkaközvetítés;
munkaerőigényekre vonatkozó bejelentések fogadása;
információt nyújt, tanácsadást végez (a munkaerőpiaccal és az álláskereséssel kapcsolatban);
közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében

A hivatkozott miniszter a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszter.
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-

ellátja az EURES2 programmal kapcsolatos feladatokat;
munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását;
kapcsolatot tart a munkaadókkal, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel;
közfoglalkoztatás szervezése, bonyolítása, azzal kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás.

A rövid bemutatással lehatároltuk a kutatás során vizsgálandó területeket és intézményrendszert.

Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat működését szabályozó főbb dokumentumok: az Európai parlament és a Tanács 492/2011/EU
rendelete a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról; A Bizottság végrehajtási határozata a 492/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról
2
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A kutatás módszertana
Az alábbi fejezetben összefoglaljuk az álláskeresők, munkavállalók véleményfeltárására vonatkozó kutatás
módszertanát. A fejezetben kitérünk a mintavételi tervre, az adatfelvétel körülményeire, a létrehozott
adatbázisok összetételére és az adatfelvétel során bekövetkezett eltérések kezelésének módjára. A fejezet
végén röviden összefoglaljuk az alkalmazott elemzési eljárásokat és elemzési eszközöket.

Mintavétel és adatfelvétel
A kutatást véletlen mintán alapuló kérdőíves vizsgálattal terveztük megvalósítani. A kérdőívek kialakítására
megrendelővel történt egyeztetés és a korábbi kutatások tapasztalatai alapján került sor. A kérdőívek
kialakítása során hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kérdőívek minden fontos dimenziót vegyenek figyelembe,
ugyanakkor nyelvezetük mindenki számára érthető legyen. A kérdőív tervezett maximális hossza 30 perc,
telefonos kérdezésnél 20 perc volt, az elkészült kérdőív a személyes kérdezés esetén jelentősen meghaladta
ezt az időtartamot. A kérdőívet próbakérdezés során teszteltük.
A regisztrált álláskeresők (A csoport) esetén helyszíni személyes megkérdezést terveztünk. A minta
kialakításához 25 elemű rétegzett mintát vettünk a magyarországi járásokból. A rétegzés alapja a szolgáltatást
nyújtó járási hivatalokban működő foglalkoztatási osztályok egy ügyintézőre jutó regisztrált álláskeresői száma
(leterheltség), valamint a járások KSH által meghatározott komplex fejlettségi mutatója (fejlettség). A
kiválasztott minta a járások fejlettsége alapján képzett kvintilisenként, illetve a járási foglalkoztatási osztályok
leterheltsége alapján képzett kvintilisenként egyaránt 5-5 járást tartalmazott. A kiválasztott járásokban
regisztrált álláskeresők nem, kor és iskolai végzettség szerinti megoszlása igen jó közelítéssel reprezentálta
a magyarországi regisztrált álláskeresőket (1. táblázat). A kiválasztott foglalkoztatási osztályok
ügyfélszolgálatain kérdezőbiztosaink több napon keresztül mintát vettek az ott megjelenő regisztrált
álláskereső ügyfelekből, oly módon, hogy a minta megoszlása jó közelítéssel feleljen meg a járásban
regisztrált álláskeresők nemi, korcsoportos és iskolai végzettség szerinti megoszlásának. A minta mérete 1750
fő. A minta kialakítása alapján a járások a foglalkoztatási osztályok leterheltsége és fejlettsége alapján
reprezentálják a magyarországi járásokat, illetve járási hivatalokat, míg a megkérdezettek nem, korcsoport,
iskolai végzettség és a lakóhely járásának fejlettsége szerint reprezentálják a hazai regisztrált álláskeresőket.
1. táblázat:
A regisztrált álláskeresők kutatásához kiválasztott járásokban és Magyarországon az álláskeresők összetétele

Nem
Férfi
Minta
Országos

51,2%
50,6%

Nő
48,8%
49,4%

Korcsoport
-25 év
18,7%
17,8%

26 - 50 év
51,8%
52,2%

50+ év
29,5%
30,0%

Legmagasabb iskolai
végzettség
alapfok középfok felsőfok
42,5%
42,1%

52,2%
52,2%

5,3%
5,6%

Az NFSZ korábbi ügyfelei (B csoport) esetén mintát vettünk a megrendelő által biztosított anonimizált listából
azok közül, akik a regisztráció során e-mail címet is megadtak. A teljes adatbázisból a minta véletlen
kiválasztással került kialakításra, a kiválasztási valószínűségeket azonban úgy határoztuk meg, hogy azok
feleljenek meg a teljes adatbázis megoszlásának nem, korcsoport és iskolai végzettség szerint. A kiválasztott
mintatagok számára zárt rendszerben kerültek kiküldésre az e-mailek, a mintatagok személyes adatait nem
kezeltük. Az elérni kívánt mintaméret 700 fő volt.
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Az aktív korúak (C csoport) esetén országos, nem, kor, iskolai végzettség és a lakóhely típusa szerint
reprezentatív, véletlenszám híváson alapuló telefonos felmérést végzünk a 18-65 éves népesség körében. A
kívánt mintaméret 1050 fő volt.

A minták összetétele és utólagos rétegzése (súlyozás)
A mintavételből és a válaszmegtagadásból eredő esetleges torzításokat az ismert paraméterek (nem, kor,
iskolai végzettség és a lakóhely típusa) mentén súlyozással korrigáltuk mindhárom alminta esetén.
2. táblázat:
A regisztrált álláskeresők alapsokaság, illetve az adatfelvétel során kialakított minta nyers és súlyozott megoszlásának
összehasonlítása, nem, korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szempontjából
(az alapsokaságra vonatkozó adatok forrása: NGM)

Férfi
Mintaterv
Alapsokaság
Minta nyers
megoszlása
Minta súlyozott
megoszlása

Nő

26 év
alatt

26 - 50
év

50 év
felett

Alapfok

Középfok

Felsőfok

51,2%
50,6%

48,8%
49,4%

18,7%
17,8%

51,8%
52,2%

29,5%
30,0%

42,5%
42,1%

52,2%
52,3%

5,3%
5,6%

50,3%

49,7%

21,3%

50,4%

28,2%

42,3%

51,7%

5,9%

50,6%

49,4%

17,8%

52,2%

30,0%

42,1%

52,3%

5,6%

A 2. táblázat bemutatja a regisztrált álláskeresők tervezett mintájának, a regisztrált álláskeresők
(alapsokaság), a megvalósult adatfelvételben szereplő mintatagok és a súlyozás utáni megoszlások eltéréseit.
Jelentősebb eltérés kormegoszlásban tapasztalható a populációhoz képest. Itt már a tervezett mintába is
valamivel nagyobb arányban kerültek olyan járások, amelyekben összességében a 26 év alatti álláskeresők
aránya magasabb volt, a mintavétel során a minta tovább toldódott ebbe az irányba, de az eltérések a
súlyozással jól korrigálhatók voltak. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy – ahogy ez majd az elemzésből is
látható – az álláskeresők eltérő csoportjai más és más valószínűséggel választják az online ügyintézés
lehetőségét, ami a személyes megkérdezés mintájának a módosulásához vezethet (eltérő mintába kerülési
valószínűségek miatt). Ezért a személyes megkérdezésen, a foglalkoztatási osztályokon végzett
adatfelvétel eredményei az online ügyintézésre vonatkozó kérdésekben a populációs arányoknál
alacsonyabb arányokat mutatnak.
3. táblázat:
A korábban regisztrált álláskeresők alapsokaság, illetve az adatfelvétel során kialakított minta nyers és súlyozott
megoszlásának összehasonlítása, nem, korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szempontjából
(az alapsokaságra vonatkozó adatok forrása: NGM)

Férfi
Alapsokaság
Minta nyers
megoszlása
Minta súlyozott
megoszlása

Nő

26 év
alatt

26 - 50
év

50 év
felett

Alapfok

Középfok

Felsőfok

52,5%

47,5%

8,1%

66,7%

25,2%

27,4%

59,9%

12,7%

46,1%

53,9%

3,4%

65,4%

31,2%

2,3%

55,5%

42,2%

52,5%

47,5%

8,1%

66,7%

25,2%

25,3%

59,9%

14,8%
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A 3. táblázat a korábban regisztrált ügyfelek alapsokaság (a minisztérium által rendelkezésünkre bocsátott
anonim adatok) megoszlását és az adatfelvételt követő minta nyers és súlyozott megoszlását mutatja be nem,
korcsoport és iskolai végzettség kategóriák szerint. Mivel ebben az esetben a kiválasztott mintából a
válaszadási arány nagyon alacsony volt, jelentősebb eltérések tapasztalhatók a minta nyers megoszlása és a
populáció megoszlása között. Az online kutatások során szokásos tendencia figyelhető meg a nemi és a
korcsoportos megoszlások tekintetében: a férfiak és a fiatalok válaszadási hajlandósága alacsonyabb volt a
többi csoporttal összevetve. Szintén várható eltérés volt az alacsony iskolai végzettségűek alacsonyabb
válaszadási hajlandósága is. Ezeket az eltéréseket is sikerült jó közelítéssel korrigálni a súlyozás segítségével,
ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatfelvétel módja miatt ebben a mintában az online
ügyintézésre vonatkozó kérdésekben jelentős pozitív eltérések várhatók a populáció tényleges értékeihez
képest, illetve az alacsony elemszám miatt az alacsony iskolai végzettségűekre vonatkozó megállapításokat
ezzel a mintával kapcsolatban óvatosan kell kezelni.
A 4-6. táblázat az aktív korú népességre vonatkozó adatfelvétel alapsokaságának és nyers, valamint
súlyozott mintájának eltéréseit mutatja be.

4. táblázat:
Az aktív korú népesség, illetve az adatfelvétel során kialakított minta nyers és súlyozott megoszlásának
összehasonlítása, nem, korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szempontjából
(az alapsokaságra vonatkozó adatok forrása: Népszámlálás, KSH)

Férfi
Alapsokaság
Minta nyers
megoszlása
Minta súlyozott
megoszlása

Nő

25-39
éves

18-24
éves

40 - 64
éves

Alapfok

Középfok

Felsőfok

46,6%

53,4%

13,4%

33,9%

52,7%

28,8%

53,5%

17,7%

47,0%

53,0%

12,7%

40,0%

47,3%

28,7%

52,9%

18,5%

46,7%

53,3%

13,4%

31,2%

55,5%

28,8%

53,5%

17,7%

A nem, korcsoport és iskolai végzettség szerinti eltérések, különösen a korcsoportok esetén jelentősebbek
voltak. Ennek oka az, hogy a telefonos adatfelvétel során nincs lehetőség előzetes mintavételre e szempontok
szerint, így a válaszadási hajlandóság és a véletlen jelentősebben befolyásolhatja a megoszlásokat. Az
eltérések azonban jó közelítéssel kompenzálhatók voltak a súlyozás segítségével.

5. táblázat:
Az aktív korú népesség, illetve az adatfelvétel során kialakított minta nyers és súlyozott megoszlásának
összehasonlítása a lakóhely régiója szempontjából
(az alapsokaságra vonatkozó adatok forrása: Népszámlálás 2011, KSH)

Alapsokaság
Minta nyers
megoszlása
Minta súlyozott
megoszlása

ÉszakMagyarország

KözépDunántúl

DélDunántúl

10,0%

10,8%

9,9%

12,4%

14,6%

13,3%

29,0%

10,0%

10,8%

9,9%

12,4%

14,6%

13,3%

29,0%

10,0%

10,8%

9,9%

12,4%

14,6%

13,3%

29,0%
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ÉszakAlföld

DélAlföld

KözépMagyarország

NyugatDunántúl

6. táblázat:
Az aktív korú népesség, illetve az adatfelvétel során kialakított minta nyers és súlyozott megoszlásának
összehasonlítása a lakóhely településtípusa szempontjából
(az alapsokaságra vonatkozó adatok forrása: Népszámlálás 2011, KSH)

Főváros

Megyeszékhely

Vidéki város

Község

Alapsokaság

18,1%

17,1%

35,4%

29,4%

Minta nyers megoszlása

18,1%

17,3%

35,9%

28,7%

Minta súlyozott megoszlása

18,1%

17,1%

35,4%

29,4%

Az 5-6. táblázat a minta területi reprezentativitását mutatja (régió és településtípus szerint). A régiós
megoszlás a telefonkörzetek miatt könnyen kezelhető, így itt a megvalósult minta nem mutat eltérést a
populációtól, ugyanakkor a településtípus szerinti megoszlásokban már kisebb eltérések tapasztalhatók,
ezeket azonban a súlyozás segítségével maradéktalanul sikerült korrigálni.
Összességében a súlyozás segítségével mindhárom adatfelvétel mintája nem, korcsoport, iskolai végzettség
kategóriák szerint, az aktív korú népesség mintája régiók és településtípusok szerint is reprezentatívvá volt
tehető. Meg kell azonban jegyezni, hogy a regisztrált álláskeresők mintájában a helyszíni személyes kérdezés
miatt az online szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérdésekben elutasítóbb válaszok várhatók a
populációs arányokhoz képest, míg a korábban regisztrált álláskeresők körében az online adatfelvétel miatt
ezekben a kérdésekben elfogadóbb válaszok születhettek, mint a korábban regisztrált álláskeresők teljes
populációjának véleménye.

Elemzési módszerek és eszközök
Az elemzéshez SPSS 23. statisztikai programcsomagot használtunk. Az egyes megoszlások összevetésére
statisztikai hipotézisvizsgálatot alkalmaztunk. A hipotézisvizsgálatok előre definiált megbízhatósági szintje
95%, azaz az esetek 5%-ában fordulhatott elő, hogy olyan esetben mondtunk statisztikai értelemben
szignifikánsnak egy eltérést, amikor a teljes populációban valójában ilyen eltérés nem volt tapasztalható. A
hipotézisvizsgálatok erejét, azaz azt, hogy mekkora minimális populációs arány-eltérés volt kimutatható a
hipotézisvizsgálatok segítségével, a 7. táblázatban közöljük.
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7. táblázat:
A legkisebb 90%-os valószínűséggel kimutatható eltérés adott méretű csoportok, illetve populációs arányok esetén
(közelítő alsó becslések, eltérő méretű csoportok, illetve arányok esetén átlaggal közelíthető a próba ereje)

Csoport
mérete

Populációs arány
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

50

9,9%

13,2%

15,1%

16,1%

16,4%

16,1%

15,1%

13,2%

9,9%

100

7,0%

9,3%

10,7%

11,4%

11,6%

11,4%

10,7%

9,3%

7,0%

200

4,9%

6,6%

7,5%

8,1%

8,2%

8,1%

7,5%

6,6%

4,9%

300

4,0%

5,4%

6,2%

6,6%

6,7%

6,6%

6,2%

5,4%

4,0%

400

3,5%

4,7%

5,3%

5,7%

5,8%

5,7%

5,3%

4,7%

3,5%

500

3,1%

4,2%

4,8%

5,1%

5,2%

5,1%

4,8%

4,2%

3,1%

600

2,8%

3,8%

4,4%

4,7%

4,7%

4,7%

4,4%

3,8%

2,8%

700

2,6%

3,5%

4,0%

4,3%

4,4%

4,3%

4,0%

3,5%

2,6%

800

2,5%

3,3%

3,8%

4,0%

4,1%

4,0%

3,8%

3,3%

2,5%

900

2,3%

3,1%

3,6%

3,8%

3,9%

3,8%

3,6%

3,1%

2,3%

1000

2,2%

2,9%

3,4%

3,6%

3,7%

3,6%

3,4%

2,9%

2,2%

1200

2,0%

2,7%

3,1%

3,3%

3,4%

3,3%

3,1%

2,7%

2,0%

1400

1,9%

2,5%

2,8%

3,0%

3,1%

3,0%

2,8%

2,5%

1,9%

1600

1,7%

2,3%

2,7%

2,8%

2,9%

2,8%

2,7%

2,3%

1,7%

Az elemzés során azt a munkamódszert alkalmaztuk, hogy megvizsgáltuk az egyes tematikus kérdések
eloszlását, majd azt, hogy milyen összefüggést mutatnak a rendelkezésre álló szociodemográfiai változókkal,
melyek közül a szignifikáns összefüggéseket közöljük. Egyes esetekben a független hatások kimutatása, a
kereszthatások kontrollálása érdekében (logisztikus) regressziós modelleket alkalmaztunk. Utóbbi esetben az
együtthatók helyett a könnyebben értelmezhető marginális becsléseket közöljük, illetve ahol szignifikáns volt,
ott a marginális hatás mértékét. A szisztematikus összefüggés vizsgálatokat a megrendelésben szereplő
témáknak megfelelően átrendeztük, ehhez kapcsolódóan fogalmazunk meg megállapításokat, amelyekkel az
egyes fejezeteket zárjuk. A tanulmány végén az egyes kiemelt célcsoportokra vonatkozó eredményeket külön
összefoglaljuk.
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és az általa kínált
szolgáltatások ismertsége
Az NFSZ által kínált szolgáltatások primer ismertségéről a legátfogóbb kép az aktív korúak mintájából kapható.
Az aktív korúak körében az NFSZ ismertsége 38,9%-ot ér el, az arány hasonló azok körében is, akik még nem
kerültek kapcsolatba az NFSZ-szel3. Összevetve ezt a TÁRKI 2011-es kutatásával4, illetve a STATEK 2015ös kutatásával5 látszólagos csökkenés tapasztalható, ennek hátterében azonban elsősorban a
korábban felvázolt intézményi változások, illetve az elnevezések módosulása áll, amely
megnehezítette a tényleges ismertség mérését. Az egyes szociodemográfiai csoportok között jelentős
eltérést tapasztaltunk leíró statisztikai szinten is: a felsőfokú iskolai végzettségűek, az idősebbek, a KözépMagyarországon lakók, illetve a fővárosban és kisebb városokban lakók körében az NFSZ ismertebb.
Annak érdekében, hogy az egyes szociodemográfiai tényezők hatását függetlenül is mérni tudjuk logisztikus
regressziós modellt alkalmaztunk az ismertség magyarázatára az említett tényezőkkel, mint magyarázó
változókkal. A modellben a főhatásokat és az elsőrendű interakciós tagokat vettük figyelembe, a becslés
kivitelezhetősége érdekében a magasabb rendű interakciós tagok esetén függetlenséget feltételeztünk. A
megfelelően illeszkedő modell alapján a 8. táblázatban, valamint a 9. táblázatban található marginális
becslések adhatók.

A kérdés során nem a név ismertségét mértük, hanem általában az ilyen tevékenységet végző állami szervezet létezésének ismertségét.
A kérdés pontos szövege: „Hallott-e Ön a munkakeresést segítő állami szervezetről, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, illetve a járási
hivatalok foglalkoztatási osztályairól?”, míg a kapcsolat meglétét a korábbi „munkaügyi kirendeltség” név és a foglalkoztatási osztály
együttes említésével vizsgáltuk. A névváltozás egyik lehetséges oka az alacsonyabb ismertségnek, illetve annak, hogy az NFSZ-szel
korábban kapcsolatba kerülők is jelentős arányban válaszoltak nemmel az ismertség mérése kapcsán feltett kérdésre.
4
Melles Katalin: Az NFSZ ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének vizsgálata, TÁRKI, 2011 - Készült: a TÁMOP 1.3.107/1.-2008-0002 „A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként kódszámú kiemelt projekt
3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként
5
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ismertsége és szolgáltatásaival való elégedettség – 2015, STATEK Statisztikai Elemző Központ,
2015. Készült: TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt keretében.
3
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8. táblázat:
Az NFSZ ismertségét magyarázó egyes tényezők marginális hatása
(logisztikus regressziós modell (a marginális hatást csak szignifikáns esetben adjuk meg

Tényező
Nem

Korcsoport

Iskolai
végzettség

Település típus

Becsült
marginális
arány

Kategória
Férfi
Nő
18-25 év
26-35 év
36-50 év
50 év felett
Legfeljebb alapfokú
Középfokú
Felsőfokú
Budapest
Megyeszékhely
Vidéki város
Község

0,38
0,34
0,31
0,36
0,37
0,42
0,31
0,30
0,48
0,45
0,30
0,45
0,32

Marginális
hatás* (Sig.)**
-

-

(0,278)
(0,856)
(0,841)
(0,347)
(0,982)
0,18 (0,017)
-0,15 (0,041)
(0,441)
(0,351)

* A marginális hatások teszteléséhez post hoc hipotézisvizsgálatot használtunk, minden
esetben azt vizsgáltuk, hogy az előző értékhez képest a következő érték szignifikáns eltérést
okoz-e minden más tényező azonossága esetén.
**A többszöri összehasonlításánál Šidák korrekciót alkalmaztunk a torzítás elkerülése
érdekében. A szignifikáns marginális hatásokat félkövér betűtípussal jelöltük.

A 8. táblázat alapján elmondható, hogy az aktív korú népességben az iskolai végzettség és a településtípus
gyakorol minden egyéb tényező azonossága esetén hatást. A felsőfokú végzettség esetén a középfokú
végzettséghez képest 18,5 százalékpontos jelentős független átlagos hatás tapasztalható. Emellett valamivel
kisebb mértékű, de praktikus jelentőségét tekintve fontosabb, hogy a megyeszékhely hatása 15,5
százalékpontos csökkenés a fővároshoz képest, vagyis a megyeszékhelyeken érdemes az intézmény
láthatóságát növelni annak hatékonyabb működése érdekében, továbbá az NFSZ megismertetése az
alacsonyabb iskolai végzettségűek körében is fontos feladat lenne.
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9. táblázat:
Regionális hatások az NFSZ ismertségére a szociodemográfiai tényezőket tartalmazó modell szerint (N=1044)

NyugatDunántúl
NyugatDunántúl
KözépDunántúl
Dél-Dunántúl
ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
KözépMagyarország
Becsült
marginális
arány

+0,31
(0,010)
+0,35
(0,002)
+0,23
(0,115)
+0,32
(0,003)
+0,18
(0,686)
+0,10
(0,997)
0,58

KözépDunántúl
-0,31
(0,010)
+0,04
(1,000)
-0,07
(1,000)
+0,01
(1,000)
-0,13
(0,939)
-0,20
(0,098)
0,27

DélDunántúl
-0,35
(0,002)
-0,04
(1,000)
-

ÉszakMagyarország
-0,23
(0,115)
+0,07
(1,000)
+0,12
(0,886)

-0,12
(0,886)
-0,03
(1,000)
-0,17
(0,619)
-0,25
(0,017)
0,23

+0,08
(0,998)
-0,06
(1,000)
-0,13
(0,673)
0,35

ÉszakAlföld
-0,32
(0,003)
-0,01
(1,000)
+0,03
(1,000)
-0,08
(0,998)
-0,14
(0,770)
-0,22
(0,022)
0,26

DélAlföld
-0,18
(0,686)
+0,13
(0,939)
+0,17
(0,619)
+0,06
(1,000)
+0,14
(0,770)
-0,08
(1,000)
0,40

KözépMagyarország
-0,10
(0,997)
+0,20
(0,098)
+0,25
(0,017)
+0,13
(0,673)
+0,22
(0,022)
+0,08
(1,000)
0,48

A régió marginális hatását a régiók páronkénti post hoc hipotézis vizsgálatával teszteltük, Šidák korrekciót alkalmaztunk
a torzítás elkerülése érdekében. A szignifikáns marginális hatásokat félkövér betűtípussal és fehér háttérrel emeltük ki.

A regionális különbségek tekintetében elmondható, hogy minden más (modellben szereplő) tényező
azonossága esetén a Nyugat-Dunántúl régióban és a Közép-Magyarország régióban nagyobb az
ismertsége az NFSZ-nek, míg az Észak-Alföldön, Közép-Dunántúlon, de különösen a Dél-Dunántúlon
nagyon alacsony az ismertség, így ezek a régiók egy kommunikációs kampány szempontjából kiemelt
területként kezelendők.
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1. ábra:
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egyes szolgáltatásainak ismertsége

15,6%
64,7%
13,6%

11,6%

52,5%
54,8%
32,9%

10,2%
28,6%

43,9%

42,5%

9,7%
34,4%
8,7%
1,7%

91,0%

45,3%

25,1%

8,3%
47,5%

60,5%

5,7%
9,8%
3,7%

5,5%
5,6%
3,4%
0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

Nem állt kapcsolatban az NFSZ-szel

Volt álláskeresők

Álláskeresők

Az álláskeresők közül a legtöbben a regisztráció és nyilvántartásba vétel szolgáltatást ismerik, melyet a
munkaközvetítés, valamint a pénzbeli segélyekkel kapcsolatos ügyintézés követ. A korábban regisztrált
mintába kerülő álláskeresők közül a legtöbben (91%) szintén a regisztráció és nyilvántartásba vétel
szolgáltatását ismerték, esetükben ezt azonban a munkanélküli pénzbeli ellátások folyósításával kapcsolatos
ügyintézés került a második helyre (60%), míg a harmadik helyre a munkaerőpiaci és foglalkoztatási
információ nyújtásának lehetősége került (45,3%). A tanácsadást a korábban regisztrált álláskeresők 32,9%a említette ismert szolgáltatásként. A legalacsonyabb ismertség a korábban regisztrált ügyfelek körében a
mentori szolgáltatások esetén volt tapasztalható: a megkérdezettek mindössze 5,6%-a ismerte ezt a
szolgáltatást.
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Az álláskeresők körében az egyes szolgáltatások ismertsége hasonló a férfiak és nők körében. Ugyanakkor
az iskolai végzettség tekintetében már jelentősebb különbségeket találtunk: az alapfokú végzettségűekhez
képest a középfokú végzettségűek nagyobb arányban ismerik a regisztrációs szolgáltatást, a
felsőfokúak pedig mindkét csoporthoz viszonyítva a tanácsadást. A felnőttképzéssel kapcsolatos
szolgáltatások ismertsége iskolai végzettséggel arányosan, szignifikánsan növekszik. - ugyanez igaz a
mentori szolgáltatásra is. A legfiatalabb korcsoportban a legismertebb a tanácsadás, valamint a mentori
szolgáltatás - a továbbá a 18-25 és 26-50-es korcsportokban a leginkább ismertek a foglalkoztatási osztály
által szervezett tréningek is. Az idősebb korcsoportok esteében ismertebben a munkanélküli pénzbeli
ellátásokkal kapcsolatos szolgáltatások, a munkaközvetítés.
A jövedelemi kategóriák két szolgáltatás ismertségében okoztak jelentősebb és tendenciaszerű eltérést: a
munkanélküli pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, illetve a tréningek. Mindkét esetben az tapasztalható, hogy a
magasabb átlagjövedelmű háztartások nagyobb arányban rendelkeznek ismerettel az adott szolgáltatásról,
azonban a pénzbeli ellátás ismeretét tekintve az eltérés mértéke a legalacsonyabb jövedelmű és legmagasabb
jövedelmű csoport között 17 százalékpont, ami nagyon jelentősnek mondható, addig az összességében
kevéssé ismert tréning esetén a különbség mértéke mindössze 4 százalékpont (igaz ez négyszeres
ismertséget is jelent). A külső gazdasági környezet az egyes szolgáltatások ismertségét nem befolyásolta
tendencia szerűen (bár szignifikáns eltérések akadtak).
A foglalkoztatási osztályok leterheltsége és az egyes szolgáltatások ismertsége közötti összefüggés esetén
az a feltételezés lenne plauzibilis, hogy a leterheltség mértéke a kevesebb idő és figyelem folytán a
szolgáltatások alacsonyabb ismertségéhez vezet. Adataink ezt összességében nem támasztják alá,
ugyanakkor fontos kivétel a pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos szolgáltatások, amelyek említési aránya a
leterheltebb osztályok ügyfelei körében több, mint 25 százalékponttal alacsonyabb, mint a kevésbé leterhelt
osztályok esetén.
A korábban regisztrált álláskeresők esetén a férfiak nagyobb aránya ismerte a munkaközvetítés
szolgáltatást (57,6%), a tanácsadást (39,9%) valamint a mentori szolgáltatást (7%) a nőkhöz viszonyítva.
Életkor tekintetében az 50 év feletti csoport ismerte legnagyobb arányban a regisztráció és nyilvántartásba
vétel szolgáltatását, a többi korcsoporthoz viszonyítva (50 év felett 91,9%, 26-50 között 93,3% és 18-25 között
68,9%), valamint az állásbörzéket is (50 év felett 27,9%, 26-50 között 26,2% és 18-25 között 7,6%), legkisebb
arányban a felnőttképzéssel kapcsolatos informálódás lehetőségét. A felsőfokú iskolai végzettség szerinti
csoportban általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatásokat többnyire nagyobb arányban ismerik, az
alacsonyabb iskolai végzettség csoportokhoz viszonyítva. A településtípus változásával (lakóméret
növekedésével) párhuzamosan összességében nő az adott szolgáltatásokat ismerők aránya is.
Az Észak- és Dél- Alföld, valamint Közép- és Dél-Dunántúl régiók esetén ismerik legtöbben a regisztráció és
nyilvántartásba vétel szolgáltatását, a munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ kérésének lehetőségét. A
Dél-Alföld régióban ismerik legnagyobb arányban a munkaközvetítés, felnőttképzéssel kapcsolatos
informálódás lehetőségét a többi régióhoz viszonyítva.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az NFSZ ismertsége potenciális ügyfeleit jelentő aktív korúak
körében 38,9%-ot ér el, a felsőfokú végzettségűek körében az ismertség 10,1 százalékponttal magasabb,
a megyeszékhelyeken pedig 8,5 százalékponttal alacsonyabb minden más tényező azonossága esetén.
Regionális szempontból az NFSZ ismertsége az aktív korú népességben jelentősen eltérő: Észak-Alföldön,
Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon 10-14 százalékponttal az átlag alatt marad. Az egyes szolgáltatások
ismertsége az egyes vizsgált célcsoportokban hasonló mintázatot követ: a legismertebb szolgáltatás a
nyilvántartásba vétel és a munkaközvetítés, míg legkevésbé ismert az álláskereséssel kapcsolatos
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tréningek és a mentori szolgáltatás (kivételt képez a pénzbeli ellátással kapcsolatos szolgáltatás, amely az
érintettek körében az ismertségi sorban jól előrébb szerepel, mint az aktív korú potenciális ügyfelek esetén).
A megállapítások alapján az a következtetés vonható le, hogy szükség van az NFSZ ismertségének
javítására különösen az alap- és középfokú iskolai végzettségűek körében, a megyeszékhelyeken és az
Észak-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl régiókban. Az egyes szolgáltatások közül – amennyiben
azok szakmai fontossága megalapozza az álláskereséssel kapcsolatos tréningeket és a mentor szolgáltatást
érdemes népszerűsíteni.

21

Az NFSZ jelenlegi szolgáltatás- és támogatás-kínálatáról
kialakult munkavállalói vélemények és általános elvárások
Mivel kutatásunk elsősorban fejlesztés-centrikus volt, az NFSZ szolgáltatás- és támogatás-kínálatáról alkotott
véleményekre közvetve a felmerülő változtatási igényekből tudunk következtetni (a véleményekre
vonatkozóan utalunk a rendszeresen elvégzett belső és független elégedettségvizsgálatokra). A
következtetéseket a regisztrált álláskeresők és a korábbi álláskeresők javaslatai, egyes kérdésekre adott
válaszai alapján vonjuk le.
A szolgáltatási körök megfelelőségére lehet következtetni a hiányzó szolgáltatásra feltett kérdésből. A kérdés
első részében külön rákérdeztünk arra, hogy egyáltalán hiányzik-e valamilyen szolgáltatás. A megkérdezett
álláskeresők mindössze 5,4%-a nyilatkozott úgy, hogy lenne olyan szolgáltatás amire szükség lenne,
s jelenleg nem biztosított, míg a korábbi álláskeresők esetén ez az arány 21,6% (ez az érvényes választ
adók 73,5%-a, mivel jelentős, 62,5% volt a bizonytalanságot jelző „nem tudom” válaszok aránya).
Az álláskeresők esetén az iskolai végzettség csoportok közül a középfokú végzettségűek a felső és
alapfokúakhoz viszonyítva sokkal többen hiányoltak szolgáltatásokat (7,2%), az eltérés statisztikai értelemben
is szignifikáns volt. Az életkor (korcsoportok) növekedésével párhuzamosan megfigyelhető, hogy valamelyest
többen gondolták úgy, hogy szükség lenne kiegészítő szolgáltatásokra, ez a hatás azonban nem volt
statisztikai értelemben szignifikáns. Nemek tekintetében a férfiak 6,6%-a, a nők 4,1%-a vélte úgy, hogy
szükség lenne néhány olyan szolgáltatásra, mely jelenleg nem biztosított. A magas és közepes leterheltségű
osztályok esetén többen vélték úgy, hogy szükség lenne egyéb szolgáltatásokra, míg az alacsony
leterheltségű osztályoknál kevésbé.
A korábbi álláskeresők esetén csak az iskolai végzettség, a álláskeresővé válások száma, illetve a régiók
szerint tapasztalható szignifikáns eltérés. Az iskolai végzettség szerinti csoportokban az összefüggés a volt
álláskeresőknél éppen ellentétes az aktuálisan álláskeresőknél tapasztalthoz képest: az alacsony és magas
iskolai végzettségűek jelölték meg nagyobb arányban azt, hogy van hiányzó szolgáltatás. Minél többször volt
álláskereső a megkérdezett, annál nagyobb arányban jelezte, hogy hiányos az NFSZ által kínált szolgáltatások
köre. Regionális bontásban az Észak-Alföldi régióban, valamint Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon
volt jelentősebb a szolgáltatások körével elégedetlenek aránya.
A kérdés második részében az álláskeresők által adott – kisszámú (48) – szöveges válasz alapján elsősorban
a képzésekre, tanfolyamokra mutatkozó igényt jelzik, ami az NFSZ képzésekkel kapcsolatos szolgáltatásaival
való elégedetlenséget jelzi. A válaszokból az egyes szavak gyakoriságát jellemző szófelhő ábrát készítettünk
(2. ábra). Az ábra egyértelműen alátámasztja a kvalitatív elemzés eredményét: a leggyakoribb szó a
tanfolyam, amely mellett megjelenik még a hasonló jelentéstartamú képzés kifejezés is.
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2. ábra:
Az álláskeresők hiányzó szolgáltatásokra vonatkozó szöveges válaszai alapján készített szófelhő

A korábbi álláskeresők esetén a kérdés nyitott részére jóval nagyobb számú válasz érkezett (183), ezek
jelentős része a jobb minőségű állások biztosítására, illetve a személyre szabott képzésekre vonatkozó
igényeket, valamint az NFSZ részéről a munkaerőpiac jobb áttekintésére vonatkozó igényt jelezte. A
válaszokból az egyes szavak gyakoriságát jellemző szófelhő ábrát készítettünk ( 3. ábra). A szófelhő ábra a
kvalitatív elemzést erősíti meg: kiemelkedő gyakoriságúak a „munka”, a „megfelelő”, a „személyre szabott”,
illetve a „szükség” szavak, amelyek együttesen a személyre szabott, célzott munkalehetőségekre irányuló
igény dominanciáját mutatják.
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3. ábra:
A korábbi álláskeresők hiányzó szolgáltatásokra vonatkozó szöveges válaszai alapján készített szófelhő

Az álláskeresők esetén úgynevezett nyitott kérdéssel is mértük a szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket,
amelyek alapján a szolgáltatásokkal való elégedettségre vagy elégedetlenségre is lehet következtetni. Három
kérdésben külön mértük fel az ügyfélszolgálat körülményeivel (fizikai feltételeivel), az ügyintézés folyamatával
(hatékonyságával), illetve az ügyintézőkkel kapcsolatos igényeket. A kapott válaszok elemzése alapján a
ügyfélszolgálat fizikai körülményei kapcsán fontossági sorrendben a válaszadók a zsúfoltsággal és várakozási
idővel, a jobb felszereltséggel (pl.: wifi, italautomata), parkolási lehetőséggel, légkondicionálással
kapcsolatban fogalmaztak meg igényeket, ami a hasonló területekkel kapcsolatos elégedetlenséget jelzi. Az
ügyintézés módja kapcsán a válaszadók elsősorban a gyorsabb ügyintézésre, ettől nem függetlenül az
ügyintézők nagyobb létszámban történő rendelkezésre állására vonatkozó igényüket jelezték. Emellett
megjelent az igény az időpont egyeztetésre, a több és jobb minőségű felajánlott munkára, valamint a kevesebb
adminisztrációra és nagyobb diszkrécióra is. Az ügyintézőkkel kapcsolatosan a válaszadók jóval kevesebb
javaslatot fogalmaztak meg, ami az ügyintézőkkel kapcsolatos nagyobb elégedettséget jelezheti. A javaslatok
közül a türelem, udvariasság és felkészültség iránti igény jelentkezett nagyobb számban, amely egyúttal
ezekben a dimenziókban jelezhet kismértékű elégedetlenséget.
Az álláskeresők esetén rákérdeztünk néhány tipikusan előforduló probléma megjelenésére is (4. ábra). A
felkínált problématípusok előfordulási gyakorisága összességében alacsonynak mondható: a leggyakoribb
problématípus (azonos ügy nem oldódott meg egy alkalommal) előfordulásáról a válaszadók 11,7%-a számolt
be. Ugyanez a problématípus volt az, amelyik a legnagyobb gyakorisággal jelent meg állandó jelleggel (1,4%).
Az ügykezelés problémája (elintézetlen ügy) szerepel sorrendben a 3. helyen is 6,4%-os összesített említési
gyakorisággal, illetve az 5. helyen (nem tudták megválaszolni a kérdését), de jóval alacsonyabb 3,8%-os
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gyakorisággal. A kommunikációval kapcsolatos probléma került a második helyre (nem tudta elérni a
foglalkoztatási osztályt telefonon) 11,4%-os gyakorisággal. Az időbeosztással kapcsolatos problémák
alacsonyabb említési gyakorisággal a 4. (nem került sorra ügyfélfogadási időben), illetve 6. (nem kapott időben
értesítést) kerültek. Az utolsó helyre került - mégis jelentősége miatt érdemes kiemelni - a diszkrimináció
előfordulását: a válaszadók 0,6%-a tapasztalt legalább egyszer a személyével kapcsolatban vélt vagy valós
diszkriminációt. A diszkrimináció előfordulása kapcsán fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a STATEK 2015ös kutatásával összevetve (27. oldal 8. ábra) ez a probléma az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat
(2015: 1,2%; 2017: 0,6%).
4. ábra:
Szolgáltatásokkal kapcsolatos problématípusok előfordulási gyakorisága az álláskeresők körében

1,4%
0,8%

Egy ügy miatt többször kellett eljönnie

1,3%
1,7%

A foglalkoztatási osztályt nem tudta elérni telefonon

Nem tudta elintézni azokat az ügyeket, amiért jött

Nem került sorra ügyfélfogadási időben

Nem tudták megválaszolni a kérdéseit

Nem értesítették a határidőkről, kötelezettségekről

Hátrányos megkülönböztetés érte

9,5%

0,3%

8,4%

1,1%
5,0%

0,1%
0,0%

4,2%

0,2%
0,3%
0,1%
0,2%

3,3%

1,7%

0,1%
0,1%
0,5%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
Mindig így van

Rendszeresen előfordult

Néhányszor előfordult

Az alkalmazott skálát pontszámmá alakítva megvizsgáltuk, hogy egyes szociodemográfiai tényezők hogyan
befolyásolják a problémák előfordulási gyakoriságát. Az elemzés során azt találtuk, hogy az alapfokú
végzettségűek esetében szignifikánsan többször fordult elő, hogy nem kerültek sorra ügyfélfogadási időben a
közép és felsőfokú végzettségűekhez viszonyítva, továbbá a legalacsonyabb (100.000 Ft alatti) jövedelmi
kategória esetében szignifikánsan gyakoribb volt, hogy többször fel kellett keresniük a foglalkoztatási osztályt
ugyanabból az okból kifolyólag. Ennek hátterében a kevésbé hatékony kommunikáció, gyengébb
érdekérvényesítő képesség, illetve az olyan külső korlátozó tényezők állhatnak, mint a tömegközlekedés
(korlátozott eljutási lehetőség a lakóhelytől a foglalkoztatási osztályig) – ezeket azonban jelen kutatás keretei
között nem tudjuk vizsgálni.
Fontos, külön vizsgálandó kérdésnek tartjuk, hogy milyen mértékben befolyásolhatja az ügyintézést egyrészről
a járás gazdasági helyzete, másrészről a foglalkoztatási osztályok korábban a mintavételi részben definiált
leterheltsége. A mintavétel során mindkét tényező rétegzési szempontként szerepelt, így a két tényezőre
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kvintilis (ötöd) szinten reprezentatív a minta. Jelen alfejezetben a fejezetben korábban vizsgált tényezők közül
kettőt vizsgálunk: a válaszadó szükségesnek tartja-e további szolgáltatások bevezetését, illetve a válaszadó
szembesült-e a korábban részletezett szolgáltatással kapcsolatos problémák közül bármelyikkel. Ezen kívül
rákérdeztünk a kutatás során az állásközvetítéssel kapcsolatos adatokra (hány alkalommal ajánlottak föl állást
a megkérdezettnek, hány alkalommal közvetítették ki, hány alkalommal ajánlott fel állást a kiközvetítést
követően ténylegesen a foglalkoztató és hány alkalommal utasította azt el a válaszadó). Elemzésünkben azt
is megvizsgáljuk, hogy e közvetítéssel kapcsolatos mutatók hogyan alakulnak az eltérő helyzetű, illetve
leterheltségű járások, osztályok esetén. Akkor mondhatjuk ki, hogy a járás fejlettsége és/vagy a foglalkoztatási
osztályok leterheltsége hatással volt a szolgáltatásokra, ha az adott mérőeszköz és a járások helyzete és/vagy
az osztályok leterheltsége között tendenciaszerű összefüggést találunk. Mivel a minta reprezentativitása a két
tényezőre kvintilis szintű és vizsgált problémákkal az összefüggés nem feltétlenül lineáris mind a járások
fejlettségét, mind az osztályok leterheltségét diszkrét változóként kezeljük minden elemzés során.
Elsőként a hiányzó szolgáltatásokra vonatkozó kérdést vizsgáltuk a járások fejlettségével, illetve az osztályok
leterheltségével összefüggésben (10. táblázat).
10. táblázat:
A szolgáltatások válaszadók által jelzett hiánya és a járás fejlettsége, illetve a járási foglalkoztatási osztály leterheltsége
közötti kapcsolat
Legalacsonyabb
fejlettségű
járások
Hiányzik
szolgáltatás
Nem hiányzik
szolgáltatás

3

4

Legmagasabb
fejlettségű
járások

2,1%a

9,8%b

4,8%a,b

7,4%b

4,6%a,b

97,9%a

90,2%b

95,2%a,b

92,6%b

95,4%a,b

Legnagyobb
leterheltségű
osztályok
Hiányzik
szolgáltatás
Nem
hiányzik
szolgáltatás

2

2

3

4

Legkisebb
leterheltségű
osztályok

6,5%a,b

3,3%a,b

8,2%a

1,9%b

4,5%a,b

93,5%a,b

96,7%a,b

91,8%a

98,1%b

95,5%a,b

Az azonos betűjelek a szignifikáns eltérés hiányát jelzik
(Bonferroni korrekciót alkalmaztunk a torzítások elkerülése érdekében)

A táblázat alapján jól látszik, hogy bár vannak szignifikáns eltérések mind a járás fejlettsége, mind a járási
foglalkoztatási osztály leterheltsége szerint a jelzett hiányosságok arányát tekintve, az eltérések nem
tendenciaszerűek, így azok feltehetőleg inkább az egyes mintába került járások egyedi sajátosságai miatt
alakultak ki és nem a két vizsgált tényező hatására.
Ezt követően megvizsgáljuk, hogy nem, korcsoport és iskolai végzettség változókkal kontrollálva a leíró
statisztikai eredmény megismétlődik-e, azaz valóban kijelenthető, hogy nincs hatása sem a járások
fejlettségének, sem a járási foglalkoztatási osztályok leterheltségének. A független hatások vizsgálatához
ismét logisztikus regressziós modellt alkalmazunk, amelynek a marginális valószínűségi becsléseit a 11.
táblázat tartalmazza.
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11. táblázat:
A szolgáltatási hiányosságok létét vagy hiányát magyarázó logisztikus regressziós modell marginális becslései
(a marginális hatást csak szignifikáns esetben adjuk meg)

Tényező
Nem
Korcsoport
Iskolai
végzettség

Járás fejlettsége

Foglalkoztatási
osztály
leterheltsége

Kategória
Férfi
Nő
18-25
26-50
50+
Legfeljebb alapfokú
Középfokú
Felsőfokú
Legalacsonyabb
fejlettségű járások
2
3
4
Legmagasabb
fejlettségű járások
Legnagyobb
leterheltségű
osztályok
2
3
4
Legkisebb
leterheltségű
osztályok

Becsült
marginális
arány
0,054
0,036
0,043
0,039
0,051
0,027
0,055
0,057

Marginális
hatás* (Sig.)**
(0,055)
- (0,931)
- (0,618)
0,03 (0,010)
- (0,803)
-

0,018

-

0,098
0,039
0,060

-

(0,217)
(0,937)
(0,996)

0,040

-

(0,895)

0,066

-

0,050
0,063
0,020

- (0,868)
- (1,000)
-0,04 (0,006)

0,040

-

(0,983)

* A marginális hatások teszteléséhez post hoc hipotézisvizsgálatot használtunk, minden
esetben azt vizsgáltuk, hogy az előző értékhez képest a következő érték szignifikáns
eltérést okoz-e minden más tényező azonossága esetén.
**A többszöri összehasonlításnál Šidák korrekciót alkalmaztunk a torzítás elkerülése
érdekében. A szignifikáns marginális hatásokat félkövér betűtípussal jelöltük.

A táblázat alapján elmondható, hogy minden vizsgált egyéb tényező azonossága esetén a bevont tényezők
közül csak kevés okoz szignifikáns eltérést a szolgáltatási hiányosságok előfordulásában. Egyrészt az iskolai
végzettségnek van ilyen hatása: az alacsony iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettség
szignifikánsan növeli annak a valószínűségét, hogy a válaszadó hiányosságról számoljon be. Ezt a hatást a
magasabb iskolai végzettségűek jobb probléma artikulációs képességének tulajdoníthatjuk. Emellett a kutatás
szempontjából fontosabb, hogy bár van szignifikáns eltérés a leterheltségi kvintilisek mentén becsült
hiányosság előfordulási valószínűségek között, ez azonban nem tendenciaszerű és csak egy kvintilisközt érint,
így ez inkább tudható be a kiválasztott járási foglalkoztatási osztályok egyedi sajátosságainak, mintsem
tényleges leterheltségből fakadó hatásnak.
Egy további méréssel kíséreljük meg feltárni a foglalkoztatási osztályokkal kapcsolatos esetleges problémák
oki struktúráját. A 4. ábra bemutatta az egyes előre definiált problématípusok előfordulási gyakoriságát a
válaszadók beszámolója szerint. Az ott bemutatott problémákat alapul véve egy olyan mérőeszközt alkottunk,
amely bármely probléma meglétét vagy minden probléma hiányát méri. A 12. táblázat bemutatja a megalkotott
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mérőeszköz és a járások fejlettsége, illetve a járási foglalkoztatási osztályok leterheltsége közötti egyszerű
kétdimenziós együttes eloszlást.

12. táblázat:
Megadott problémák megjelenésének gyakorisága az eltérő fejlettségű járásokban, illetve leterheltségű foglalkoztatási
osztályokon
Legalacsonyabb
fejlettségű
járások
Nem
tapasztalt
problémát
Tapasztalt
valamilyen
problémát

2

3

4

Legmagasabb
fejlettségű
járások

82,7%a,b

73,6%a

74,6%a

88,9%b

60,7%c

17,3%a,b

26,4%a

25,4%a

11,1%b

39,3%c

Legnagyobb
leterheltségű
osztályok

2

3

4

Legkisebb
leterheltségű
osztályok

Nem
tapasztalt
80,8%a
68,2%b
78,0%a,b
76,4%a,b
80,8%a,b
problémát
Tapasztalt
valamilyen
19,2%a
31,8%b
22,0%a,b
23,6%a,b
19,2%a,b
problémát
Az azonos betűjelek a szignifikáns eltérés hiányát jelzik (Bonferroni korrekciót
alkalmaztunk a torzítások elkerülése érdekében)

Az adatok alapján elmondható, hogy bár mind a járás eltérő fejlettsége, mind a foglalkoztatási osztály eltérő
leterheltsége együtt jár a problémák előfordulásának szignifikáns eltéréseivel, ezek az eltérések nem
tendenciaszerűek, így ismét valószínűleg a kiválasztott járások, járási foglalkoztatási osztályok egyedi
sajátosságai miatt alakulnak ki.
A probléma előfordulását mérő eszköz magyarázatát célzó modellt is létrehoztunk, amelynek marginális
valószínűségi becsléseit a 13. táblázat tartalmazza.
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13. táblázat:
Járási foglalkoztatási osztályokon egyes előre megadott problémák közül bármelyik előfordulásának magyarázatára
felállított logisztikus regressziós modell
(a marginális hatásokat csak szignifikáns esetben adjuk meg)
Tényező
Nem
Korcsoport

Iskolai végzettség

Járás fejlettsége

Foglalkoztatási
osztály
leterheltsége

Kategória
Férfi
Nő
18-25
26-50
50+
Legfeljebb alapfokú
Középfokú
Felsőfokú
Legalacsonyabb
fejlettségű járások
2
3
4
Legmagasabb
fejlettségű járások
Legnagyobb
leterheltségű osztályok
2
3
4
Legkisebb leterheltségű
osztályok

Becsült
marginális arány
0,239
0,238
0,240
0,230
0,245
0,224
0,214
0,281

Marginális hatás*
(Sig.)**
(0,989)
(0,932)
(0,892)
(0,867)
(0,316)

0,179

-

0,305
0,261
0,121

+0,13 (0,002)
(0,960)
-0,13 (0,000)

0,394

+0,27 (0,000)

0,249

-

0,301
0,192
0,244

(0,460)
-0,10 (0,015)
(0,520)

0,217

-

(0,908)

* A marginális hatások teszteléséhez post hoc hipotézisvizsgálatot használtunk, minden
esetben azt vizsgáltuk, hogy az előző értékhez képest a következő érték szignifikáns
eltérést okoz-e minden más tényező azonossága esetén.
**A többször összehasonlításánál Šidák korrekciót alkalmaztunk a torzítás elkerülése
érdekében. A szignifikáns marginális hatásokat félkövér betűtípussal jelöltük
.
A tábla adatai egyrészt megerősítik a kétdimenziós vizsgálatok eredményeit: sem a járások fejlettsége, sem
a járások leterheltsége nem befolyásolja a problémák előfordulását egyéb tényezők kontrollálása
mellett. Másrészt elmondható, hogy a problémák előfordulási valószínűségét az egyéni tényezők (nem,
korcsoport, iskolai végzettség) egyike sem befolyásolta szignifikánsan, ez azt jelzi, hogy a létrehozott
mérőeszköz kontrollálás nélkül is alkalmas a problémák megjelenésének jellemzésére.
Az NFSZ fontos megjelenési felülete a Virtuális Munkaerőpiac Portál. Ennek a portálnak az értékelését is
vizsgáltuk azok körében, akik a portált ismerték (lásd korábbi fejezet). Mérőeszközként a portálra vonatkozó
állításokat fogalmaztunk meg, amelyek között volt pozitív és negatív egyaránt.
A Virtuális Munkaerőpiac Portál felületével kapcsolatosan a válaszadók leginkább azzal értettek egyet, hogy
a honlap könnyen átlátható, valamint, hogy könnyű személyre szabottan megtalálni a megfelelő állásokat
(egyaránt 3,1-es átlagérték a 1-4 közötti skálán). A legkisebb egyetértés a negatív töltetű állításokkal
kapcsolatban volt megfigyelhető (elavult tartalom: 2,7 és kevés információ: 2,7). A honlap átláthatóságát
szignifikánsan jobbnak ítélték meg a 18-25 év közöttiek a 26-50 és 50 év feletti korcsoporthoz viszonyítva.
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5. ábra:
Virtuális Munkaerőpiac Portált használó álláskeresők véleménye a portálról (N=79-94)

4,0
3,5

3,1

3,0

3,1

3,0

2,8

2,7

2,7

2,5
2,0
1,5
1,0
A felületen könnyen A honlap könnyen
A honlapon
A honlapon
A honlap elavult
A meghirdetett
megtalálta az Önnek
átlátható
meghirdetett állásokmeghirdetett állások
tartalommal
állásokkal
való állásokat
választéka a többi
a többi online
rendelkezik
kapcsolatban túl
online portálhoz
portálhoz képest
kevés információ
képest kisebb
megbízhatóbbak
található a honlapon

Összegezve az NFSZ támogatáskínálatával kapcsolatos elvárások (jelzett hiányosságok) a jelenleg
regisztrált álláskeresők körében csekélyebb mértékűek, mint a korábban regisztrált álláskeresők
körében, ugyanakkor ebben a különbségben számottevő szerepe lehet annak, hogy az előbbi körben az
adatfelvétel a szolgáltatási helyen történt, míg az utóbbiban online, ami kevésbé befolyásolta a válaszadók
kritikai hajlandóságát. A konkrét elvárásokat tekintve mindkét csoport esetén fontos volt a célzottabb,
személyre és lokális munkaerőpiacra szabott képzési kínálat iránti igény. A korábbi álláskeresők esetén
ezt egészítette ki a jobb minőségű állások biztosítására, ettől nem függetlenül az alaposabb
munkaerőpiaci ismeretekre vonatkozó igény. Az álláskeresők esetén vizsgált konkrét igény dimenziók
közül a fizikai környezet szempontjából a zsúfoltság enyhítése, rövidebb várakozási idő, az ügyintézés
folyamata kapcsán a gyorsabb ügyintézés és az ügyintézők nagyobb létszámban történő
rendelkezésre állása emelhető ki. Az ügyintézők személyével kapcsolatban általában kevés elvárás
fogalmazódott meg, ezek között megemlíthető az udvariasság és a nagyobb felkészültség iránti igény.
Az egyes konkrétan vizsgált problémák előfordulási aránya nem haladta meg a 12%-ot az álláskeresők
körében, azonban két probléma 10% feletti előfordulással kiemelkedett közülük: azonos ügy miatt
többször kellett megjelenni, illetve a foglalkoztatási osztály telefonon nem volt elérhető. Kontrollált
modell alapján kijelenthető, hogy sem a hiányosságok száma, sem a definiált problémák előfordulási
valószínűsége nem függ össze a foglalkoztatási osztályok eltérő leterheltségével. Az NFSZ szolgáltatási
körének értékelése kapcsán megemlítjük a Virtuális Munkaerőpiac Portál értékelését is: a portált ismerő
álláskeresők szerint a portál könnyen átlátható és könnyű rajta álláshirdetéseket keresni, ugyanakkor
inkább egyetértettek a válaszadók azzal is, hogy a portál tartalma elavult és túl kevés információt tartalmaz.

Javaslatok
A megállapítások alapján javasolható a képzések akár konkrét munkaerőpiaci igényhez kapcsolása (előzetes
munkaszerződés kötése vagy foglalkoztatási szándéknyilatkozat beszerzése adott képzéshez). Javítható az
NFSZ munkatársainak lokális (és a mobilitási szükséglet miatt országos) munkaerőpiaci tudása, ennek
kapcsán akár informatikai rendszer kiépítése is tervezhető lenne, amely a piaci állásközvetítői és online
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hirdetési felületek információit időveszteség nélkül, automatizáltan gyűjtené. Az ügyfél elégedettséget
növelheti – a helyi igényeket figyelembe vevő – ügyféltér bővítés. Biztosítani kell a foglalkoztatási osztályok
telefonos elérhetőségét. Javasolható az egyes ügyintézési folyamatok (esetleg konkrét ügyek mintájának)
áttekintése annak érdekében, hogy egy ügy kapcsán ne kelljen több alkalommal az ügyfélnek a foglalkoztatási
szolgálatot meglátogatnia – nem megoldás ugyanakkor az ügyek online felületre terelése, mert a
későbbiekben leírtak szerint az álláskeresők, különösen a komplexebb ügyek esetén elvárják a
személyes kapcsolattartást. Fontos lenne a Virtuális Munkaerőpiac Portál tesztelése alacsony iskolai
végzettségű és idős személyekkel, esetleg több kezelőfelület kialakítása az eltérő digitális írástudással
rendelkező felhasználók számára.
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Az NFSZ munkaközvetítési tevékenységével kapcsolatos
álláskeresői és potenciális álláskeresői elvárások
Ebben a fejezetben az NFSZ munkaközvetítési tevékenységével kapcsolatban előre rögzített általános
elvárásokat, valamint nyitott kérdésre adott válaszokat mutatunk be. A fejezetet az álláskeresés
sikertelenségének okára adott válaszokkal zárjuk, amellyel azt mutatjuk be, hogy milyen mértékben tartják
felelősnek az NFSZ-t a válaszadók az állásközvetítés sikertelenségéért, ezen keresztül indirekt módon azt
mérhetjük, hogy milyen véleményt alkotnak a válaszadók az állásközvetítői tevékenységről.
Az általános elvárásokkal kapcsolatban a megkérdezetteknek négy fokú skálán kellett értékelniük, hogy a
felsorolt szempontok biztosítása mennyire fontos számukra. A szempontok döntő többsége esetén rendkívül
magas, 3,9-es átlagos értékelés született: azaz kiemelten fontos az ügyfelek számára, hogy az ügyintézőkkel
kapcsolatos elvárások (felkészültség, megbízhatóság, stílus, segítőkészség, gyorsaság, hatékonyság)
teljesüljenek. Mindezeken felül szintén rendkívül fontos, hogy az ügyintézési folyamat egyértelmű, átlátható
legyen, s a segítséget teljes körű és kimerítő formában kapják. Ez utóbbiakhoz viszonyítva az ismeretterjesztő
brossúrák lehetőségének megteremtése, illetve számítógép-használat összességében nem olyan fontos az
ügyfelek számára.
6. ábra:
Álláskeresők szolgáltatásokkal szemben támasztott igényei

Az ügyintéző felkészültsége, szakértelme
Az ügyintéző adjon megbízható és valós információkat
Az ügyintéző megfelelő stílusban beszéljen
Az ügyintéző legyen segítőkész
Az ügyintéző adjon választ minden felmerülő kérdésre
Legyen világos, átlátható, hogy mit kell csinálni
Az ügyintézés legyen gyors és hatékony
Az ügyintéző elegendő ideig foglalkozzon az ügyféllel
Ne kelljen sokat várakozni
Könnyen megtalálja az ügyintézőjét
Ne kelljen többször ugyanazon egy ok miatt menni
Segítség az érkezés után kapott dokumentumokhoz
Megfelelő ügyfélfogadási idő
Előzetes időpont-egyeztetés
Megközelíthetőség
Állandó ügyintéző
Külön fogadóhelység
Az ügyfélváró felszereltsége
Ismeretterjesztő anyagok várakozás közben
Lehetőség számítógép- és internethasználatra

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
2,8
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Iskolai végzettség tekintetében az alapfokú végzettségűekhez viszonyítva a közép és felsőfokú
ügyfeleknek fontosabb lenne az időpontfoglalás lehetősége. A fiatalabb ügyfelek szignifikánsan
fontosabbnak vélik az idősebb generációkhoz viszonyítva, hogy legyen lehetőség várakozás közben
ismeretterjesztő anyagok olvasására.
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A foglalkoztatási osztály jó megközelíthetősége, az ügyfélfogadási idő megfelelősége, az alacsonyabb
jövedelmi kategóriákba esőknek szignifikánsan fontosabb, mint a magasabb jövedelemmel
rendelkezőknek. Ugyancsak számukra legfontosabb, hogy az ügyintézők maradéktalanul választ adjanak
minden felmerülő kérdésre, hogy az ügyintézés gyors és hatékony legyen, valamint, hogy ne kelljen
többször ugyanazon ok miatt felkeresni az osztályt. Az ügyintézés átláthatósága is e csoportban képviseli
a legnagyobb értéket.
Hasonló szempontokat vizsgáltunk az NFSZ-szel kapcsolatba nem került aktív korú népességben is
(természetesen a kérdés ebben az esetben arra vonatkozott, hogy milyen elvárása lenne az NFSZ-szel
szemben a válaszadónak, amennyiben elvesztené az állását. A megkérdezettek számára a legfontosabb
szempont az lenne, hogy az ügyintézők felkészültek legyenek (átlagosan 3,9-as érétkelés). Szintén fontos
szempontként (átlagosan 3,7) jelenik meg, hogy az NFSZ biztosítson olyan álláslehetőségeket, mely az
egyének preferenciájának megfelelő, az ügyintézés gyors és egyszerű legyen, az ügyintézők készségesek, s
hogy az álláslehetőségek választéka legyen széles (7. ábra).
7. ábra:
A szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes szempontok fontossága az NFSZ-szel kapcsolatba nem került aktív korú
népességben (1 – egyáltalán nem fontos 4 – nagyon fontos)

A felkészült ügyintéző

3,9

Az igényeinek megfelelő álláslehetőség

3,7

A készséges ügyintéző

3,7

A sok álláslehetőség

3,7

Az egyszerű ügyintézés

3,7

A gyors ügyintézés

3,7

A diszkrét ügyintézés

3,6

A rövid várakozási idő

3,5

A lakóhelyéhez való közelség

3,4

A hosszú nyitvatartási idő

2,9
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

A nők számára fontosabb szempontként jelenik meg, hogy a kirendeltség helyszíne közel essen a lakóhelyhez
(nők: 3,5 és férfiak: 3,2), valamint az is, hogy az ügyintézés diszkrét legyen (nők 3,7 és férfiak: 3,6). Iskolai
végzettség szerint, megfigyelhető, hogy annak növekedésével egyre kevésbé válik fontossá, hogy a
foglalkoztatási osztály közel helyezkedjen el a lakóhelyhez, s hogy a nyitvatartási idő hosszú legyen. Az 50 év
feletti korcsoportnak szintén a foglalkoztatási osztály közelsége lenne kiemelkedő szempont. A Dél-Dunántúli
régióban jelenik meg a leírtak mellett leginkább fontos szempontként a közelség (3,7-es átlaggal); a többi
régióhoz viszonyítva, a sok és igényeknek megfelelő álláslehetőségek biztosítása Dél-Alföldön és KözépMagyarországon kiemelkedő fontosságú (3,9).
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A szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szempontok mellett rákérdeztünk arra is, hogy milyen elvárásaik
vannak az álláskeresőknek az NFSZ-szel szemben, az állásközvetítés kapcsán. A nyitott kérdésre kapott
válaszok alapján készült szófelhőt a 8. ábra tartalmazza.
8. ábra:
Az álláskeresők munkaközvetítő szolgáltatásra vonatkozó szöveges válaszai alapján készített szófelhő

A válaszadók döntő többsége az állásközvetítés kapcsán az álláskínálat bővítését és minőségének
fejlesztését fogalmazta meg igényként. Emellett gyakori válasz volt bővebb és célzott képzési kínálat
kialakítására vonatkozó igény is (noha a kérdés nem kifejezetten erre, hanem az álláskeresésre irányult). A
kérdés szempontjából kevésbé releváns, de többször megfogalmazódott az anyagi támogatásra vonatkozó
igény. Szintén többször fordult elő az információra, tájékoztatásra vonatkozó igény. Megemlítendő, hogy a
közmunka (közfoglalkoztatás) két teljesen eltérő kontextusban is felmerült néhány esetben: jelentkezett a
közmunka lehetőségek bővítésére vonatkozó igény, illetve emellett az az igény, hogy az NFSZ ne közmunkát,
hanem „valódi munkát” ajánljon – közvetítsen.
Az állásközvetítői tevékenységről alkotott véleményre utalhatnak az állásközvetítés sikertelenségének okát
firtató kérdésre adott álláskeresői válaszok.
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9. ábra:
Miért nem tudott a foglalkoztatási osztály eddig megfelelő állást ajánlani a válaszadónak (regisztrált álláskeresők)

Nincs iskolai végzettségének, szakmai tapasztalatának
megfelelő állás

35,0%

Egyáltalán nincs állás a környéken

33,7%

A foglalkoztatási osztály csak közfoglalkoztatást tudott
felajánlani

14,6%

A foglalkoztatási osztály csak idénymunkát tudott
felajánlani

5,2%

A foglalkoztatási osztályon gyakorlatilag nincs
munkaközvetítés, csak az adminisztráció a fontos

4,0%

Ahhoz is protekció kell, hogy itt valaki állást kapjon
Az itt dolgozók nem foglalkoznak azzal, hogy az
embernek állása legyen

3,7%
1,0%

Egyéb

23,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Arra a kérdésre, hogy miért nem tudott a foglalkoztatási osztály megfelelő állást ajánlani (9. ábra), az ügyfelek
legnagyobb arányban azt a választ adták, hogy nincs iskolai végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak
megfelelő állás (35,0%), illőleg hogy egyáltalán nincs elérhető álláslehetőség a környéken (33,7%). Azok a
válaszok, amelyek az NFSZ nem megfelelő működésére utalnának az utolsó helyekre kerültek és együttesen
is csak a válaszok 8,7%-át teszik ki. A viszonylag magas arányban (23,4%) megjelölt egyéb válaszok mögött
elsősorban a rövid idejű álláskeresés (gyakran a kérdezés idején történt regisztráció), kisebb arányban az
egészségi problémák, valamint az idősebb kor állt.
Az alapfokú és középfokú végzettségűek nagyobb arányban jelölték a felsőfokú végzettségűekhez
viszonyítva, hogy nincs állás lakókörnyékükön, az alapfokú végzettségűek gyakrabban jelölték, hogy a
foglalkoztatási osztály csak közfoglalkoztatást tudott számukra felajánlani - ez utóbbi az 50 év feletti
korcsoportra is jellemző. A középfokú végzettségűek a másik két iskolai végzettségű csoporthoz viszonyítva
szignifikánsan nagyobb arányban vélték, hogy a foglalkoztatási osztály esetében is protekció kell ahhoz, hogy
itt valaki állást kapjon. Az 50 év feletti korcsoport esetében - a másik két korcsoporthoz viszonyítva szignifikánsan többen vélték, hogy foglalkoztatási osztályon gyakorlatilag nincs munkaközvetítés, csak az
adminisztráció a fontos, valamint, hogy a foglalkoztatási osztályon dolgozók valójában nem foglalkoznak azzal,
hogy az ügyfelek állást találjanak. A nők esetében gyakoribb vélekedés a férfiakhoz viszonyítva, hogy
egyáltalán nincs állás a környéken (férfiak: 31,3%, nők: 36,1%), valamint esetükben kevéssé gyakori válasz,
hogy a foglalkoztatási osztály csak idénymunkát tudott felajánlani (férfiak: 6,5%, nők:3,8%). A közepes
jövedelmi kategóriák estén a legerősebb az a vélemény, hogy a foglalkoztatási osztály azért nem tudott
számukra állást közvetíteni, ugyanis nincs végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak megfelelő állás. A
legalacsonyabb jövedelmi kategóriák esetében a legelterjedtebb az a vélemény, hogy a foglalkoztatási osztály
csak közfoglalkoztatást tudott felajánlani. A rossz és közepes helyzetű járások esetében - a jó helyzetű
járásokhoz viszonyítva - szignifikánsan gyakoribb vélekedés, hogy nincs az ügyfelek iskolai végzettségének,
szakmai tapasztalatának megfelelő állás.
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Összességében megállapítható, hogy mind az álláskeresők, mind a potenciális álláskeresők számára a
szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott szempontok döntő többsége „nagyon fontos”, néhány
szempont pedig „inkább fontos” volt. Ez azt jelzi, hogy az álláskeresők és a potenciális álláskeresők
egyaránt magas elvárásokat támasztanak az NFSZ szolgáltatásaival szemben. Mindkét csoport
számára a legfontosabbak az ügyintéző személyére vonatkozó elvárások (elsősorban felkészültség,
segítőkészség), ezt követik az egyszerű, gyors, hatékony ügyintézésre vonatkozó igények. Kisebb
jelentőségűek mindkét csoport számára az ügyintézés helyszínének fizikai tulajdonságai (felszereltsége,
megközelíthetősége). Az állásközvetítési szolgáltatással kapcsolatos nyitott kérdésre adott válaszok
elsősorban a munkakínálat bővítésére, minőségének fejlesztésére vonatkoztak, de megjelent a több
információra és tájékoztatásra irányuló igény is. Az álláskeresők mindössze 8,7%-a hárítja az NFSZ-re az
állásközvetítés sikertelenségének felelősségét, a válaszadók többsége a sikertelenség okát a
munkaerőpiac sajátosságaiban látja.
Az itt megfogalmazott megállapítások és a későbbiekben említésre kerülő tényezők egyaránt kiemelik az
ügyintéző személyének fontosságát, ezért javasoljuk az ügyintézők motivációjának javítását a Megegyezéses
Eredménycélokkal történő Vezetési Rendszer (a továbbiakban: MEV) keretében vagy attól függetlenül
komplex rendszerben: szóbeli dicséretek, jutalmak; teljesítmények folyamatos, akár nyilvános követése,
vállalati motivációs ösztönzők – pl. „a hét/ hónap ügyintézője” cím bevezetése, gyors ügyfélértékelési
rendszer (két-három-öt gombos vagy tablet alapú) kiépítése és azonnali (nap végi) automatikus visszajelzése
az ügyintézőnek, vezetőnek. Emellett fontosnak tartjuk az ügyintézői ismeretek bővítését, illetve az ügyintézők
érzékenyítését (lásd még speciális célcsoportokról szóló fejezet).
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Az országon belüli mobilitás és a külföldi munkavállalás
jelentősége
A magyarországi munkaerőpiacra egyidejűleg jellemző a hiány és a többlet. Ennek egyik vonatkozása földrajzi
jellegű: egyes gyorsan fejlődő térségekben (akár a képzetlen vagy alacsony képzettségi szintű munkaerőre
vonatkozó) munkaerőhiány, míg más leszakadó régiókban munkaerőtöbblet tapasztalható. E jellemző miatt
nagy jelentősége van a mobilitási hajlandóságnak. Kiemeli e probléma fontosságát, hogy kutatásunkban az
álláskeresők körében az állástalálás hiányának legfontosabb okaként azt találtuk, hogy az adott helyen
lokálisan nincs megfelelő állás. Az álláskeresők körében azt is vizsgáltuk (lásd korábban), hogy – egyebek
mellett – milyen mértékben oka a lokális álláshiány az álláskeresés sikertelenségének. A válaszadók a
megemlített tényezők közül 33,7%-os gyakorisággal a második helyre sorolták e tényezőt, ami szintén jelzi a
mobilitás lehetőségének fontosságát (lásd 9. ábra).
Az álláskeresők körében a mobilitási hajlandóság mérése érdekében rákérdeztünk arra is, hogy hajlandó
lenne-e a munkavállalás érdekében Magyarországon belül más településen, illetve külföldön munkát vállalni.
A kérdésre egy négy elemű skálán válaszolhattak a megkérdezettek, ahol az 1-es jelentése „egyáltalán nem”,
a 2-es jelentése „inkább nem”, a 3-as jelentése „inkább igen”, míg a 4-es jelentése „teljes mértékben”. Egy új
munkalehetőség kedvéért a megkérdezettek átlagosan inkább nem lennének hajlandóak elköltözni
országon belül (2,1; 49,5% egyáltalán nem; további 11,0% inkább nem) Még kisebb a hajlandóság
külföldi költözésre nézve (1,9; 55,6% egyáltalán nem; további 9,1% inkább nem). A felsőfokú
végzettségűek költözési hajlandósága a legnagyobb (akár külföldi, akár belföldi munkavállalásról van
szó) az alacsonyabb iskolai végzettségűek csoportjaihoz viszonyítva. Nemek tekintetében
munkavállalási célú költözésre inkább a férfiak hajlandóak. Életkor szempontjából jól látható tendencia
figyelhető meg: az életkor növekedésével mind az országon belüli, mind a határon túli migrációs
hajlandóság csökken. Jövedelmi csoportok tekintetében a legalsó jövedelmi kategóriában a legkisebb
a költözési hajlandóság a többi jövedelmi kategóriához viszonyítva.
Az aktív korú népességben is felmértük az országon belüli és külföldre irányuló mobilitási hajlandóságot. Az
aktív korú népességen belül a korábban legalább 1 hónapig állás nélkül lévő és aktívan állást keresők körében
(N=594) kérdeztünk rá arra, hogy felmerült-e bennük az országon belüli, illetve külföldre irányuló mobilitás. E
csoport 20,1%-a, a teljes aktív korú népességet reprezentáló minta 11,4%-a nyilatkozott úgy, hogy felmerült
benne a külföldre irányuló mobilitás. Ennél kevesebben, a korábban állást keresők 14,7%-a, a teljes aktív korú
népesség 8,3%-a mondta azt, hogy gondolt országon belüli mobilitásra, akkor, amikor elvesztette az állását.
Az országon belüli mobilitási hajlandóságot sem a kor, sem az iskolai végzettség, sem a jövedelem nem
befolyásolták szignifikánsan. Ezzel szemben a külföldre irányuló mobilitási szándékot az 50 év feletti életkor
jelentősen csökkentette. Földrajzi szempontból az álláskereséshez kötődő belföldi célú mobilitási szándék
egyedül az Észak-Alföldön kiemelkedő (1,5-2-szerese a többi régióban tapasztalhatónak). Az álláskereséshez
kapcsolódó külföldi célú mobilitási hajlandóság regionális megoszlása egyenletesebb, egyedül a KözépMagyarország régióban kisebb szignifikánsan ez az arány, néhány más régióhoz képest. Településtípus
szempontjából a megyeszékhelyeken jelentősebb az országon belüli mobilitási hajlandóság a többi
településtípushoz képest, a külföldre irányuló mobilitásban nincs szignifikáns eltérés.
Az aktív korú népesség azon része esetén, akik még nem voltak legalább egy hónapig állás nélkül (N=456)
állásvesztés esetén 15,2%-uk, a teljes aktív korú népesség 6,6%-a fontolná meg az országon belüli mobilitást,
és 18,8%-uk, a teljes aktív korú népesség 8,2%-a gondolkodna a külföldi munkavállaláson is.
Összességében az álláskeresők az álláskeresési sikertelenség második legfontosabb okának a helyi
álláslehetőségek teljes hiányát jelölték meg, ami hangsúlyozza a mobilitás szerepének fontosságát. Az aktív
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korú népesség 19,6% fontolná (vagy fontolta) meg a külföldi munkavállalást állásvesztés esetén, míg a
beföldi mobilitásra hajlandók aránya ennél kevesebb, 14,9%. A két csoport egymással közös halmazt is
képez; 8,2%-a az aktív korú népességnek azok aránya, akik mind a külföldi, mind a belföldi mobilitásra
hajlandóságot mutatnak állásvesztés esetén. Az álláskeresők körében a biztosan vagy inkább mobilak
aránya külföldi mobilitást tekintve 31,1% (biztosan 18,8%), míg az országon belüli mobilitási
hajlandóságot számítva 36,0% (biztosan 21,9%).
Az eredmények arra mutatnak, hogy mindenképpen érdemes a belföldi mobilitást támogató eszközöket
megerősíteni egyrészt a mobilitási hajlandóság növelése érdekében, másrészt azért, hogy a mobilitásra
hajlandók minél nagyobb arányban a hazai munkaerőpiacon találjanak állást. Különösen fontos ez a
tevékenység a nagyobb mobilitási hajlandóságú és jobb munkaerőpiaci potenciállal bíró magas iskolai
végzettségűek esetén.
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A képzések sikeressége, képzéstámogatással kapcsolatos
implicit elvárások
Az álláskeresők körében a képzéstámogatás kapcsán részletes vizsgálatra került sor. Elsőként a képzésekkel
kapcsolatos nyitottság, tájékozódás került felmérésre. A válaszadó álláskeresők 42,2%-a érdeklődött
képzésekkel kapcsolatban a foglalkoztatási osztályon, míg 57,8% nem és ezzel kapcsolatban tájékoztatást
sem kapott. Lényeges különbség iskolai végzettség és kor tekintetében nem tapasztalható - mindössze a 1825 éves korosztály tagjai közül érdeklődtek valamivel kevesebben a képzésekkel kapcsolatban, a másik két
korcsoporthoz viszonyítva (37,8%). A nemi különbségek sem voltak jelentősek: a férfiak 40,1%-a, míg a nők
44,4%-a érdeklődött. Az adott háztartásban a rendszeres keresettel rendelkezők száma fordítottan arányos
az érdeklődők arányával. Hasonló mintázatot követ a háztartási jövedelem mértékével való összefüggés is. A
két utóbbi összefüggés azt jelzi, hogy rosszabb státuszú személyek alacsonyabb érdeklődést mutathatnak a
képzések iránt vagy kisebb azoknak a képzéseknek a köre, amely számukra elérhető. Ezzel összefüggésben
a járások fejlettségével párhuzamosan tendenciaszerű összefüggés látszik: minél fejlettebb egy járás, annál
nagyobb azok aránya, akik már érdeklődtek, vagy kaptak tájékoztatást képzésekkel kapcsolatban. A rosszabb
helyzetű járásoknál kevesebben érdeklődnek képzésekkel kapcsolatban (30,5%), míg a közepes és jó
helyzetű járásoknál már jóval magasabb ez az arány (45,5% illetve 48,3%). Ugyanakkor ellentétes tendenciát
jelez, hogy azokban a háztartásokban, ahol relatíve magas a keresők aránya, a háztartás méretéhez
viszonyítva kisebb arányban fordult elő, hogy érdeklődtek képzésekkel kapcsolatban.
Amennyiben valaki érdeklődött képzésekkel kapcsolatban, az esetek 59,2%-ban a foglalkoztatási osztály nem
tudott olyan képzést felajánlani, amelyen a megkérdezett részt is vett. Az iskolai végzettség tekintetében jól
látható tendencia figyelhető meg a sikeres képzésközvetítés szempontjából: az iskolai végzettség
növekedésével párhuzamosan egyre kisebb arányban tudott a foglalkoztatási osztály megfelelő képzést
ajánlani (alapfokú: 46,6%, középfokú: 38,2%, felsőfokú: 22,2%), az eltérések jelentősnek mondhatók. Az
életkor esetében ellentétes trend látszik; minél magasabb az életkor, annál sikeresebben tudott a
foglalkoztatási osztály képzést ajánlani (18-25 éves: 33,1%; 26-50 éves 35,8% és 50 év feletti: 53,4%). A nem
hatása e tekintetben kevésbé számottevő: a képzés iránt érdeklődők körében a férfiak esetében 43,7%-ot, a
nőknél 38,1%-ot ért el azoknak az aránya, akik végül részt is vettek képzésben. A magasabb jövedelmi
csoportokban a foglalkoztatási osztály kevésbé, míg az alacsonyabbakban sikeresebben tudott olyan képzést
ajánlani, melyen a megkérdezett részt is vett (100.000 Ft alatt 49,8%, 101.000-150.000Ft között
41,6%,150.000-200.000Ft között 43,8%, 201.001Ft felett 29%).
A megkérdezettek szerint a legfőbb ok, ami miatt a foglalkoztatási osztály nem tudott megfelelő képzést
ajánlani, az volt, hogy nem indítottak olyan tanfolyamot, amely az adott ügyfél számára érdekes lett volna
(45,9%), illetve, hogy nem látták az indított tanfolyamok hasznát: úgy vélték, hogy azok nem segítenék elő az
elhelyezkedést (34,7%). Kevésbé gyakori, ugyanakkor még jelentősnek mondható ok volt az is, hogy nem
indítottak olyan tanfolyamot, melyhez a megkérdezettek megfelelő képzettséggel rendelkeztek volna (13,7%).
Ez utóbbi válasz az alapfokú végzettségűek körében szignifikánsan gyakrabban jelent meg a közép- és
felsőfokú végzettségűekhez viszonyítva. Ezek az összefüggések rámutatnak arra, hogy egyrészt a képzések
választéka nem felel meg az álláskeresői igényeknek, illetve a munkaerőpiaci elvárásoknak az álláskeresők
megítélése szerint. Fontos ugyanakkor, a képzési rendszer azon sajátossága, hogy a munkaerőpiaci
szempontból egyébként is hátrányos helyzetű alacsony iskolai végzettségűek számára rendkívül kevés
képzés érhető el.
Az egyes szociodemográfiai tényezők jelentősen módosítják a képzési részvétel elmaradásának okát: az 50
év felettieknél - a többi korcsoporthoz viszonyítva - gyakrabban előforduló válasz, hogy nem szeretnének
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képzésben részt venni, a nők szignifikánsan nagyobb arányban vélték úgy a férfiakhoz viszonyítva, hogy a
foglalkoztatási osztály nem tudna olyan tanfolyamokat indítani, melyek megkönnyítenék az elhelyezkedésüket
a munkaerőpiacon (nők: 39,2% és férfiak: 29,2%). A férfiak körében elterjedtebb vélemény - a nőkhöz
viszonyítva -, hogy a foglalkoztatási osztály által szervezett képzések nem túl hasznosak (férfiak: 6,7% és nők:
2,8%).
Az alacsonyabb jövedelmi csoport esetében gyakrabban okozott problémát, hogy nem indítottak olyan
tanfolyamot, melyhez meglett volna a végzettségük – ez utóbbi összefüggés kapcsolatban állhat az alacsony
iskolai végzettség és az alacsony jövedelem összefüggésével.
Fontos megállapítás, hogy a magas leterheltségű osztályok esetén - a közepes leterheltségű osztályokhoz
viszonyítva – szignifikánsan nagyobb arányban jelezték a válaszadók, hogy nem indítottak olyan
tanfolyamokat, amelyek megkönnyítették az elhelyezkedést (magas leterheltségű: 38,7%, közepes: 19%,
alacsony 28,7%). Ez az összefüggés jelezheti azt, hogy a foglalkozási osztályok leterheltsége csökkentheti a
képzések célzottságát, elérhetőségét – feltehetően az egy ügyfélre jutó kevesebb idő miatt, ugyanakkor a
háttérben állhat az is, hogy eltérő lehetett az elérhető képzések száma is, amelyről a jelen kutatás során nem
állt rendelkezésre információ6.
A képzésben részt vevők 62,5%-a nyilatkozott úgy, hogy a képzés szakmát adott a kezükbe, míg 37,5%-a
nemleges választ adott ennek kapcsán. Előbbi arány az alapfokú végzettségűek esetében 49,6%, a
középfokúakat tekintve 74,5%, míg a felsőfokú végzettségűek körében 62,5%. A szakmát adó képzés a
fiatalabb korcsoportok esetén jellemzőbb: 64-58% körül mozog az említett arány, míg az idősebb, 50 év feletti
csoportnál 54,9%. Nők és férfiak közt nincs lényegi különbség e tekintetben.
A képzések sikerességét mérendő, kérdésként szerepelt, hogy sikerült-e elhelyezkedni a foglalkoztatási
osztályok által ajánlott képzésekkel. A megkérdezettek 78,8%-a nemmel, míg 21,2%-a igennel válaszolt. Ez
az arány a képzések hatékonysága szempontjából igen kedvezőtlen. Ennek kapcsán az NFSZ rendelkezésére
álló adatbázisok elemzését ajánljuk (feltehetően az NFSZ rendelkezik a képzésekre és elhelyezkedésre
vonatkozó adatbázissal). Egy ilyen elemzés egyrészt érvényesebb és megbízhatóbb képet adhat
kutatásunknál.
Iskolai végzettség szempontjából a munkaerőpiacon egyébként is előnyösebb helyzetű felsőfokú
végzettségűek körében a legmagasabb az említett arány (37,5%), a középfokú végzettségűek esetén a
legalacsonyabb (17,5%). Korcsoportok tekintetében a 26-50 évesek esetén a legmagasabb azoknak az
aránya, akik a képzés segítségével tudtak elhelyezkedni. A keresők számának növekedésével érdekes
tendencia figyelhető meg: nő azok aránya, akik a képzés segítségével helyezkedtek el. Hasonló tendencia
figyelhető meg a jövedelem növekedésével párhuzamosan. Ezek az összefüggések összességben azt jelzik,
hogy az alacsony arányban sikeres képzések elsősorban azoknak az elhelyezkedését segítik, akik egyébként
is előnyösebb helyzetűek.

A járások helyzete nem befolyásolta szignifikánsan azon személyek arányát, akik szerint nem indult olyan képzés, amely segítené az
elhelyezkedését, így a járás helyzete feltehetőleg nem ad magyarázatot az eltérő leterheltségből eredő különbségekre.
6
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14. táblázat:
Miért nem talált állást a válaszadó a képzést követően az álláskeresők körében (N=232)

Nem talált a szakképzettségnek megfelelő állást

44,5%

Túl messze volt a munkahely

15,2%

El kellett volna költöznie a munkahely miatt

8,0%

Nem szívesen végezte volna a munkát

7,6%

Nem keresett az új képzettségének megfelelő állást

7,5%

A munkáltató nem kínált megfelelő fizetést

5,5%

Egyéb

14,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

A képzést követően a megszerzett képzettség eredményeként állást nem találók relatív többsége a
képzettségének megfelelő állás hiánya miatt nem talált állást (44,5%-a), ami a képzések lokális
munkaerőpiachoz hangolása kapcsán fellépő célzottságának hiányosságára hívja fel a figyelmet. Fontos
szerepe volt ugyanakkor az állás és a válaszadó földrajzi távolságának (mindkét következő leggyakoribb
tényező erre utal). A további lehetőségek jóval kevésbé voltak jellemzők. Az iskolai végzettség a munka
szubjektív értékelésére, illetve a földrajzi tényező hatását befolyásolta szignifikánsan az alacsony elemszám
mellett is: a felsőfokú végzettségűek jóval gyakrabban (74,9%) utasították vissza a képzettségnek megfelelő
munkát azon okból, mert nem felelt meg az elvárásaiknak, a középfokú végzettségűek pedig jelentősen
ritkábban nem találtak a fizikai távolság miatt munkát (8,2%). Az idősebbek növekvő valószínűséggel a fizikai
távolság miatt nem kapnak munkát az új képzettségüknek megfelelően, más tendenciaszerű összefüggés nem
rajzolódott ki a vizsgált státusztényezőkkel.
Összességében az álláskeresők körében a képzésekkel kapcsolatos információáramlás nem mondható
kielégítőnek, csak az álláskeresők 42,2%-a kapott képzéssel kapcsolatos információt. Tovább rontja a
képzések hatékonyságát, hogy még az információval ellátott ügyfelek közül is csupán 40,8% (az összes
álláskereső 17,2%-a) vett részt valamilyen képzésben. A képzésekkel kapcsolatos szemlélet problémáját
jelzi, hogy a képzést el nem végzők legfőbb indoka az volt, hogy nem volt számukra érdekes képzés.
Ugyanakkor a képzések korábban már leírt célzottságának hiányosságát jelzi, hogy a következő helyen a
szereplő ok szerint a képzések nem segítenék az elhelyezkedést. Ezzel cseng egybe, hogy a képzésben
résztvevők mindössze 21,2%-a tudott elhelyezkedni a képzés segítségével (ezt az eredményt torzíthatja,
hogy a kérdezést az álláskeresők körében folytattuk, tehát a tartósan elhelyezkedők már kiesnek a mintából).
Az elhelyezkedés sikertelenségének fő oka (44,5%) a képzésnek megfelelő álláslehetőség hiánya, míg
a következő ok a lakóhelytől távoli álláslehetőség. Mindkét ok kapcsán megjegyezhető, hogy megfelelő
tervezéssel kiküszöbölhető lenne.
A megállapítások kapcsán javasoljuk a képzések konkrét munkaerőpiaci igényhez (állásajánlathoz) kötését,
az „on the job” tréningek támogatását, álláskeresők elhelyezésével. Fontosnak tartjuk az álláskeresői
igények és lehetőségek felmérését is (mobilitási, ingázási képesség felmérése elsősorban). Javasoljuk a
képzések hatékonyságának elérhető adat alapú vizsgálatát, amelyek megerősíthetik vagy cáfolhatják
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eredményeinket. Különös tekintettel a képzés utáni elhelyezkedési arányra, amely biztosan torzított mintánk
sajátosságai folytán. Adat alapú hatásvizsgálat, ha az NFSZ saját adatai segítségével nem oldható is meg
esetleg, államigazgatási adatbázisok összekapcsolásával biztosan vizsgálható.
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A munkaügyi területen az állami és a versenyszférában elérhető
szolgáltatások közötti választás indokai, az egyes szereplőkről
kialakult kép
10. ábra:
Az álláskeresők, volt álláskeresők és az aktív korú népesség ismerete a piaci munkaközvetítő cégekről

32,3%

Álláskeresők

67,7%

11,3%

Volt álláskeresők

88,7%

12,9%

NFSZ-szel kapcsolatba nem került aktív korúak

87,1%
0,0%

20,0%

Nem hallott róla

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Hallott róla

A megkérdezett álláskeresők 67,7%-a hallott már a munkaközvetítő cégekről. Az iskolai végzettség
növekedésével párhuzamosan nő az ilyen típusú cégek ismertsége is (alapfokú: 53,9%, középfokú: 76,2%,
felsőfokú: 90,5%). Korcsoportok tekintetében a 26-50 éves csoportnál a legmagasabb a munkaközvetítő
cégek ismertsége (74,3%), melyet a 18-25 éves (62,0%), végül az 50 év feletti csoport követ (59,7%). Nemek
tekintetében az ilyen típusú cégek ismertsége közel egyenlő, a térség fejlettségével párhuzamosan nő a
munkaközvetítő cégek ismertsége. A legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók esetén viszonylag
magas e cégek ismertsége (68,8%), a 101.000-150.000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők estében ez az
ismertségi arány lecsökken, majd a jövedelem növekedésével ismét emelkedésnek indul - s a legmagasabb
jövedelemi kategória esetén a legmagasabb). Az ismertség a magas leterheltségű osztályokban a
legmagasabb (74,5%), míg a közepes és alacsony leterheltségű osztályokban ehhez képest sokkal
alacsonyabb (rendre: 51,6% és 59,7%). A járás helyzete szintén érdekes eredményeket mutat: a rosszabb
helyzetű járásokban ismerik legkevésbé e cégeket, s a járások helyzetének javulásával az ismertség mértéke
növekszik (rendre: 50,1%, 65,6% és 78,9%).
A korábbi álláskeresők esetén a piaci munkaközvetítő cégek ismertsége jóval magasabb, a megkérdezettek
88,7%-a már hallott munkaközvetítő cégekről, mindössze 11,3%-a nem. Legnagyobb számban a felsőfokú
végzettségűek hallottak ilyen cégekről (93,6%), a középfokúak a legkevesebben (87,0%). A férfiakhoz képest
a nők esetében kisebb azok aránya, akik hallottak munkaközvetítő cégekről (férfiak 93,9% és nők 82,6%). Az
életkor növekedésével párhuzamosan nő azok aránya, akik nem hallottak ezen cégekről (18-25 évesek: 7%;
26-50 évesek 10% és 50 év felettiek 15,9%). Régiók tekintetében Közép-Magyarországon és KözépDunántúlon hallottak legtöbben munkaközvetítő cégekről (96% és 94,5%), legkevesebben Észak-
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Magyarországon (70,6%). A települések lélekszámának növekedésével nő azok aránya is, akik hallottak ilyen
cégekről.
Az NFSZ-szel kapcsolatba nem került aktív korú népességet tekintve a korábbi álláskeresőkhöz
hasonlóan magas a piaci munkaközvetítőket ismerők aránya: a megkérdezettek 87,1%-a tisztában volt azzal,
hogy vannak munkaközvetítő cégek, s mindössze 12,9%-uk válaszolta, hogy ezen cégekről nincs tudomása.
Az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan esetükben is nő azok aránya, akik tudtak arról, hogy
léteznek közvetítő cégek (alapfokú végzettség:76,9%, középfokú végzettség: 88,5% és felsőfokú végzettség:
96,2%). Hasonlóképpen az életkor növekedésével is szignifikáns növekvő tendencia figyelhető meg. A
jövedelem az aktív korú népesség esetén nem befolyásolta a piaci munkaközvetítő cégek ismertségét. A
regionális különbségek ugyanakkor szignifikánsak voltak: e cégek ismertsége a Nyugat-Dunántúl (98,4%) és
Közép-Magyarország (91,2%) régiók esetén a legnagyobb, és Közép-Dunántúlon a legkisebb (70,9%).
11. ábra:
A piaci munkaközvetítő cégek összevetése az NFSZ-szel az álláskeresők,
volt álláskeresők és az aktív korú népesség körében

Álláskeresők

9,8%

Volt álláskeresők

NFSZ-szel kapcsolatba nem került aktív korúak

51,8%

28,0%

23,7%
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Inkább jobbak
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Inkább rosszabbak

A megkérdezett álláskeresők kicsit több, mint fele szerint a munkaközvetítő cégek ugyanolyan szolgáltatást
nyújtanak, mint a foglalkoztatási osztály, 38,5% szerint inkább rosszabbat, 9,8% inkább jobbat. Ez az
eredmény a foglalkoztatási osztály szemszögéből pozitívnak mondható. A felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkezők körében szignifikánsan magasabb azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy a
munkaközvetítő cégek inkább jobbak. Korosztály tekintetében a fiatalabb generációk vélik úgy, hogy
a munkaközvetítő cégek inkább jobbak, az „ugyanolyan” válasz lényegében hasonló arányban fordul
elő mindegyik korcsoportban. Nem szerint nem figyelhető meg érdemi eltérés. A magas leterheltségű
osztályok esetében vélik a legtöbben, hogy a munkaközvetítő cégek jobbak, mint a foglalkoztatási osztály, a
közepes leterheltségű osztályoknál pedig, hogy a munkaközvetítő cégek és a foglalkoztatási osztály
lényegében ugyanolyanok. Az alacsony leterheltségű osztályoknál a legjellemzőbb vélekedés, hogy a
munkaközvetítő cégek rosszabbak.
A korábbi álláskeresők esetén nem látszik egyértelmű tendencia az NFSZ és a piaci munkaközvetítő cégek
összevetését tekintve: a megkérdezettek 28%-a úgy gondolta, hogy a munkaközvetítő cégek inkább
magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak a foglalkoztatási osztálynál, 34,9%-uk vélte úgy, hogy a két
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szolgáltatás hasonló, míg 37,1% találta úgy, hogy a munkaközvetítő cégek inkább rosszabbak, mint a
foglalkoztatási osztály. A férfiak tíz százalékponttal nagyobb aránya vélekedett úgy a nőkhöz képest, hogy a
foglalkoztatási osztályok szolgáltatási színvonala rosszabb a piaci munkaközvetítőknél, míg a nők tíz
százalékponttal nagyobb arányban választották az ugyanolyan opciót a férfiakkal összevetve. A 18-25 éves
korcsoport döntően ugyanolyannak látja az állami és a piaci szolgáltatást, a 26-50 éveseknél nincs egyöntetű
kialakult vélemény, az idősebbek inkább a munkaközvetítő cégeket látják rosszabbnak. Az iskolai végzettség
növekedésével párhuzamosan nő azoknak az aránya, akik úgy gondolják a közvetítő cégek jobbak, s
csökken azok aránya, akik a foglalkoztatási osztályok mellett teszik le a voksukat. Legnagyobb arányban
Észak-Alföldön gondolják úgy, hogy a foglalkoztatási osztályok szolgáltatási színvonala jobb a közvetítő
cégeknél (70,4%), legkevésbé Dél-Dunántúlon (18,8%), a különbségek igen jelentősnek mondhatók. A járások
helyzetének javulásával együtt nő azon válaszadók aránya, akik szerint a munkaközvetítő cégek jobbak, és
csökken azon vélekedések aránya, miszerint a kettő hasonló minőségű szolgáltatást nyújt.
Az NFSZ-szel korábban kapcsolatba nem került aktív korú népesség körében a megkérdezettek 23,7%a szerint a munkaközvetítő cégek szolgáltatási színvonala inkább jobb, 37,8%-uk szerint ugyanolyan, mint az
állami szolgáltatás, s 38,5%-uk szerint inkább rosszabbak az utóbbihoz képest. Iskolai végzettség
növekedésével együtt nő azok aránya is, akik szerint a munkaközvetítő cégek jobbak hasonlóan az előző két
vizsgált csoporthoz. Régió tekintetében Közép-Magyarországon gondolják a legnagyobb arányban a többi
régióhoz képest, hogy a munkaközvetítő cégek inkább jobbak (34,5%), s Közép-Dunántúlon a legkisebb
arányban (5,0%). A településméret csökkenésével együtt csökken azok aránya, akik szerint a munkaközvetítő
cégek jobb szolgáltatást nyújtanak, s nő azok aránya, akik szerint rosszabb minőségűt.
A főbb tényezők mentén történő könnyebb összehasonlítás érdekében a véleményeket -100 és +100 fokú
skálává transzformáltuk és átlagot számítottunk a legfontosabb tényezők mentén. Az eredményeket a
táblázat foglalja össze (a 15. táblázat tartalmának értelmezése megegyezik a korábbi, válaszok részletes
eloszlását bemutató leírással.
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15. táblázat:
Az állami és piaci munkaközvetítők összehasonlítása nem, korcsoport, iskolai végzettség, régió, illetve a járás fejlettsége
és a járási foglalkoztatási osztályok leterheltsége szerint
a regisztrált álláskeresők, korábbi regisztrált álláskeresők és az NFSZ-szel korábban kapcsolatba nem kerültek körében
(-100 és +100 közötti skálán, ahol, a -100 azt jelentené, hogy az adott csoport minden tagja szerint a piaci szolgáltatók
szolgáltatása jobb, míg a +100 azt jelentené, hogy az adott csoport minden tagja szerint az állami szolgáltatás jobb)

Átlag
Tényező

Nem
Korcsoport
Iskolai
végzettség

Régió

Járás
fejlettsége

Foglalkoztatási
osztály
leterheltsége

Kategória

Regisztrált
álláskeresők

Férfi
Nő
18-25
26-50
50+
Legfeljebb alapfokú
Középfokú
Felsőfokú
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-alföld
Közép-Magyarország
Legalacsonyabb fejlettségű járások
2
3
4
Legmagasabb fejlettségű járások
Legnagyobb leterheltségű osztályok
2
3
4
Legkisebb leterheltségű osztályok

28a
29a
13a
33b
28a,b
23a
34a
10a
10a
29a,b
35a,b
39b
16a
29a
22a
17a
27a
57b

Korábbi regisztrált
álláskeresők
13a
5a
25a
7a
10a
27a
11a
-27b
0a,b
63a
42a
-9b
16a,b
21a,b
4a,b
-

NFSZ-szel
kapcsolatba nem
került aktív korúak
21a
10a
3a
12a
24a
16a,b
25a
-10b
67a
73a,c,d
0b
4b,c
10b,d
28a,b
-5b
-

* A marginális hatások teszteléséhez post hoc hipotézisvizsgálatot használtunk, minden esetben azt vizsgáltuk, hogy
az előző értékhez képest a következő érték szignifikáns eltérést okoz-e minden más tényező azonossága esetén.
**A többször összehasonlításánál Šidák korrekciót alkalmaztunk a torzítás elkerülése érdekében. A szignifikáns
marginális átlag különbségeket oszloponként eltérő alsó indexek jelzik.

Az NFSZ és a piaci cégek szolgáltatásának összevetését követően azzal kapcsolatban is feltettünk kérdést
arra vonatkozóan, hogy miben látja vagy véli eltérőnek a piaci cégek és az NFSZ szolgáltatásait. A regisztrált
álláskeresők elsősorban a piaci cégeknél elérhető nagyobb munkakínálatban vélték megragadni a
különbséget, de sokan kiemelték azt is, hogy véleményük szerint a piaci cégek személyre szabottabb,
végzettségnek megfelelőbb munkát ajánlanak. Emellett úgy vélték, hogy a piaci cégek gyorsabbak, és
motiváltabbak az állami szolgáltatónál. Ugyanakkor néhányan megjegyezték, hogy a piaci cégek anyagilag
kihasználják az álláskeresőket. A korábbi álláskeresők válaszai hasonló jellegűek, esetükben az a
vélemény dominál, hogy a piaci cégek naprakészebbek és jobb kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A
volt álláskeresők közül többen a piaci cégek ügyintézőinek személyes ügykezelési kompetenciáit,
odafigyelését is kiemelték. E domináns válaszok mellett az álláskeresőknél leírtak is megjelentek a korábbi
álláskeresők válaszai között. Az aktív korú népesség összességében nagyon hasonlóan eltéréseket nevezett
meg: domináltak a rugalmasságra, gyorsaságra és személyre szabottságra utaló válaszok a piaci
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szolgáltatással kapcsolatban, ugyanakkor az eltérő összetétel miatt jelentkezett az a vélemény is, hogy vezetői
pozícióba csak a piaci cégek képesek közvetíteni, illetve néhány válaszadónál felmerült, hogy a piaci
munkaközvetítőknél van lehetőség külföldi állásajánlatokkal is megismerkedni (ez a két utóbbi vélemény
azonban csak elszórtan jelent meg a teljes aktív korú népességben).
Kutatásunk során azt a kérdést is feltettük, hogy milyen módon keres vagy keresne munkát a válaszadó. Ezzel
a kérdéssel részletesen egy későbbi fejezet foglalkozik, ugyanakkor érdemes itt idézni az NFSZ, illetve a piaci
munkaközvetítő cégek igénybevételére utaló adatokat. Az állásukat korábban ténylegesen elvesztők 38,1%-a
említette, hogy ebben a helyzetben felvette a kapcsolatot az NFSZ-szel és 0,5%-nál kisebb arány említette a
piaci cégeket.
A regisztrált álláskeresők esetén arra kérdeztünk rá, hogy önállóan próbált-e állást keresni a válaszadó és ha
igen, milyen módon. Erre a kérdésre a válaszadók 19,4%-a felelte azt, hogy az NFSZ segítségével és 10,4%
említette a munkaközvetítő cégeket.
Összességében a piaci munkaközvetítő cégek ismertsége mindhárom vizsgált csoportban magasnak
mondható (67,7 - 88,7%). Feltehetően az összetétel-hatásnak köszönhető, hogy az éppen álláskeresőknél
alacsonyabb ez az arány (alacsonyabb státusz), míg a volt álláskeresők esetén az adatfelvétel módja és a
sikeresebb álláskeresési stratégia állhat a magasabb érték hátterében. Az NFSZ és a piaci munkaközvetítő
cégek összevetése kapcsán a válaszadók ambivalensek, jellemzően összességében azonban inkább az
NFSZ szolgáltatásait ítélik jobbnak mindhárom csoportban. A piaci cégeket jobbnak gondolók elsősorban a
nagyobb és személyre szabottabb munkakínálatot, a jelentősebb motiváltságot, a gyorsaságot, a
naprakészséget és a cégekkel kiépített jobb kapcsolatot emelték ki előnyként.
A leírt megállapítások kapcsán javasoljuk a korábban leírtaknak megfelelően az ügyintézői motivációs
rendszer fejlesztését, a korábban szintén említett azonnali piaci állásajánlat-gyűjtő rendszer kiépítését. A
visszajelzések alapján javasoljuk az álláskeresők igény és képességfelmérésének átgondolását is.

47

A munkaügyi szervezet kapcsán preferált szolgáltatási
csatornák, online szolgáltatásokra való nyitottság
A kutatás során az egyes vizsgált csoportokban a NFSZ és a (volt) ügyfél között használt, illetve preferált
csatornák is felmérésre kerültek. Megvizsgáltunk továbbá néhány a Virtuális Munkaerőpiac Portálhoz
kapcsolódó fejlesztési lehetőség elfogadottságát a portált használó álláskeresők körében.

Egyes szolgáltatási csatornák használata
Az egyes csatornák használata kapcsán az álláskeresők és a korábbi álláskeresők szokásait mértük fel és
mutatjuk be, illetve vizsgáljuk összefüggésüket egyes szociodemográfiai tényezőkkel.
A megkérdezett álláskeresők egy 1-től 4-ig terjedő skálán válaszolhattak a kapcsolattartásuk módjára
irányuló kérdésre. Összességében a kapcsolattartási módok közül a személyes kontaktálás a leggyakoribb a
válaszok alapján, a további csatornák használata jóval kevésbé gyakori - a személyes kapcsolattartást nagy
lemaradással a telefonos kommunikáció követi (12. ábra). A TÁRKI 2011-es kutatásával (41. oldal 34. tábla),
illetve a STATEK 2015-ös (17. oldal 3. tábla) kutatásával összevetve a személyes kapcsolattartás
dominanciája az elmúlt időszakban nem látszik változni, ahogyan az sem, hogy jelentős elmaradással a
telefonos kapcsolattartás a következő használt csatorna, míg az internet továbbra is elmarad az első két
csatornától.
12. ábra:
A kapcsolattartás módja az álláskeresők esetén
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A telefonos kapcsolattartást kissé gyakrabban használják közép és felsőfokú végzettségűek az alapfokú
végzettséggel rendelkező válaszadókhoz viszonyítva. A rosszabb helyzetű járásokon pedig valamelyest
gyakoribb a telefonos kapcsolattartás a jó helyzetű járásokhoz viszonyítva. Fontos eredmény, hogy a közepes
és alacsony leterheltségű osztályokon szintén gyakrabban használják ki a telefonos kapcsolattartás
lehetőségét és egyúttal alacsonyabb a személyes találkozások gyakorisága, mint a magas leterheltségű
osztályok esetén. Ez azt jelenti, hogy az amúgy is több egy főre eső ügyféllel rendelkező foglalkoztatási
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osztályok esetén az álláskeresők inkább használják a személyes csatornát a telefonoshoz képest, ami
növelheti a zsúfoltságot és csökkentheti a hatékonyságot.
13. ábra:
A kapcsolattartás módja a korábban regisztrált álláskeresők esetén

Személyes kapcsolattartás

8,2%

42,5%

Internet

21,0%

44,8%

29,0%

28,2%

20,4%

5,8%
1,8%

Telefon

48,6%

38,6%

11,1%
4,7%

Postai út

69,8%

20,3%

5,2%
0,6%

Egyéb módon
0,0%

87,4%
20,0%
Soha

40,0%
Ritkán

Gyakran

10,8%1,2%
60,0%

80,0%

100,0%

Szinte mindig

A korábban regisztrált álláskeresők körében a felsorolt kapcsolattartási módok közül a leggyakrabban
alkalmazott a személyes kapcsolattartás, melyet az internetes és a telefonos kapcsolattartási mód követ.
Korcsoportok szempontjából jól látszik, hogy az idősebb generációk gyakrabban használják a személyes
kapcsolattartási módot a 18-25 évesekhez viszonyítva. Szignifikáns különbség látszik a telefonos
kapcsolattartás használatát illetően is: az idősebb korcsoportoknál magasabb gyakoriság figyelhető meg, mint
a 18-25 év közöttieknél. A magasabb iskolai végzettségűek gyakrabban használják az internetes
kapcsolattartási módot az alapfokú végzettségűekhez képest. A személyes kapcsolttartási mód a KözépDunántúl régióban gyakrabban igénybe vett módszer a többi régióhoz viszonyítva, a telefonos kapcsolattartási
módot a Nyugat-Dunántúl régióban használják a legtöbbet, az internetes kapcsolattartás a Nyugat- és DélDunántúl régiókban, valamint a postai kapcsolattartás is e két régióban a leggyakoribb.

Egyes ügyintézési típusok kapcsán preferált szolgáltatási csatornák
A kutatás során felmérésre került, hogy az egyes ügytípusokkal kapcsolatban az álláskeresők milyen csatornát
preferálnak. A választ adó álláskeresők alapvetően minden felsorolt ügytípus kapcsán a személyes
ügyintézési módot választanák legnagyobb arányban, (70-90%), ám érdemes kissé mélyebben áttekinteni a
további jelölt opciókat. A postai ügyintézés részletezésétől eltekintenénk, ez minden szolgáltatás esetében 12% körüli, ugyanakkor a telefonos és internetes csatorna preferenciájának megoszlásai érdekesek lehetnek.
A munkaközvetítéssel kapcsolatos ügyintézés esetén a megkérdezettek 7,6%-a jelölte az internetes, 6,7% a
telefonos ügyintézési módot. A képzésekre való jelentkezésnél az internetes jelentkezést a megkérdezettek
11,9%-a támogatná, telefonon 8,7%-uk intézné a jelentkezést. A tréningekre, tanácsadásokra való
jelentkezésnél az internetes ügyintézést a megkérdezettek 14%-a, a telefonost 12%-a választotta.
Munkakeresési terv összeállítását illetően a megkérdezettek 11,7%-a interneten, 7,2%-a telefonon intézkedne
szívesen. Időpontfoglalás terén a telefonos ügyintézés magasan fölénybe kerül az internetes ügyintézéssel
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szemben: előbbi 30,4%, utóbbi 11,8%. Jelentkezési kötelezettség esetén a telefonos és internetes ügyintézési
módot közel hasonló arányban választották: előbbi 10,0%, utóbbi 10,6%. Összességében az a tendencia
figyelhető meg, hogy a jelentkezés típusú ügyek (jelentkezési kötelezettség teljesítése, jelentkezés képzésre,
jelentkezés tréningekre, tanácsadásra, időpontfoglalás) esetén az egyébként domináns személyes ügyintézés
valamelyest kisebb jelentőségű (de még mindig a legmeghatározóbb), ugyanakkor a bonyolultabb, bizalmat
igénylő ügyintézések (állásközvetítés, egyéni munkakeresési terv és főként a pénzbeli juttatás) esetén a
személyesség fontossága magasabb.
14. ábra:
Álláskeresők által preferált csatornák ügytípusonként
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Jelentős eltérések tapasztalhatók ugyanakkor egyes szociodemográfiai tényezők mentén az egyes
ügytípusokkal kapcsolatos csatorna preferenciákban. Ezek az eltérések a vázolt összképhez képest nem
jelentenek döntő elmozdulást, ugyanakkor a szolgáltatási csatornák tervezése kapcsán érdemes ezeket
figyelembe venni.
Az eltérő iskolai végzettség jellegzetes és jelentős elmozdulást hoz létre a preferált csatornákban.
Összességében a magasabb iskolai végzettségű általában kevésbé preferálják a személyes csatornát, ezen
belül a felsőfokú végzettségűek minden esetben szignifikánsan alacsonyabb mértékben (54-61%), kivéve
éppen a fő funkciónak tekinthető állásközvetítés (68%) és a munkanélküli pénzbeli ellátások folyósításával
kapcsolatos ügyintézést (71%). Ezzel párhuzamosan alakul a telefonos ügyintézés preferenciája is. Ellentétes
és jelentős különbséget mutat az internetes csatorna preferenciája, a magasabb iskolai végzettségűek jóval
inkább preferálják az internetes csatornát, ezen belül kiemelkedő a felsőfokú végzettségűek internet
preferenciája (25-43%). A felsőfokú végzettségűek egyes ügytípusokhoz kapcsolódó internet preferenciáját a
15. ábra külön összefoglalja, mivel ez tervezési szempontból fontos lehet. Bár az eltérések viszonylag kevéssé
jelentősek, az elmondható, hogy a jelentkezés típusú ügyek esetén a felsőfokú végzettségűek körében
jelentősebb arányú az internet, mint csatorna preferenciája, míg a bonyolultabb, bizalmi kérdéseket felvető
ügyekben alacsonyabb az internetet preferálók aránya a magasabb iskolai végzettségűek körben is.
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15. ábra:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők esetén az internet
mint csatorna preferenciája egyes ügytípusok esetén
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A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők esetén ugyanakkor az átlagosnál valamivel nagyobb a
telefonos csatornát preferálók aránya (8-12%) – kivételt képez az időpontfoglalás, ahol az arány az átlaghoz
közeli és jóval magasabb (31%).
Az eltérő életkori csoportok az iskolai végzettséghez ellentétes irányú, de kisebb mértékű eltéréseket
produkálnak néhány különbséggel. A fiatalok kevésbé preferálják a személyes csatornát, azonban az eltérés
kisebb (18-25 évesek csoportja esetén (65-74%) – kivéve az időpontfoglalást, ahol mindössze 49%. Ezzel
párhuzamosan a várakozásoknak megfelelően a fiatalabbak körében az internet népszerűbb csatorna minden
vizsgált szolgáltatás esetén, azonban az eltérések jóval csekélyebbek, mint az iskolai végzettség esetén: a
18-25 évesek körében 11-21%. Érdekes módon a preferencia sorrend is eltér a magas iskolai végzettségűek
körében tapasztalttól: az egyéni munkakeresési terv (21%) és a tréningre jelentkezés (20%) áll az élen, míg a
munkaközvetítéssel kapcsolatos ügyintézés esetén a legkevésbé preferált csatorna az internet a fiatalok
körében.
Az egyéb szociodemográfiai tényezők közül a nem egyetlen szolgáltatás esetén sem okoz jelentősebb
preferenciaeltérést. Ezzel szemben a nagyobb háztartásméret csökkenti a személyes találkozásra vonatkozó
igényt és növeli a telefonos, illetve internetes kapcsolattartási igényt. Hasonlóképpen viszonylag jelentős
összefüggést mutat a jövedelem és a preferált csatorna. Míg a személyes csatorna használatában nem látszik
tendencia, addig az internet preferenciája a jövedelem mértékével nő (a növekedést tekintve 5-10
százalékpont körüli a különbség a legkisebb és legnagyobb jövedelmi csoport között). A járás helyzete nem
állt tendenciaszerű összefüggésben az ügytípusonkénti kommunikációs csatorna preferenciájával.
Jellemző összefüggést találtunk a kirendeltségek leterheltsége és a preferált kommunikációs csatornák között
is. A vizsgált ügyek közül tendenciaszerű összefüggés a jelentkezés típusú ügyek esetén alakult ki: minél
nagyobb volt az osztály leterheltsége, annál kisebb volt az igény ezeknél az ügyeknél a személyes
ügyintézésre és annál nagyobb a telefonos, illetve internetes ügyintézésre. Mindez arra mutat, hogy a
nagyobb leterheltségű osztályok esetén a telefonos és online ügyintézés lehetőségének
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biztosítása/kiterjesztése jelentősen javíthat a foglalkozási osztályok hatékonyságán és az ügyfelek
elégedettségén a jelentkezés típusú ügyek esetén.
16. ábra:
A korábbi álláskeresők által preferált csatornák ügytípusonként
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Míg az álláskeresők a személyes kapcsolattartási módot preferálták leginkább, a korábban regisztrált
álláskeresők esetén nagyon jelentős eltérések tárhatók fel szolgáltatástípusonként vizsgálva a preferált
csatornákat7. Az álláskereséssel kapcsolatos ügyintézés esetén a személyes módot a megkérdezettek
42,9%-a, az internetes kapcsolattartási módot 49,2% preferálná. A képzésekre való jelentkezéseknél szintén
az internetes mód kerül előnybe a személyes kapcsolattartással szemben (56,2% és 35,9%), a telefontos és
postai mód ezekhez képest alacsonyabb arányú (7,1% és 0,7%). A tréningekre való jelentkezésnél még
erősebben jelenik meg az előbbi tendencia: főként az internetes megoldásokat preferálnák a célcsoport tagjai
(63%), ezt követi a személyes (22%) majd a telefonos (13,4%) végül a postai mód (1,6%). Az egyéni
munkakeresési terv összeállításánál inkább a személyes kapcsolattartási módot preferálnák a válaszadók,
úgy tűnik ez olyan jellegű szolgáltatás, melynél az ügyintézők közreműködését a megkérdezettek hasznosnak
vélik, ahogy a munkanélküli pénzbeli ellátások folyósításával kapcsolatos ügyintézésnél is (előbbi
szolgáltatásnál a személyes módot 47,1 %, az internetest 38,9% választaná, utóbbinál a személyest 54,5%
az internetest 37,9%). Az időpontfoglalásnál és rendszeres jelentkezési kötelezettség teljesítésénél ismét az
internetes kapcsolattartási mód a leginkább preferált (előbbinél 63,5% utóbbinál 57,8%).
Tendenciáját tekintve tehát hasonló kép rajzolódik ki a korábban regisztrált álláskeresők esetén, mint az
álláskeresők esetén: a jelentkezés típusú ügyek esetén a személyes ügyintézés fontossága kisebb, míg
a komplexebb, bizalmi viszonyt igénylő ügyek kezelése esetén a személyes ügyintézésre nagyobb
igény jelentkezik. Az eltérés azonban meglepően nagynak tűnhet az arányok tekintetében: a korábbi
álláskeresők látszólag sokkal nyitottabbak az online ügyintézésre, mint a jelenlegi álláskeresők. Ennek
hátterében két egymástól elkülönítendő tényező állhat: a korábban regisztrált álláskeresők valamivel
magasabb státuszúak és a státusz (mint korábban leírtuk) pozitív összefüggést mutat az online
kommunikációs csatorna preferenciájával, másrészt viszont a kutatás módszere (kizárólag online kérdezés)

Az eltérések hátterében részben ismét a már említett módszertani ok (online adatfelvétel) állhat, illetve a korábbi álláskeresők eltérő
szociodemográfiai helyzete (magasabb státusza).
7
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miatt, bár a minta a rögzített tényezőkre reprezentatív az online tevékenység preferálása szempontjából
torzíthat. Ugyanakkor ez a torzítás kisebb jelentőségű megállapításaink szempontjából, amelyek elsősorban
arra vonatkoznak, hogy mely ügytípusok és mely célcsoportok estén igényelnek kisebb vagy nagyobb
személyes kapcsolatot vagy tesznek lehetővé távoli ügyintézést (telefonon vagy interneten keresztül).

A Virtuális Munkaerőpiac Portállal kapcsolatos elvárások
Az álláskeresők körben vizsgáltuk a Virtuális Munkaerőpiac Portállal kapcsolatos elvárásokat. A
megkérdezettek 86,7%-a jelölte, hogy amennyiben lenne SMS értesítési lehetőség, szívesen igénybe vennék,
13,3% nemleges választ adott az igénybevételi hajlandóságot illetően. 83,7% válaszolta, hogy szívesen
kérnének hírlevelet az álláslehetőségekről, valamint a megkérdezettek 83,9%-a örülne annak, ha elmenthetné
az őt érdeklő álláslehetőségeket, későbbi megtekintés céljából. A megkérdezettek 83,6%-a válaszolta, hogy
hasznos lenne, ha jelentkezhetne pozícióra, elküldhetné önéletrajzát egy-egy munkáltatónak, ha
érdeklődésének megfelelő álláslehetőséget talál.
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Amennyiben
álláslehetőségekről
álláslehetőségeket, hogy érdeklődésének megfelelő
később is megtekinthesse
álláslehetőséget talál,
jelentkezhessen az
állásra/elküldhesse
önéletrajzát a
munkáltatónak
Nem venné igénybe

Igénybe venné

Az SMS értesítés lehetőségével az alapfokú végzettségűek 85,7%-a, valamint a középfokúak 84,8%-a élne a felsőfokú végzettségűek számára e lehetőség kiemelkedően vonzó: 92,9%-uk jelölte, hogy igénybe venne
ilyen szolgáltatást. A 18-25 éves megkérdezettek közül egyöntetűen mindenki igénybe venné e szolgáltatást,
a 26-50 évesek 86,2%-a, míg az 50 év felettiek 66,7%-a. A legalacsonyabb jövedelmi csoportba tartozók közül
mindenki élne e lehetőséggel, a jövedelem növekedésével párhuzamosan a potenciális igénybe vevők aránya
csökken. Az osztályok leterheltsége szerint szintén érdekes tendencia figyelhető meg: a magas leterheltségű
osztályok ügyfelei magasabb arányban vennék igénybe ezen szolgáltatást, az alacsonyabb leterheltségű
osztályok ügyfeleinek válaszához viszonyítva (magas: 89,1%, közepes: 87,5% és alacsony: 73,3%).
A hírlevélre való feliratkozást szintén nagyobb arányban vennék igénybe magasabb iskolai végzettségű
csoportok (alapfokú: 78,6%, középfokú: 81,8% és felsőfokú 93,3%), illetőleg fiatalabb generációk (18-25 éves:
88,9%, 26-50 éves: 87,5% és 50 év feletti 58,3%). A járások fejlettségének, helyzetének javulásával, nő azok
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aránya is, akik feliratkoznának egy ilyen jellegű hírlevélre. Utóbbival ellentétes tendencia figyelhető meg a
jövedelem szempontjából: a magasabb jövedelműek között kisebb azoknak az aránya, akik igénybe vennék a
hírleveles szolgáltatást.
Az álláslehetőségek elmentésének lehetősége főként a fiatalok számára vonzó: a 18-25 évesek 100%-a, a
26-50 évesek 84,4%-a míg az 50 év felettiek 58,3%-a venne igénybe ilyen jellegű szolgáltatást. A nők számára
egy ilyen lehetőség kissé vonzóbb lenne: a nők 85,0%-a, míg a férfiak 82,4%-a használná. Jól látható
tendencia figyelhető meg az osztályok leterheltsége valamint a szolgáltatás igénybevétele között: nagyobb
leterheltségű osztályokon az ügyfelek nagyobb arányban vennének igénybe egy ilyen lehetőséget. Azon
háztartásokban, ahol viszonylag kevés a keresők száma, nagyobb arányban használnák e szolgáltatást.
Az önálló jelentkezés lehetőségét legnagyobb arányban a felsőfokú végzettségűek vennék igénybe (92,9%),
szépen látszik, hogy az igénybe vevők aránya az iskolai végzettség növekedéssel párhuzamosan szintén nő
(középfokú: 86,4%, alapfokú 64,7%). Korcsoport szempontjából egy ilyen lehetőségnek főképp a fiatalabb
korcsoportok örülnének: a 18-25 évesek 89,5%-a, a 26-50 évesek 85,1%-a, míg az 50 év felettiek 58,3%-a
venné igénybe. Nemek tekintetében a férfiak 85,7%-a, a nők 82,5%-a. A járások fejlettségi szintjét tekintve jól
látható tendencia rajzolódik ki: a fejlettebb járásokban nő azok aránya, akik igénybe vennék e szolgáltatást.
Hasonló trend figyelhető meg a keresők számát illetően: a keresők számának csökkenésével csökken az
említett szolgáltatást igénybe vevők aránya is.
17. ábra:
Miért nem használják a Virtuális Munkaerőpiac Portált a válaszadók

90,0%

82,6%

80,0%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

6,9%

5,6%

3,6%

2,8%

2,8%

1,6%

1,1%

0,0%

Fontos azt is megvizsgálni, hogy a portált nem használók miért nem teszik azt. A megkérdezettek 82,6%-a
nem hallott a Virtuális Munkaerőpiac Portálról, 6,9%-ának nincs internetelérése, 5,6%-a nem bízik benne,
3,6%-a jobban preferálja a személyes és telefonos kapcsolattartást (17. ábra).
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A középfokú végzettségűekhez viszonyítva szignifikánsan kevesebb felsőfokú végzettségű személy
válaszolta, hogy nem hallott a VMP-ről, valamint azt, hogy nem bíznak benne, nem tartják biztonságosnak. Az
50 év felettiek esetében szignifikánsan többen válaszolták a többi korcsoporthoz viszonyítva, hogy nincs
internetelérésük - ahogy a legalacsonyabb jövedelmi csoportok is a magasabbakhoz viszonyítva. Nemek
tekintetében a nők szignifikánsan kevesebben válaszolták a férfiakhoz viszonyítva, hogy nem bíznak a VMPban, nem tartják azt biztonságosnak, valamint, hogy túl körülményesnek tartják.
A magas leterheltségű osztályok ügyfelei nagyobb arányban válaszolták, hogy nem hallottak a VMP-ről az
alacsonyabb leterheltségű osztályokhoz viszonyítva. A jobb helyzetű járásoknál szintén nagyobb arányban
fordult elő - a rosszabb helyzetű járásokhoz viszonyítva -, hogy a megkérdezettek nem hallottak még a
honlapról.

A szolgáltatási
összefoglalása

csatornákkal

kapcsolatos

vélemények

és

elvárások

A szolgáltatási csatornák használatának elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy
összességében a kapcsolattartási módok közül a személyes kapcsolattartás a leggyakoribb mind a
korábbi, mind a jelenlegi álláskeresők esetén. A személyes kapcsolattartást az álláskeresők esetén a
telefonos kapcsolattartás, míg a korábbi álláskeresők esetén az internetes kapcsolattartás követi. Az
eltérés magyarázata részben módszertani (online adatfelvétel a korábbi álláskeresők körében), részben
összetétel-hatásra visszavezethető (korábbi álláskeresők magasabb státuszúak).
Az egyes ügyintézési típusok kapcsán preferált csatornák közül az álláskeresők minden felsorolt ügytípus
kapcsán a személyes ügyintézési módot választanák legnagyobb arányban (70-90%), míg a korábban
regisztrált ügyfelek a személyes és az online ügyintézést preferálták, az utóbbi kismértékű
dominanciájával, minden ügytípus esetén. Ugyanakkor az egyes ügytípusok közötti eltérés kapcsán az is
megállapítható, hogy a jelentkezés típusú ügyek (jelentkezési kötelezettség teljesítése, jelentkezés
képzésre, jelentkezés tréningekre, tanácsadásra, időpontfoglalás) esetén a személyes ügyintézés kisebb
jelentőségű és nő az internetes, illetve telefonos ügyintézés preferenciája, ugyanakkor a bonyolultabb,
bizalmat igénylő ügyintézések (állásközvetítés, egyéni munkakeresési terv és főként a pénzbeli juttatás)
esetén a személyes kapcsolattartás preferenciája nagyobb.
A Virtuális Munkaerőpiac Portál kapcsán megállapítottuk, hogy a portált nem használók döntő többsége
(82,6%-a) ismerethiány miatt nem használja azt. A portált ismerők körében a felkínált fejlesztési javaslatok
(sms értesítés megfelelő álláslehetőségről, hírlevél az aktuális állásokról, álláslehetőségek elmentése,
álláslehetőségre közvetlen CV küldés a portálból) jelentős támogatottságot élveznek (83,7 - 86,7% venné
igénybe).
A fenti megállapítások alapján javasoljuk a jelentkezési típusú szolgáltatások online felületen történő
elérhetővé tételét. Javasoljuk továbbá az időpontfoglalás lehetővé tételét telefonon keresztül (akár központi
vagy kiszervezett call center segítségével, előre meghatározott idősávokban).
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Az álláskeresés stratégiái egyes célcsoportokban: sikeres és
sikeresnek vélt stratégiák
Önálló álláskeresési hajlandóság a regisztrált álláskeresők körében
A kutatás során vizsgáltuk az álláskeresők önálló álláskeresési hajlandóságát, mivel ez a mutató fontos lehet
a munkavállalással kapcsolatos elkötelezettség szempontjából. Összességében az álláskeresők körében
jellemzőnek tekinthető az önálló álláskeresés: a megkérdezett álláskeresők több mint háromnegyede (81,1%a) már próbált önállóan is állást keresni. A társadalmi státusz azonban árnyalja ezt a képet. Az önálló
álláskeresés az iskolai végzettség emelkedésével együtt egyre nagyobb arányban jellemző: míg a legfeljebb
alapfokú végzettségűek esetén ez az arány 74,7%, középfokú végzettségűek esetén 85,3%, felsőfokú
végzettségűek esetén pedig 90,5%. Minél magasabb fejlettségű egy járás, annál inkább jellemző, hogy a
foglalkoztatási osztály ügyfelei önállóan is keresnek állást (az összefüggés szignifikáns). Együttesen a két
tényező összefüggése arra utal, hogy hátrányosabb környezet, illetve hátrányosabb társadalmi státusz
csökkenti az önálló álláskeresési hajlandóságot. Ugyanakkor ezt a tendenciát nem erősíti meg a jövedelmi
helyzet és az önálló álláskeresés összefüggése: a legmagasabb és legalacsonyabb jövedelmi kategóriában a
leggyakoribb az önálló keresés (előbbi 86,7% utóbbi 82%), a közepes jövedelmi kategóriákban ez az arány
négy-tíz százalékponttal kisebb. Feltételezhető, hogy a nagyon rossz anyagi helyzet olyan szükséghelyzetet
teremt, amely az egyébként alacsonyabb státuszú álláskeresőkre jellemző szerényebb lehetőségek mellett is
növeli az álláskeresési szándékot. Mindemellett tendenciaszerű összefüggés figyelhető meg az életkor
esetében is: annak növekedésével együtt az egyéni álláskeresés aránya is nő. A nők kissé nagyobb arányban
keresnek önállóan is állást a férfiakhoz viszonyítva, ez a később bemutatandó kapcsolati beágyazottság és
álláskeresés közötti összefüggés miatt alakulhat. Fontos összefüggés, hogy a foglalkoztatási osztályok
leterheltségével párhuzamosan is szignifikánsan változik az önálló álláskeresési hajlandóság: minél
magasabb leterheltségű egy osztály, annál nagyobb arányban fordult elő az egyéni keresés. A tapasztalt
összefüggés csak a legjobb helyzetű járásokban tűnik el. Ez utóbbi összefüggés arra utalhat, hogy a nagyobb
leterheltség miatti esetleges kisebb álláskínálat mellett nő az önálló álláskeresés szükséglete, ami az eredeti
hipotézisünk szerint pozitívnak feltételezett önálló álláskeresési szándékot új értelmezési keretbe helyezi (16.
táblázat).
16. táblázat:
Önálló álláskeresési hajlandóság a regisztrált álláskeresők körében a járások helyzete és a foglalkoztatási osztályok
leterheltsége szerint

Rossz helyzetű járások
(alsó két kvintilis)
Közepes helyzetű járások
(középső kvintilis)
Jó helyzetű járások (felső
két kvintilis)
Összesen

Magas
leterheltség

Közepes
leterheltség

Alacsony
leterheltség

Összesen

84,3%

62,6%

43,0%

66,3%

82,2%

86,0%

58,1%

76,5%

92,6%

76,6%

88,0%

91,1%

89,3%

69,6%

64,4%

81,1%

Összegezve tehát úgy tűnik, hogy az önálló álláskeresési hajlandóság a regisztrált álláskeresők esetén
egyrészt a társadalmi státusz csökkenésével együtt csökken, ugyanakkor bizonyos szükségleti- és lehetőségtényezők ezt befolyásolják: a rossz jövedelemi helyzet- bár alacsony státuszt jelez- növeli az önálló
álláskeresési hajlandóságot, illetve a foglalkoztatási osztályok leterheltsége a legfeljebb közepes helyzetű
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járások esetén szintén növeli az önálló álláskeresési hajlandóságot. Utóbbi összefüggés a szolgáltatások
elégtelenségét is jelezheti.

Álláskeresés módja
Mindhárom vizsgált csoport esetén felmértük, hogy milyen stratégiát alkalmazva keresnek állást a
megkérdezettek (17. táblázat).
17. táblázat:
A vizsgált csoportok álláskeresésének módozatai

67,0%
71,9%
80,9%
76,1%

Ismerősök, barátok, rokonok útján

43,5%

Internetes álláshirdetések

56,2%
77,3%

40,0%
31,1%
28,4%

Munkáltató közvelten megkeresésével

63,3%

33,1%
26,2%
27,6%

Hirdetési újságokon, nyomtatott média

16,3%
22,8%
27,7%
19,8%

Foglalkoztatási osztályon keresztül

8,6%
13,7%

Közvetítő- kölcsönző cégen keresztül

31,6%

10,4%
8,6%
4,3%

Facebook álláskereső csoportjai

32,5%

7,2%
4,8%
7,7%

Régi munkahelyek felkeresése

Állást nem kereső aktív korúak
19,3%
18,2%
Korábban min. 1 hónapig állást
keresők

9,9%
8,4%
16,0%
5,6%

Állásbörzéken való részvétel útján

Egyéb

52,4%
48,9%

Korábban regisztrált álláskeresők

1,1%
3,5%
2,0%
0,3%

0,0%

Regisztrált álláskeresők

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Az együttes képet értékelve a részletes bemutatást megelőzően megállapítható, hogy összevetve a TÁRKI
2011-es vizsgálatával (19. oldal 4. táblázat), több változás tapasztalható az álláskeresés módjában. Nem jelent
eltérést az álláskeresésben a társadalmi tőke (rokonok, ismerősök) mobilizálásának meghatározó szerepe. Az
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álláskeresési szokások jelentős módosulását mutatja ugyanakkor, hogy a TÁRKI kutatásában 4. helyen
szereplő internetes álláskeresés mára a második helyre került. Továbbra is jelentős a munkáltatók közvetlen
megkeresésének szerepe az álláskeresésben. Valamelyest háttérbe szorult a nyomtatott média szerepe. Az
állam munkaközvetítés preferenciája továbbra is megelőzi a piaci munkaközvetítőkét, bár a különbség a jelen
kutatás szerint csökkent.
A leggyakoribb álláskeresési módozat a regisztrált álláskeresők körében az ismerősökön, barátokon
keresztül történő álláskeresés (76,1%), melyet a hirdetési újságokon, helyi és egyéb lapok olvasása révén
történő álláskeresés követ (48,9%). Jelentős gyakoriságú az internetes álláshirdetések (40,0%) és
munkáltatók közvetlen megkeresése (33,1%) is. A középfokú végzettségűek nagyobb valószínűséggel keresik
fel régi munkáltatóikat az alapfokú végzettségűekhez viszonyítva, valamint esetükben a leggyakoribb az
informális kapcsolatokon keresztüli munkakeresés is. Magasabb iskolai végzettség mellett egyre nagyobb
arányban jellemző a munkáltatók közvetlen megkeresése, valamint a közvetítő-kölcsönző irodákon keresztüli,
továbbá az internetes munkakeresés is. Az életkor növekedésével párhuzamosan csökken az internetes
álláskeresést választók aránya. A nők esetében kevésbé jellemző a régi munkahelyek felkeresése, ám a
kutatás szerint ők maguk jobban támaszkodnak informális kapcsolataikra a férfiakhoz viszonyítva. Ez
megerősíti azt a korábban leírt hipotézist miszerint a nők inkább képesek mobilizálni társadalmi
beágyazottságukat, a munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében. A női álláskeresők esetében ugyanakkor
szintén gyakoribb stratégia az internetes álláskeresés, valamint a hirdetési újságok átlapozása is.
A magasabb jövedelmi csoportoknál – az alacsonyabb jövedelemi csoportokhoz viszonyítva – gyakoribb az
internetes álláskeresés, az alacsonyabb jövedelmi csoportok ugyanakkor jobban támaszkodnak közvetítőkölcsönző irodák segítségére és a foglalkoztatási osztály közreműködésére, azaz az álláskeresésben kevésbé
tekinthetők önállónak. A rosszabb helyzetű járásoknál egyértelműen többen veszik igénybe a foglalkoztatási
osztályok segítségét, és kevesebben keresnek munkát interneten keresztül.
A korábban regisztrált álláskeresők körében az álláskereséshez a megkérdezettek 80,9%-a barátok,
ismerősök segítségét vette igénybe, 77,3%-a internetes állások révén keresett állást, 63,3%-a közvetlenül a
munkáltatókat kereste meg. A legkevésbé használt módozat az állásbörzéken való megjelenés volt (16,0%).
A férfiak szignifikánsan és szakmai szempontból is jelentősen nagyobb arányban keresik fel régi
munkahelyeiket álláskeresésük alkalmával, mint a nők (26,3% és 11,7%), valamint keresnek állást
munkaközvetítőkön, fejvadász cégeken keresztül (24,0% és 20,1%). A nők szignifikánsan nagyobb arányban
keresnek Facebook csoportokon keresztül (37,6% és 27,6%). Az életkor növekedésével csökken azok aránya,
akik közvetlen módon keresik meg potenciális munkáltatóikat, valamint azoké, akik munkaközvetítőkön,
fejvadász cégeken, foglalkoztatási osztályon, Facebook csoportokon keresztül keresnek állást, ugyanakkor
nő az állásbörzék és a hirdetési újságok szerepe az álláskeresésben.
Az iskolai végzettség növekedésével csökken azok aránya, akik munkaerő-kölcsönző irodákon keresztül
keresnek állást, illetőleg hirdetési újságokon, helyi és egyéb lapok olvasása útján tájékozódnak a
munkalehetőségekről. A magasabb iskolai végzettségűek nagyobb arányban használják azonban a
Facebook-os álláskereső csoportokat, internetes portálokat, valamint nagyobb arányban keresik meg a
munkáltatókat közvetlenül az alacsonyabb iskolai végzettség szerinti csoportokhoz képest.
Az Észak-magyarországi régióban a legkisebb azok aránya, akik ismerősök, rokonok barátok információinak
segítségével keresnek állást (56,3%), Dél-Dunántúlon a legmagasabb (93,8%). Észrevehető azonban, hogy
Észak-Magyarország régiójában minden jelentkezési mód esetén kisebb az azt igénybe vevők aránya, a többi
régióhoz képest (azaz általában kisebb az önálló álláskeresési aktivitás). A foglalkoztatási osztály
szolgáltatásait legnagyobb arányban Nyugat- és Dél-Dunántúlon használták (előbbi 47,4% utóbbi 58,0%), míg
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legkisebb arányban Közép- és Észak-Magyarországon említették, ami az NFSZ-be vetett bizalom
hiányának a jele lehet a kevésbé fejlett régió esetén, míg a Közép-Magyarország esetén a rendelkezésre
álló alternatívák magas száma lehet az eltérés oka.
A felsorolt álláskeresési módok közül az aktív korú népesség legalább 1 hónapig állást kereső
megkérdezettek 71,9%-a informális kapcsolatokon keresztül keresett állást, 43,5%-a böngészett internetes
oldalakat, 28,4%-a pedig közvetlenül a munkavállalókat kereste meg. 27,6%-uk hirdetési újságokat olvasott,
22,8%-uk pedig a foglalkoztatási osztály segítségét vette igénybe.
A nők nagyobb arányban keresnek interneten a férfiakhoz viszonyítva. A felsőfokú végzettségűek körében
szignifikánsan kisebb azok aránya, akik ismerősökön, barátokon keresztül informálódtak álláslehetőségekről
az alap és középfokú végzettségűekhez viszonyítva. A legidősebb (50 feletti) korcsoport esetében a legkisebb
azok aránya, akik interneten kerestek. A háztartás jövedelmének növekedésével csökkent azok aránya, akik
informális kapcsolataikat használták álláskeresés esetén, valamint akik állásbörzéken vettek részt.
Régiók tekintetében, az informális kapcsolatokon keresztüli álláskeresés legnagyobb arányban a KözépDunántúli régióban fordult elő, a foglalkoztatási osztály segítségét nagyobb arányban a többi régióhoz képest
a Dél-Alföldi régióban kérték.
Azok az aktív korúak, akik még nem kerestek legalább 1 hónapig állást, 67,0%-uk ismerősökön,
barátokon, rokonokon keresztül informálódna, 56,2%-uk interneten keresne, 31,1%-uk közvetlenül a
munkáltatókat keresné meg, s közel 16,3%-uk keresné fel a lakhelyéhez területileg illetékes foglalkoztatási
osztályt.
Nemek tekintetében a nők szignifikánsan nagyobb arányban vennék igénybe a foglalkoztatási osztály
segítségét, valamint nagyobb arányban vennének részt állásbörzéken is. A felsőfokú végzettségűek a többi
iskolai végzettség szerinti csoporthoz képest nagyobb arányban informálódnának ismerősöktől, rokonoktól
álláslehetőségekkel kapcsolatban, valamint keresnék fel a munkáltatókat közvetlenül, s keresnének
interneten. Az 50 év felettiek a többi korcsoporthoz képest nagyobb arányban fordulnának a foglalkoztatási
osztályhoz, nagyobb arányban olvasnának hirdetési újságokat, helyi lapokat.
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18. ábra:
Korábban regisztrált álláskeresők által legsikeresebbnek tartott álláskeresési mód
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A legeredményesebb módozatnak a korábban regisztrált álláskeresők az internetes keresést (32%),
valamint az informális kapcsolatok kihasználását vélik (32,6%). Legkevesebben az állásbörzéket (0,3%),
munkaközvetítőket (1,5%), régi munkahely felkeresését, valamint a foglalkoztatási osztály segítségét (3,5%)
értékelték a legeredményesebbnek.
Fontos megvizsgálni, hogy milyen eltéréseket látunk az egyes szociodemográfiai csoportok között a sikeres
álláskeresési stratégia szempontjából. A nem alapvetően nem okoz jelentős eltéréseket a riportált sikeres
stratégiák gyakorisági megoszlásában, kivéve a munkáltató közvetlen megkeresését, amelyet a nők 10%-a
választott, míg a férfiak 15,6%-a. Ez a munkaerőpiacon működő nemi diszkrimináció indirekt jelének
tekinthető, de lehet a nők eltérő álláskeresési módjának a következménye is. Korcsoport szempontjából már
jelentősebb eltérések találhatóak: míg a legtöbb 50 éven felüli által legsikeresebbnek mondott stratégia az
ismerősök, barátok megkeresése (42%), addig a 18-25 éves korcsoportban egyrészt a vélemények jobban
szóródnak, másrészt kiemelkedő jelentőségű (második legtöbbször említett) a Facebook álláskereső csoport
(26,4%), a domináns internetes álláshirdetés (41,8%) mellett. A 26-50 éves korcsoport számára közel azonos
arányban sikeres stratégia az ismerősök, barátok, tehát a társadalmi tőke használata, mint az internetes
álláshirdetések (30% körül), harmadik helyre viszont a munkáltatók közvetlen megkeresése került ebben a
korosztályban. Az iskolai végzettség szerint igazán jelentős eltérés az online álláskeresés megítélése
szempontjából van: egyrészt a Facebook álláskereső csoportok fontossága tendenciaszerűen nő az iskolai
végzettséggel, másrészt az alacsony iskolai végzettségűek körében dominánssá válik az internetes
álláshirdetések szerepe (53,5%). Utóbbi ismét a mintavétel speciális jellege miatti torzítás is lehet
(korcsoportra kontrollálva ugyanakkor az összefüggés megmarad), ezért ezt az összefüggést érdemes majd
az aktív korú népesség esetén külön megfigyelni. Egy kevésbé drámai és a szakmai tapasztalatokat
megerősítő különbség is jelentkezik az iskolai végzettség kapcsán: a munkaerő-kölcsönző cégek, mint

60

legsikeresebb stratégia lényegében csak a legfeljebb középfokú végzettségűeknél jelenik meg, alacsony
végzettségű dominanciával. A regionális különbségek két fontosabb eltérésben ragadhatók meg: egyrészt a
fejlettebb régiókban (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) és az Észak-Magyarországon
a társadalmi tőke (barátok, rokonok) szerepe sokkal jelentősebb, mint a többi régióban, másrészt főként az
Észak-Alföldön és kisebb mértékben a Dél-Dunántúlon jelentősebb a többi régiónál a munkáltató közvetlen
megkeresése, mint sikeres álláskeresési stratégia. A háztartási jövedelem nem okoz igazán tendenciaszerű
összefüggéseket. Érdekes további összefüggés, hogy az álláskeresőként eltöltött hónapok számának
növekedésével nő az internetes álláskeresés fontossága.
19. ábra:
Az aktív korú népességből a korábban legalább egy hónapig állást keresők legsikeresebbnek tartott álláskeresési módjai
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A legeredményesebb álláskeresési módszernek az aktív korú népesség legalább egy hónapig aktívan állást
kereső tagjai közül az ismerősöktől, barátoktól való érdeklődést jelölték a válaszadók (48,2%), melyet az
internetes keresés (18,5%) és a munkáltatók közvetlen megkeresése követ (9,7%). A foglalkoztatási osztályt
a válaszadók mindössze 3,1%-a jelölte.
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20. ábra:
Álláshoz jutást segítő készségek és képességek a korábban regisztrált álláskeresők körében
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Azt is megvizsgáltuk a kutatás során, hogy a válaszadók mely készségeket, képességeket tartanak fontosnak
legutóbbi álláshoz jutásuk sikeressége szempontjából.
A megkérdezett korábban regisztrált álláskeresők legnagyobb arányban úgy vélik, hogy a megfelelő
munkatapasztalat segített főként abban, hogy megtalálják jelenlegi/legutóbbi állásukat (43,5%), valamint az,
hogy tisztában vannak azzal, hogyan kell viselkedni egy interjú-szituációban (36,7%) továbbá tudják,
miképpen kell jó önéletrajzot írni (34,8%). A maximálisan megjelölhető három lehetőség közé ritkán került a
sok álláskeresési módszer ismerete (2,7%), illetve a naprakész munkaerőpiaci információk megléte (5,4%).
A férfiak szignifikánsan nagyobb arányban jelölték, hogy főképp az segítette őket állásuk megtalálásában,
hogy tudták, hol találnak számukra megfelelő állást (17,2% és nők 10,3%), valamint az, hogy piacképes
szaktudással rendelkeznek (17,6% és 12,1%). A nők nagyobb arányban vélték úgy, hogy állásuk
megtalálásához szerencse kellett (nők: 37,2% és férfiak: 23,2%). Ezek a nemi különbségek a nők
munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos helyzetére utalhatnak, s részben a férfiaktól eltérő (pl.: rugalmas
munkaidő), de a munkaerőpiac által el nem fogadott igényeikben gyökerezhetnek.
Az életkor növekedésével párhuzamosan csökken azoknak az aránya, akik úgy vélték, állásuk
megszerzéséhez szükség volt arra, hogy jó önéletrajzot tudjanak írni (18-25 éves: 72,8%; 26-50 éves: 32,7%;
50 év felett: 28,2%), illetve tudják miképpen kell viselkedni interjú-szituációban (18-25 éves: 77,0%; 26-50
éves: 34,5%; 50 év felett: 29,6%); ezzel párhuzamosan az idősebbek körében magasabb a munkatapasztalat
és a vélt szerencse szerepe.
Minél többször volt valaki munkanélküli, annál fontosabbnak véli a jó önéletrajz megírásának készségét, és az
interjús tapasztalatot.
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Régiók szerint, legkisebb arányban a Közép-Dunántúlon tartják fontosnak az önéletrajz megírásának
készségét (14,7%), legnagyobb arányban a Dél-Dunántúlon (46,5%) és Dél-Alföldön (45%). A válaszadók
véleménye alapján az interjúkon szerzett meglévő tapasztalat legnagyobb arányban Észak-Alföldön járult
hozzá az állások megszerzésében, (68,2%), legkevésbé Észak-Magyarországon (19,9%).
Az álláskeresés módját jellemzi az álláskeresői portálok használata is. Az egyes portálok használatának
gyakorisága inkább az álláskeresői szokások ismerete szempontjából lehet jelentős, ugyanakkor az EURES
portál és a VMP használata az NFSZ működési hatékonysága szempontjából, míg a portálokat egyáltalán
nem használók aránya és összetétele az online eléréssel kapcsolatos nyitottság szempontjából lehet jelentős
(ezekkel korábbi fejezetekben már foglalkoztunk). A felsorolt álláskereső portálok közül a megkérdezett
álláskeresők 64,0%-a egyiket sem használta, 28,1%-a használta már a profession.hu-t, 16,3%-a a jobline.hut, míg 11,6%-a a workania.hu-t. Viszonylag nagyobb arányban használtak az álláskeresők Facebook-os
álláskereső csoportokat is (8,9%). Ennek a jelentősége az NFSZ esetleges Facebook irányú szolgáltatása
szempontjából lehet. A megkérdezettek 5,7%-a használta már a Virtuális Munkaerőpiac Portált is.
21. ábra:
Regisztrált álláskeresők álláskereső portál használata
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Mindegyik portál esetében jól látható tendencia, hogy az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan nő
azok aránya, akik az adott portálokat használják. Minden iskolai végzettségű csoport esetében megfigyelhető,
hogy legnagyobb arányban a profession.hu-t, valamint a jobline-hu-t használják. Korcsoportok esetében
látható, hogy a fiatalabb generációk összességében nagyobb aránya használja a felsorolt portálokat, az idősek
ugyanezen arányához viszonyítva. Nemek tekintetében elmondható, hogy a nők nagyobb arányban
használják a portálokat a férfiakhoz viszonyítva - többek között a Virtuális Munkaerőpiac Portált is.
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Munkahely választási preferenciák
A három vizsgált csoport körében egyaránt vizsgáltuk a munkahely választási preferenciákat. A vizsgálat során
4 fokú Likert-skálát alkalmaztunk az egyes dimenziók mérésére.
A vizsgált dimenziók a következők voltak:
 a munka stabilitása,
 a fizetés nagysága,
 földrajzi elérhetőség,
 földrajzi közelség (lakóhelyhez),
 munkaidő beosztása,
 szakmai tapasztalat felhasználhatósága,
 szakmai fejlődési lehetőségek,
 végzettségnek való megfelelőség,
 idegennyelv tudási szükséglet,
 karrierlehetőség.
A fontosságot az alábbiakban a 1-4 értékű skála átlagaival jellemezzük.
Álláskeresés szempontjából az álláskeresők körében az átlagosan legfontosabbnak ítélt jellemzők közé
tartozik, hogy a munka hosszú távú legyen (3,8) megfelelő legyen a várható fizetés nagysága (3,8), könnyen
megközelíthető legyen a munkahely (3,7). Legkevésbé a karrierlehetőségeket és az idegennyelv használatot
értékelték fontosnak a megkérdezettek (22. ábra).

22. ábra:
Munkahely választási szempontok az álláskeresők körében
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A tanulási lehetőségek, végzettségnek megfelelő állásban való elhelyezkedés, a karrierlehetőség és kisebb
mértékben a szakmai tapasztalat felhasználhatósága az iskolai végzettség növekedésével együtt egyre
fontosabb szerephez jut. A lakóhely közelsége a 18-25 éves korcsoportnál kevésbé fontos, mint a 26-50 és
50 év feletti csoport esetében. Ellenben a fiatalabbak számára nagyobb értéket képvisel, hogy az állás jó
karrierlehetőségeket biztosítson, meglegyen a tanulási, képzési lehetőségek lehetősége, a munkaidő
rugalmas beosztású legyen. A nők számára szignifikánsan fontosabb a lakóhely és munkahely közelsége,
mint a férfiaknak. A jobb helyzetű járásoknál fontosabbá válik a várható fizetés mértéke, a lakhely és
munkahely közelsége, a rosszabb helyzetű járásokhoz viszonyítva. A rosszabb helyzetű járásoknál a
legfontosabb szempont, hogy a munka hosszú távú legyen és könnyen megközelíthető.
A korábban regisztrált álláskeresők állás választása esetében a megkérdezettek számára kiemelkedően
fontos a várható fizetés nagysága (átlagosan 3,7), valamint, hogy a munka hosszú távú legyen (3,7), és a
munkahely könnyen megközelíthető legyen (3,3).
23. ábra:
Munkahelyválasztási szempontok a korábban regisztrált álláskeresők körében
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A lakó és munkahely közelsége átlagosan fontosabb a nők számára (3,3), mint a férfiak számára (3,1).
Hasonló nemi eltérést mutat az is, hogy a munkahely könnyen megközelíthető legyen (nők:3,5 és férfiak: 3,2).
Szintén fontosabb a nők számára, hogy a munkaidő rugalmas legyen (nők: 3,5, férfiak: 3,1). A férfiaknak
fontosabb, hogy legyenek tanulási, képzési lehetőségek (férfiak: 3,1, nők: 2,9), valamint felhasználhassák
meglévő szakmai tapasztalatukat (férfiak: 3,2 és nők 3,0). A munkahely megközelíthetősége az 50 év felettiek
számára fontosabb, mint a 18-25 éveseknek (előbbi 3,4 míg utóbbi 3,1), az életkor növekedésével egyre
kevésbé fontos a karrierlehetőség. Az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan egyre fontosabbá
válik a meglévő szakmai tapasztalatok felhasználhatósága, valamint a végzettségnek megfelelő pozíció. Ezzel
párhuzamosan az iskolai végzettség növekedésével egyre kevésbé válik fontossá a munka- és lakóhely
távolsága, valamint, hogy a munka hosszú távú legyen.
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24. ábra:
Munkahelyválasztási szempontok az aktív korú népesség körében
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Az aktív korú népességben a felsorolt álláskeresési szempontok közül a legfontosabb szempont a munka
megbízhatósága (3,9), ezt követte a megfelelő fizetés nagysága (3,7), majd az, hogy a munkahely könnyen
megközelíthető legyen, illetve a meglévő szakmai tapasztalatok hasznosíthatók legyenek (3,5).
A nők esetében a munkahely könnyű megközelíthetősége szignifikánsan, de kis mértékben fontosabb
szempontnak bizonyult, mint a férfiaknál (nők: 3,5 és férfiak 3,4). Az iskolai végzettség növekedésével együtt
egyre jelentősebbé válik, hogy legyenek karrierlehetőségek a munkahelyen, legyen tanulási és képzési
lehetőség, s egyre kevésbé döntő, hogy a lakóhely és a munkahely közel legyen egymáshoz.
A várható fizetés nagysága a Közép-dunántúli régióban a legfontosabb a többi régióhoz képest (3,8), míg a
Dél-Dunántúli régióban a legkevésbé (3,6) bír jelentőséggel. A rugalmas munkaidő a válaszadók számára a
Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon fontosabb.
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Speciális célcsoportok jellemzői az NSZF szempontjából és
hatékony elérésük, illetve kiszolgálásuk lehetőségei
Pályakezdők (18-25 évesek)
A pályakezdő álláskeresők önálló álláskeresési hajlandósága kissé elmarad az átlagostól (6,7 százalékpont).
Helyzetükből fakadóan kevésbé jellemző erre a csoportra a régi munkahely felkeresése az álláskeresés során,
azonban kevésbé jellemző a munkáltató közvetlen megkeresése is, ugyanakkor sokkal jellemzőbb az
átlagosnál az internetes álláshirdetések böngészése (és kevésbé a nyomtatott médiumoké). A pályakezdő
korábbi álláskeresők legsikeresebb álláskeresési stratégiája az online álláskeresés (első helyen a internetes
álláshirdetések használata, második helyen a Facebook-csoportoké – előbbit megerősíti az aktív korú
népesség korábban álláskereső almintája is, az utóbbit inkább cáfolni látszik). A korábban álláskereső
pályakezdők az átlagosnál jóval fontosabbnak gondolták a jó önéletrajz és a megfelelő állásinterjú szerepét
és kevésbé jelentősnek a munkatapasztalatot és a szerencsét.
Az aktív korú pályakezdők ismerete az NFSZ-ről nem tér el jelentősen. A pályakezdő regisztrált és korábban
regisztrált álláskeresők az átlagosnál jobban informáltak a tanácsadás, mentori szolgáltatás, tréningek
tekintetében. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat, hiányosságokat a pályakezdő
álláskeresők és volt álláskeresők az áltagoshoz hasonló mértékben tapasztaltak. A Virtuális Munkaerőpiac
Portált a pályakezdő álláskeresők szignifikánsan átláthatóbbnak értékelték. A pályakezdő álláskeresők
körében az átlagosnál magasabb a bel- és külföldi irányú mobilitási hajlandóság. Ugyanakkor a pályakezdő
álláskeresők az átlagosnál kevésbé érdeklődnek a képzések iránt, illetve az NFSZ az érdeklődők számára is
kevésbé sikeresen ajánl olyan képzést, amelyen részt vesznek. Azok, akik végül részt vesznek képzésen az
átlagosnál alacsonyabb arányban helyezkednek el a képzésnek köszönhetően (itt azonban a mintavételből
származó torzítás is felléphet).
Az álláskereső pályakezdők kevésbé preferálják a személyes és telefonos kapcsolattartást az átlagoshoz
képest; ugyanakkor ügytípusonként viszonylag eltérő preferenciákat mutatnak: minden esetben a személyes
kapcsolattartás a domináns, amely mellett az internetes kapcsolattartás kerül a második helyre. Még a
komplexebb, bizalmat igénylő feladatok (egyéni munkakeresési terv, pénzbeli ellátások folyósításának
ügyintézése) esetében is jellemző az online kapcsolattartás preferálása – kivételt képez az időpontfoglalás,
amely ebben a körben a személyes preferenciát követően inkább telefonos.
A pályakezdő álláskeresők csoportja a munkaerőpiaci helyzet szempontjából kedvező és kedvezőtlen
jellemzőket egyaránt hordoz. Álláskeresési szokásaikban intenzívebben használják az internetet,
felkészültebbek az álláskeresés formális kérdéseiben (önéletrajz, állásinterjú), ugyanakkor kevésbé
támaszkodhatnak korábbi munkatapasztalataikra. Ismereteik az NFSZ-ről nem tér el lényegesen az
átlagostól, de jobban ismerik az álláskeresést támogató kiegészítő szolgáltatásokat és könnyebben
használják a VMP-t. Nyitottabbak a földrajzi mobilitásra. Hátrányos ugyanakkor, hogy kisebb
hajlandóságot mutatnak a képzésekben történő részvételre, és a képzést követő elhelyezkedésük is
problémát jelenthet. A pályakezdők egy csoportja számára az online ügyintézés természetes, számukra
minél szélesebb körű online szolgáltatások elérhetősége lenne fontos, ugyanakkor a csoport nagyobb
része még igényli a személyes kapcsolattartást.

50 év felettiek
Az 50 év feletti álláskeresők önálló álláskeresési hajlandósága nem tér el jelentősen az átlagostól. Az
átlagosnál jellemzőbb rájuk a korábbi munkahely felkeresése az álláskeresés során, szintén dominál a
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nyomtatott hirdetési médiumok használata, ugyanakkor sokkal kevésbé jelenik meg az internetes
álláshirdetések böngészése. Az 50 év feletti korábbi álláskeresők legsikeresebb álláskeresési stratégiája
egyértelműen a barátok, ismerősök felkeresése. Az 50 év feletti korábbi álláskeresők az átlagosnál
fontosabbnak tartották a szerencse és a munkatapasztalat szerepét.
Az aktív korú 50 év felettiek ismerete nem tér el jelentősen az NFSZ-ről. Ugyanakkor a körükben az egyes
szolgáltatások közül az átlagosnál a munkaközvetítés és a pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások
ismertebbek, míg a többi szolgáltatás ismertsége átlagos vagy az alatti. Az egyes szolgáltatásokkal
kapcsolatos problémákat, hiányosságokat az 50 év feletti álláskeresők és volt álláskeresők az áltagossal
azonos mértékben tapasztaltak. A Virtuális Munkaerőpiac Portált az 50 év feletti álláskeresők szignifikánsan
kevésbé átláthatóbbnak értékelték a pályakezdőkhöz képest, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ezen a téren
az 50 év felettiek több segítségre szorulnak. Az 50 év feletti álláskeresők az átlagosnál gyakrabban
tulajdonítják az álláskeresés sikertelenségét annak, hogy a foglalkoztatási szolgálat csak közfoglalkoztatási
lehetőségeket ajánl fel számukra. Emellett az átlagnál gyakrabban érzik úgy, hogy az NFSZ nem végez valódi
munkaközvetítést, csak adminisztrál, illetve azt, hogy valójában nem foglalkoznak azzal, hogy az ügyfeleknek
munkahelyet találjanak. Utóbbi két tényező akár diszkriminációt is jelezhet. Az 50 év feletti álláskeresők
körében átlag alatti a bel- és külföldi mobilitási hajlandóság, ami tovább csökkenti álláskeresési esélyeiket.
Ugyanakkor az 50 év feletti álláskeresők számára az NFSZ könnyebben tud képzést ajánlani, viszont körükben
az átlagosnál gyakoribb a képzéstől való elzárkózás. Azok, akik végül részt vesznek képzésben az átlagosnál
kisebb arányban helyezkednek el a képzés segítségével (itt azonban a mintavételből származó torzítás is
felléphet). A képzéshez kapcsolódó álláskeresés sikertelenségének speciális oka az 50 év felettiek esetén a
munkahely távolsága a lakóhelytől.
Az 50 év feletti álláskeresők kevésbé preferálják az internetes kontaktálást, és inkább a személyes
kapcsolattartást részesítik előnyben. Ez megnyilvánul minden egyes ügytípus esetén, de különösen a
munkaközvetítés és az egyéni munkakeresési terv összeállításánál (90% körüli preferencia).
Az 50 év feletti álláskeresők jobban tudnak támaszkodni korábbi munkatapasztalataikra és
felhalmozott kapcsolati tőkéjükre, ugyanakkor az álláskereséshez kevésbé tudják felhasználni az
internetet, ami jelentős hátrányt jelent számukra, helyettük az elavult információkat és szűkebb kínálatot
jelentő nyomtatott médiumokat használják. Kevésbé egyértelműek számukra az álláskeresés formai
kellékei (önéletrajz, állásinterjú). A munkaerőpiaci problémáikat jól jelzi, hogy az átlagosnál nagyobb
mértékben tulajdonítják a szerencsének elhelyezkedési esélyeiket. Az NFSZ ismertsége körükben
átlagos, a szolgáltatások közül az állásközvetítés és pénzbeli juttatások ismertek elsősorban számukra,
éppen azokat ismerik kevésbé, amelyek pótolhatnák hiányosságaikat (mentorálás, tréning). Kevésbé
látják át a VMP használatát. Gyakrabban szembesülnek azzal, hogy nem értékelik a
munkaképességüket vagy legalább is hajlamosabbak ezt gondolni (akár az NFSZ munkatársairól is).
Kevésbé jellemző körükben a mobilitási hajlandóság, ugyanakkor könnyebben talál számukra képzést
az NFSZ. A képzést követően azonban az átlagosnál kisebb arányban helyezkednek el. A
kapcsolattartásban egyértelműen a személyes utat preferálják, különösen a komplexebb, több bizalmat
igénylő ügyekben.

Alacsony iskolai végzettségűek
Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők önálló álláskeresési hajlandósága kis mértékben (6,4
százalékpont) elmarad az átlagostól. Kis mértékben kevésbé tudják kihasználni az álláskereséshez korábbi
kapcsolataikat (korábbi munkahely, rokonok, ismerősök, barátok), illetve kevésbé használják az internetes
álláskeresést (ez azonban lehet a helyszíni mintavétel torzítása is, az aktív korúak korábban állást kereső
részmintája nem erősíti meg). Az alacsony iskolai végzettségű korábbi álláskeresők körében a legsikeresebb
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álláskeresési stratégiának az internetes álláshirdetések böngészése bizonyult (ez azonban lehet a helyszíni
mintavétel torzítása is, az aktív korúak korábban állást kereső részmintája ezt nem erősíti meg).
Az aktív korú alacsony iskolai végzettségűek ismerete az NFSZ-ről elmarad az átlagostól. Az egyes
konkrét szolgáltatások ismertségét tekintve az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők és korábbi
álláskeresők körében általában alacsonyabb az egyes szolgáltatások ismertsége, kiemelendő az álláskeresők
körében képzéssel kapcsolatos és mentori szolgáltatások átlagtól elmaradó ismerete. Az alacsony iskolai
végzettségű álláskeresők a helyszíni kérdezés során az átlagosnál kevésbé jeleztek a szolgáltatásokkal
kapcsolatos hiányosságokat, ugyanakkor az online kérdezés során a korábbi álláskeresők éppen ezzel
ellentétesen nagyobb számban jeleztek hiányosságokat. Ez lehet a két csoport közötti eltérés
következménye is, de lehetséges, hogy az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők a tapasztalt
problémákat kevésbé merik szóvá tenni, azaz ebben a tekintetben nagyobb odafigyelést igényelnek.
Az egyes konkrét problémák közül az alacsony iskolai végzettségűek gyakrabban jelezték, hogy nem kerültek
sorra a nyitvatartási időben, ami egyaránt felvetheti a diszkrimináció gyanúját és a gyengébb
érdekérvényesítő képesség fennállását. A szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások az alacsony iskolai
végzettségűek körében nem térnek el jelentősen az átlagostól, kivéve a szolgáltatási hely elhelyezkedésére
vonatkozó igényeket: számukra a lakóhelyhez közeli elhelyezkedés fontosabb. Az alacsony iskolai
végzettségű álláskeresők gyakran érzik úgy, hogy az NFSZ csak közfoglalkoztatást tud számukra kínálni, ami
az elhelyezkedés sikertelenségéhez vezet. Ugyanakkor az alacsony iskolai végzettségűek számára az NFSZ
nagyobb arányban tud képzést ajánlani. Ha azonban nem tud képzést ajánlani, annak nagyobb
valószínűséggel éppen az alacsony végzettség az oka.
Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresőkre jellemzőbb a személyes kapcsolattartás preferenciája a
telefonos, illetve internetes kapcsolattartással szemben. Ugyanakkor az egyes ügytípusok közül a
munkaközvetítés és a rendszeres jelentkezési kötelezettség esetén éppen az alacsony iskolai végzettségűek
körében ér el 10%-ot, illetve 11,8% a telefonos ügyintézést preferáló álláskeresők aránya.
Az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők kevésbé önállók, motiváltak az átlagosnál (kisebb önálló
álláskeresési hajlandóság). Az álláskereséshez kevésbé tudják használni kapcsolati tőkéjüket és az
internet nyújtotta előnyöket. Az aktív korú alacsony iskolai végzettségűek körében az átlagosnál kisebb
az NFSZ ismertsége összességében, de az álláskeresők körében az egyes szolgáltatások ismertsége
külön-külön is (főként a képzés és a mentori szolgáltatás ismertsége) alacsony. Lehetséges, hogy a
szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat kevésbé merik jelezni (erre utal a helyszíni személyes és az online
kérdezés jelentős eltérése és az is, hogy az átlagosnál gyakrabban nem kerülnek sorra ügyintézési időn belül).
Az átlagosnál fontosabb számukra, hogy a szolgáltatási hely lakóhelyük közelében legyen. Az átlagosnál
nagyobb arányban érzik úgy, hogy az NFSZ csak közfoglalkoztatást tud számukra nyújtani, ugyanakkor
az NFSZ nagyobb valószínűséggel tud képzést biztosítani számukra, ha azonban nem tud képzést
nyújtani, akkor annak leginkább alacsony iskolai végzettségük az oka.

Nők
Az álláskereső nők önálló álláskeresési hajlandósága nem tér el jelentősen az átlagostól. Az álláskereső nőkre
kevésbé jellemző a régi munkahely, illetve a munkáltató közvetlen felkeresése, ugyanakkor jellemzőbb a
barátok, ismerősök segítségének igénybevétele, valamint az internetes és nyomtatott álláshirdetések
használata (az összefüggéseket a korábbi álláskeresők válaszai egyes pontokon megerősítik, illetve nem
cáfolják). A korábban álláskereső nők legsikeresebb álláskeresési stratégiája nem tér el jelentősen az
átlagostól, kivéve a munkáltató közvetlen megkeresését, amely elmarad az átlagos említési aránytól (de ez
lehet annak is a következménye, hogy ezt a stratégiát az álláskereső nők kevésbé preferálják). A korábban
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álláskereső nők jelentősen nagyobb arányban tulajdonították a szerencsének azt, hogy állást találtak és
kevésbé annak, hogy tudták, hogy hol kell állást keresniük, illetve annak, hogy megfelelő szaktudással bírnak.
Az aktív korú nők ismerete a NFSZ-ről és az NFSZ által nyújtott szolgáltatásokról nem tér el jelentősen. Az
álláskereső nők szignifikánsan kisebb arányban jeleztek a szolgáltatással kapcsolatos hiányosságokat, ami
arra utalhat, hogy ez a csoport a problémákat kevésbé artikulálja (nem valószínű, hogy kevesebb
hiányossággal szembesülnek pusztán a nemük miatt). Az aktív korú nők számára fontosabb, hogyha az NFSZ
szolgáltatásait igénybe kellene vegyék, akkor a szolgáltatási hely legyen a lakóhelyük közelében. A női
álláskeresők szignifikánsan gyakrabban jelezték, hogy egyáltalán nincs álláslehetőség a környéken, ami felveti
a diszkrimináció lehetőségét, amely tényező azonban további vizsgálatot igényelne. A nők mobilitási
hajlandósága is alacsonyabb a férfiakhoz viszonyítva, ez tovább csökkenti elhelyezkedési lehetőségeiketugyanakkor figyelembe kell venni, hogy esetükben az alacsonyabb mobilitási hajlandóság hátterében objektív
okok állhatnak (pl.: gyermek, aki oktatási intézményhez kötődik). A nők számára ráadásul az NFSZ 5
százalékponttal kisebb arányban tud olyan képzést ajánlani, amelyen részt vesznek. A sikertelenség egyéb
okai mellett szignifikánsan gyakoribb, hogy az álláskereső nők úgy érzik, a felajánlott képzés nem javítja az
elhelyezkedési lehetőségeiket (39,2%).
A női álláskeresők kapcsolattartási módjában, illetve egyes ügytípusok kapcsán preferált kapcsolattartási
csatornáiban nincs jelentős eltérés az átlagoshoz képest.
A nők álláskeresési stratégiája eltér az átlagostól: intenzívebben építenek a kapcsolati tőkéjükre, illetve
az online és nyomtatott médiumokra és kevésbé a munkaáltatókkal való közvetlen kapcsolatra. A nők
körében jellemzőbb, hogy a szerencsének tulajdonítják azt, hogy állást találtak, ami a munkaerőpiaci
kiszolgáltatottság jele lehet. A szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányosságokat kisebb arányban jelzik,
ami kisebb érdekérvényesítő képességre utalhat a szolgáltatások igénybevétele kapcsán. Átlagosnál
fontosabb számukra, hogy a szolgáltatási hely a lakóhelyük közelében legyen és mobilitási
hajlandóságuk is alacsonyabb. Az átlagosnál gyakrabban vélik úgy, hogy nincs a környékükön
álláslehetőség, ami felveti a diszkrimináció lehetőségét. Kevésbé tud az NFSZ számukra olyan képzést
ajánlani, amiben részt is vesznek, az okok között szignifikánsan gyakoribb az, hogy a nők úgy gondolják
a felajánlott képzés nem javítja az elhelyezkedési esélyeiket. Kapcsolattartási csatorna preferenciájuk nem
tér el az átlagostól.
Az egyes speciális célcsoportoknál leírt megállapítások alapján javasoljuk minden célcsoportra elérési és
ügyintézési stratégia kialakítását. A stratégia vegye figyelembe az egyes célcsoportok eltérő álláskeresési
szokásait, eltérő saját erőforrásait (kapcsolati tőke, digitális írástudás, tapasztalati tőke, tudás tőke, stb.), a
csoportonként eltérő attitűdöket (nyitottság, személyesség igény, mobilitási hajlandóság, eltérő
érdekérvényesítési képesség stb.), az egyes szolgáltatások ismertségét és az abban tapasztalható
eltéréseket, ügytípusonként preferált csatorna típusokat. Javasoljuk, hogy a célcsoport stratégiák térjenek ki
az egyes célcsoportokkal kapcsolatos folyamatos értékelésre, valamint érzékenyítésre is.
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