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Be ve ze tő

kiad vá nyunk ban az idő sebb (55 év fe let ti) ko rosz tály – eu ró pai össze ve tés ben fel tű nően ala csony – ma gyar -
or szá gi fog lal koz ta tá si ak ti vi tá sá nak okait vizs gál juk és a je len le gi hely zet ja ví tá sá ra te szünk aján lá so kat.
Az idő sebb ko rosz tály ma gyaror szá gi fog lal koz ta tá si szint je ugyan ja vult va la me lyest az utób bi évek ben,
de még min dig je len tő sen el ma rad az eu ró pai át lag tól. A hely zet ér té ke lé sé nél és az idő sek fog lal koz ta -
tási hely ze té nek ja ví tá sát cél zó ja vas la tok ki dol go zá sá nál kiemelt fi gyel met for dí tot tunk a ma gyar nál jó val
ked ve zőbb fog lal koz ta tott sá gi rá tát fel mu ta tó sváj ci ta pasz ta la tok ra, a sváj ci gya kor lat ta nul má nyo zá sá -
ra. rá vi lá gí tunk a ked ve zőbb sváj ci és a ked ve zőt le nebb ma gyar fog lal koz ta tá si mu ta tók főbb okai ra. igyek -
szünk el kü lö ní te ni azo kat a té nye ző ket, ame lyek a két or szág sa já tos sá gai ból adód nak, és azo kat, ame lyek
fel té te le zé sünk sze rint a ma gyaror szá gi hely zet ja ví tá sá nál is fel hasz nál ha tók.

ma gyaror szá gon az idő sek fog lal koz ta tá sá nak nö ve lé se te rü le tén – svájc tól el té rően – egyelő re nincs szé -
les kö rű, több kor mány za ti in téz mény rész vé te lén ala pu ló, koor di nált cse lek vé si prog ram. Az ösz tön zők
nagy részt a fog lal koz ta tók já ru lékked vez mé nyé ben me rül nek ki, va la mint ese ti, kor lá to zott ideig tar tó, kor -
lá   to zott ha tó kö rű, uniós tá mo ga tás sal fi nan szí ro zott prog ra mok ban. A mun ka erő piac ak tuá lis hely ze te nem
vál tott ki még olyan erős kény szert a kér dés össze tett, so kol da lú ke ze lé sé re, mint svájc ban. A gaz da sá gi
nö ve ke dés fel gyor su lá sa még nem ered mé nyez te a mun ka erő pia con lé vő sza bad mun ka erő fel szí vá sát. 
ma még jó val több a mun kát ke re ső, köz tük idő sebb em ber, mint az üres, be töl tet len ál lás hely. 

ha viszont a jövő felől nézzük a kérdést, akkor nálunk sem halogatható az idősekkel való foglalkozás összetett
kérdéseinek megoldása. A demográfiai helyzet előrevetíti azt az állapotot, hogy az aktív népességben és az
eltartottak között egyaránt nő az idősek részaránya az országban. A nyugdíjkassza ugyan most még egyen-
súlyközeli állapotban van, de a nyugdíjkiadások gdP-hez mért aránya folyamatosan nő, szakértők szerint már
10% felett jár. 1 millióval több munkahelyre és 1 millióval több adófizetőre lenne szükség, hogy a nyugdíjrend-
szer fenntartható legyen. A helyzetet az is rontja, hogy az országból megindult munkaerő-kivándorlás első-
sorban a fiatal korosztályt érinti. Az elöregedő társadalom és a jóléti rendszerek fenntarthatóságának biz-
tosítása már a nem a távoli jövő problémája. megoldásukon előre gondolkozni kellene a társadalmi
szervezeteknek, köztük a szakszervezeteknek is.

A mun kás ta ná csok or szá gos szö vet sé ge a mos ta ni prog ram ban va ló rész vé tel lel és a kü lön fe je zet ben
össze fog lalt aján lá sok köz zé té te lé vel nem te kin ti le zárt nak a kér dés tár gya lá sát, amely a kon zor ciu mi részt -
ve vők szá má ra is sok új felis me rés sel járt. el len ke ző leg! Ja vas la taink kal az ér de mi mun ka meg kez dé sé hez
kí vá nunk hoz zá já rul ni. Az or szá gos ér dek egyez te té si fó ru mo kon fo lya ma to san na pi ren den kí ván juk tar ta -
ni az aján lá sok vég re haj tá sát, en nek ér de ké ben ké szek va gyunk az együtt mű kö dés re a kor mány za ti és a
mun ka adói part ne rek kel. sa ját tag sá gunk, tiszt ség vi se lőink pe dig a mun ka he lye ken igye kez nek majd köz -
re mű köd ni az idő sebb mun ka vál la lók mun ka fel té te lei nek ja ví tá sá ban, mun ka ké pes sé gük megőr zé sé ben,
fej lesz té sé ben. 

A ki tű zött feladat el vég zé se so rán pó tol ha tat lan se gít sé get je len tett a sváj ci-ma gyar együtt mű kö dé si Prog -
ram ke re té ben lét re ho zott „Test vérte le pü lé si és Part ner sé gi Pá lyá za ti Alap” anya gi és er köl csi tá mo ga tá -
sa, ame lyért ezúton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki.

bevezető | 5
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1. A pro jekt le bo nyo lí tá sá nak is mer te té se

A mun ka prog ram meg va ló sí tá sá ban 3 szer ve zet
kon zor ciu ma, a mun kás ta ná csok or szá gos szö vet -
sé ge (ha zai szak szer ve ze ti part ner), a vál lal ko zók és
mun kál ta tók or szá gos szö vet sé ge (ha zai mun ka adói
part ner) és a tra va ill. su is se (sváj ci szak szer ve ze ti
part ner) vett részt. A mun ka vál la lói és a mun ka adói
ér dek kép vi se le tek együtt mű kö dé se a té ma fel dol -
go zá sá ban elő se gí tet te, hogy so kol da lúan vi lá gít -
suk át az idő sek mun ka vál la lá sát be fo lyá so ló té nye -
ző ket, hogy kie gyen sú lyo zott kö vet kez te té sek re tö -
re ked jünk és hogy a mun ka vi lá gá nak va la mennyi
sze rep lő je szá má ra meg fo gal maz zuk a felada to kat. 

A prob lé ma fel tá rás so rán fó kuszcso por tos kon zul -
tá ció kon gyűj töt tünk in for má ció kat a mun kál ta tók
és a szak szer ve ze tek kép vi se lői től az idő sebb mun -
ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak ha zai gya kor la tá ról, a
le küz den dő ne héz sé gek ről. A kon zul tá ciók ra meg -
hív tuk a ma gyaror szá gon te vé keny ke dő sváj ci ér de -
kelt sé gű vál lal ko zá sok hu mán po li ti kai te rü le ten
te vé keny ke dő szak em be reit.

Az adat gyűj tést kiegé szí tet tük egy 170 vál lal ko zás -
ra ki ter je dő kér dő íves fel mé rés sel, amely nek kö -
zép pont já ban a mun kál ta tók ál tal az idő sebb dol go -
zók al kal ma zá sá nál ér vé nye sí tett szem pon tok áll tak.

A ta pasz ta lat szer zés re kiemel ke dő le he tő sé get biz -
to sí tott a Svájc ban le bo nyo lí tott ta nul má nyút,
amely nek so rán megis mer ked het tünk az idő sebb
mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát be fo lyá so ló in téz -
mény rend szer rel, a legújabb kor mány za ti in téz ke -
dé sek kel, a kö ve ten dő pél dát je len tő mun ka he lyi
gya kor la tok kal, a mun kál ta tói ér dekkép vi se le tek és
a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek friss kez de mé -
nye zé sei vel, a kez de mé nye zé sek mö gött meg hú zó -
dó mo ti vá ciók kal. Az in téz mé nyi, mun ka he lyi lá to -
ga tá so kat va la mennyi eset ben kiegé szí tet tük hely -
szí ni kon zul tá ciók kal, így a lá tot tak kap csán mó dunk
nyílt a kér dé sek meg fo gal ma zá sá ra és a vá la szok
meg hall ga tá sá ra. 

A sváj ci ta nul mány utat kö ve tően a kon zor ciu mi ta gok
szak em be rei 2 na pos mun ka meg be szé lé sen te kin -
tet ték át bu da pes ten a fó kuszcso por tos ta lál ko zók
és a sváj ci lá to ga tás ta pasz ta la tait, a be lő lük adó dó
kö vet kez te té se ket. A mun ka meg be szé lé sen részt
vet tek a ma gyar mun ka ügyi kor mány zat kép vi se lői
és Svájc ból ér ke zett szak ér tők is, így a két ol da lú pár -

be széd há rom ol da lú, nem zet kö zi esz me cse   ré vé
szé le se dett ki. A kor mány za ti szak em be rek be szá mol -
 tak a ked ve zőt len ha zai idős ko ri fog lal koz ta tá si mu ta -
tók ja ví tá sá ra tett in téz ke dé sek ről és szem be sül tek
azok kal a fó kusz cso por tos meg be szé lé se ken el hang -
zott fel ve té sek kel, il let ve a sváj ci ta nul mány úton nyert
meg fi gye lé sek kel, ame lyek a jö vő be li teen dők kap csán
mér le ge lést ér de mel nek.

A mun ka meg be szé lés konk lú zióit és az ezek nyo -
mán össze ge zett kez de ti ja vas la to kat a ma gyaror -
szá gi gya kor lat fej lesz té sé re 7 re gio ná lis kon fe ren -
cián szem be sí tet tük a mun kál ta tók, kö zöt tük el ső -
sor ban a leg na gyobb fog lal koz ta tók nak mi nő sü lő
kis-kö zép vál la la ti szek tor hoz tar to zó mun kál ta tók
vé le mé nyé vel. 

ezek a re gio ná lis kon fe ren ciák olyan in for má ciók kal
szem be sí tet ték a hall ga tó sá got – min de nekelőtt a de -
mog rá fiai és az ezek kel össze füg gő mun ka erő pia ci
fo lya ma to kat il le tően –, ame lyek ke vés sé köz tu do má -
súak, és ame lyek nek a kö vet kez mé nyei re so kan nin -
cse nek fel ké szül ve. A kon fe ren ciá kon egyút tal tesz -
tel tük a kez de ti aján lá so kat és meg hall gat tuk a vé -
le mé nye ket a ki vé te lez he tő sé gük ről. 

A re gio ná lis kon fe ren ciá kon szer zett ta pasz ta la tok
fel dol go zá sát, va la mint a mun kál ta tók kö zött el vég -
zett kér dő íves fel mé résnek a zá ró fó kuszcso por tos
meg be szé lé sen tör tént meg vi ta tá sát kö ve tően fi no -
mí tot tuk, kiegé szí tet tük a szo ciá lis part ne rek szá -
má ra ki dol go zott aján lá so kat. 

ezek be mu ta tá sá ra és a mö göt tük meg hú zó dó
össze füg gé sek meg vi ta tá sá ra ren dez tük meg a zá -
ró kon fe ren ciát, ame lyen az előadá sok mel lett mód
nyílt a hall ga tó ság vé le mé nyé nek a ki fej té sé re,
megis me ré sé re is. 

A pro jekt le bo nyo lí tá sa so rán nagy hang súlyt for dí -
tot tunk a fon to sabb ese mé nyek nyil vá nos sá gá ra, il -
let ve a ró luk szó ló tá jé koz ta tás köz zé té te lé re. ezt
már csak azért is elen ged he tet len nek tar tot tuk,
mert a sváj ci ta pasz ta la tok ta nul má nyo zá sa is rá vi -
lá gí tott az idő sek mun ka ké pes sé gé vel kap cso la tos
rossz beideg ző dé sek el le ni fel lé pés fon tos sá gá ra,
amely ben kiemel ke dő szerepe van a mé diá nak, a
nyil  vá nos ság nak. A nem zet kö zi szak ér tői esz me cse -
rét kö ve tően és a zá ró kon fe ren cia so rán egyaránt
saj tó tá jé koz ta tót tar tot tunk a ren dez vé nyek fő üze -
ne té ről, megál la pí tá sai ról. A saj tó tá jé koz ta tó kon

6 | Az idő sebb ko rosz tály hoz tAr to zó mun kA vál lA lók fog lAl koz tA tá sát elő se gí tő megol dá sok

MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1  9/23/14  2:06 PM  Page 6
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öröm mel nyug táz tuk a ve ze tő hír csa tor nák ér dek lő -
dé sét és kor rekt be szá mo lóit a ké sőb bi hír adá sok -
ban. Az egyik tv-csa tor na két szer is fog lal ko zott te -
ma ti kus mű sor ban a pro jekt elő re ha la dá sá val, a me -
net köz ben adó dó ta nul sá gok kal, ta pasz ta la tok kal.

A pro jektpart ne rek hon lap ján ve ze tő he lyen je len -
tek meg a prog ram ese mé nyei ről ké szült hí rek,
össze fog la lók. A mun ka le zá rá sát je len tő aján lá so -
kat a mun kás ta ná csok or szá gos szö vet sé ge a sa ját
hon lap ján tag sá gi vi tá ra is bo csá tot ta, amely nek ré -
vén több ezer ér dek lő dő is mer het te meg a szak ér -
tői ja vas la to kat és fűz he tett hoz zá juk ész re vé te le -
ket, vé le ményt.

2. A sváj ci és a ma gyar fog lal koz ta tá si 
hely zet főbb jel lem zői, kü lö nös te kin tet tel 
az idős ko rúak hely ze té re

svájc gyö nyö rű és gaz dag or szág ma gyaror szág ról
néz ve. Az im po záns gaz da sá gi mu ta tók mö gött egy
kon szen zu son ala pu ló dön tés ho za ta li gya kor lat, va -
la mint na gyon sok és fe gyel me zett mun ka van. 

Az erős sváj ci gaz da sá got is meg vi sel te a vál ság, a
gaz da sá gi nö ve ke dés di na mi ká ja visszaesett, de ke -
vés bé, mint a fej lett or szá gok át la ga és ke vés bé,
mint a sé rü lé keny ma gyar gaz da sá gé. Az eu roöve -
zet gaz da sági hely ze te 2013-ban még vissza fog ta
svájc nö ve ke dé sét, de 2014-re már 2% kö rül vár ha -
tó a gdP bő vü lé se. A nö ve ke dést az erős sváj ci frank
és az eu ró pai or szá gok las sú fej lő dé se aka dá lyoz za,

ezt azon ban rész ben el len sú lyoz za az erő tel je sebb
bel ső ke res let. 

svájc az ál ta lá nos jó lét vo nat ko zá sá ban ma gas szin -
tet ért el. Az oeCd or szá gok leg fej let tebb jei kö zé tar -
to zik. egy át la gos ház tar tás be vé te le svájc ban évi 
30 600 us dol lár, amely ma ga sabb, mint az oeCd
át lag (23 044) dol lár. 

Az or szá got ma gas fog lal koz ta tá si rá ta, ala csony
mun ka nél kü li ség és ma gas bé rek jel lem zik. A ma -
gas ha té kony sá got a mun ka erő piac ru gal mas sá ga,
a de cent ra li zált bér al ku és a re la tí ve ala csony szin -
tű mun ka hely vé de lem együt te sen ered mé nye zi. 
A hang súly az ak tív mun ka erőpia ci po li ti kán van és
a fog lal koz ta tá si szol gá la to kat tel je sít mény ér té ke -
lé sen ala pu ló ered mény orien tá ció jel lem zi.

A 20  –64 é ves né pes ség ben a fog lal koz ta tá si rá ta
82,1%-os (ma gyaror szá gon 63,2%), a sváj ci ér ték
az eu 28 or szág át la gá nál (68,4%) csak nem 12 szá -
za lék pont tal ma ga sabb (a női fog lal koz ta tás ese -
té ben en nél is na gyobb a kü lönb ség svájc ja vá ra).
A ma gas fog lal koz ta tá si rá ta össze te vői: a nők nö -
vek vő fog lal koz ta tá sa (2000: 51,3%, 2011: 69,6%),
a szol gál ta tó szek tor ban lét re jött új mun ka he lyek,
va la mint a rész mun ka idős ál lás he lyek ma gas szá -
ma. A fog lal koz ta tás ban je len tős szerep jut a kül -
föl di be ván dor lók nak. A kül föl di né pes ség ará nya a 
la kos ság ban 23,5%, lu xem burg után a leg ma ga -
sabb eu ró pá ban. eb ből adó dóan a be ván dor lók ará -
nya a fog lal koz ta tás ban is ma gas, csak nem 25%-os,

1. áb ra · Fog lal koz ta tá si rá ta az OECD or szá gok ban 2004 és 2013 kö zött (For rás: EU RO STAT)
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to váb bá a kül föl di be ván dor lók ak ti vi tá si rá tá ja
eléri a 75%-ot. A be ván dor lók ará nya nem csak az
ala csony presz tí zsű fog lal ko zá sok ban je len tős
(mint sok he lyen nyu gat- eu ró pá ban), ha nem a me -
ne dzse ri és a tu do má nyos-ku ta tói mun ka kö rök ben
is.  bár a svájc ba ér ke ző kül föl diek kép zett sé ge
1990-ó ta fo lya ma to san emel ke dik, a kül föl diek ala -
cso nyabb át la gos ha vi bé rért dol goz nak, mint
a sváj ciak és ma ga sabb kö zöt tük a mun ka nél kü -
li ség. 

Az idő sek szá ma egy re nő a tel jes mun ka ké pes la -
kos sá gon be lül: 2000-ben 15,2%, 2010-ben 17,5%,
2020-ban 20%, 2025-ben 22% lesz. Az idő sek (55 –64)
fog lal koz ta tá si ará nya is ma gas és nö vek vő, 2013-
ban meg ha lad ta a 70%-ot (ma gyaror szá gon ugyanez
a mu ta tó 50% kö rü li). 

Az ará nyai ban a leg több idős (55-64 éves) ko rosz -
tály hoz tar to zó mun ka vál la lót fog lal koz ta tó ága za -
tok svájc ban csök ke nő sor rend ben az ok ta tás, a me -
ző- és er dő gaz dál ko dás, a szó ra koz ta tó ipar, a ház -
tar tá si al kal ma zot ti kör, a köz igaz ga tás, a szo ci á lis
és egész ség ügyi ága zat, az in gat lan üze mel te tés, az
ener gia ter me lés -és gaz dál ko dás, vé gül a szál lí tás
és a lo gisz ti ka. át lag alat ti az idő seb bek fog lal koz ta -
tá sá nak ará nya a mű sza ki és tu do má nyos ku ta tás -

ban, a ke res ke de lem ben, a fel dol go zóipar ban, az
épí tő ipar ban, a szál lo dai ven dég lá tás ban, a pén zü gyi
szol gál ta tá sok és a te le kom mu-ni ká ció te rü le tén.
ten den ciá ját te kint ve csök ke nő az idő sek fog lal koz -
ta tá sa a fel dol go zóipar ban.

A vál la la ti mé ret sze rint vizs gál va, na gyobb a nagy -
vál la la tok nál az idős fog lal koz ta tot tak ará nya, mint
a kis-kö zép vál la la ti szek tor ban. A kkv szek tor ban a
vál la la tok megosz lá sa jó val szél ső sé ge sebb, van nak
nagy arány ban idő se ket fog lal koz ta tók és olyan kis -
vál la la tok, ahol hiány zik az idős ko rosz tály az al kal -
ma zot tak kö zött. 

A fog lal ko zá si cso por tok sze rint vizs gál va a leg több
idős ko rú (55–64 év kö zött) a vál lal ko zók és a me ne -
dzse rek kö zött ta lál ha tó. ugyan csak na gyobb arány- 

ban for dul nak elő a te her jár mű-ve ze tők kö zött és az
össze sze re lő ipar ban. Az idő sebb nők ará nya vi szont
az ala csony kép zett sé get igény lő fi zi kai fog lal ko zá -
sok nál ma gas.

Mo bi li tás

A mun ka vál la lók ma gas fog lal koz ta tott sá ga svájc -
ban ma gas mo bi li tá si mu ta tók kal pá ro sul. utób bi -

2. áb ra · A fog lal koz ta tot tak ará nya az 55-64 év kö zöt ti né pes ség ben
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nak a mér té ke azon ban az élet kor elő re ha la dá sá val
je len tő sen csök ken. Amíg a 15–24 éve sek kö zött egy
év alatt 28%-os volt a mun ka he lyet vál tók ará nya, a
25–39 év kö zöt tiek ese té ben 10%, az 55–64 év kö zöt -
tiek ese té ben már csak 2%. A csök ke nés ben nem
csak a mun ka vál la lók rom ló mo bi li tá si haj lan dó sá -
ga ját szik sze re pet, ha nem a mun ka adók el zár kó zó
fel vé te li haj lan dó sá ga is. 

Mun ka nél kü li ség

ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy az 55–64 év kö -
zöt ti ko rosz tály mun ka nél kü li sé gi rá tá ja ala cso nyabb
a gaz da sá gi lag ak tív né pes ség át la gá nál. ez svájc ra
és ma gyaror szág ra is igaz. Amíg azon ban Svájc ban
az idős ko rúak mun ka nél kü li sé gi rá tá ja sta bi lan ala -
csony(4%) ma radt,ad digMa gyaror szá gon a vál sá got

3. áb ra · A mun ka nél kü liek ará nya az 55–64 éves ko rú né pes ség ben
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kö ve tő évek ben je len tő sen meg nőtt és ma gas szin -
ten ma radt. 

Az ál ta lá nos mun ka nél kü li sé gi rá ta te hát ked ve ző
az idős ko rú mun ka vál la lók kö zött svájc ban, az el bo -
csá tott dol go zók hely ze te azon ban ott is jó val ne he -
zebb. ezt jel zi, hogy a mun ka nél kü li idős ko rúak 
kö ré ben a tar tós egy éven tú li – mun ka nél kü li ség
elő for du lá sa 59%-os, azaz a több ség tar tós mun -
 ka nél kü li nek te kint he tő. Ma gyaror szág ese te eb -
ben a te kin tet ben kö zel esik a sváj ci hoz, mert a tar -
tós mun ka nél kü li ség a mi ese tünk ben is ha son ló
mér té kű és te kin tet ben mind két or szág ban va la me -
lyest még rom lott is a hely zet 5 év alatt.

mi vel az idős ko rú mun ka vál la lók ese té ben a mun -
ká ból tör té nő ki ma ra dás vi szony lag gaz dag vá lasz -
té ka áll ren del ke zés re (öreg sé gi ko rú nyug díj ba vo -
nu lás, ko rai nyug dí ja zás, rok kant sá gi nyug dí ja zás,
és vé gül a mun ka nél kü li ség), ezért az ő ese tük ben
pusz tán a mun ka nél kü li sé gi rá ta nem fe je zi ki elég
jól a mun ka hely ről va ló ki szo ru lás mér té két. er re
vo nat ko zóan jobb mu ta tó nak lát szik mind azok fi gye -
lem be vé te le, akik sem nem tar tós fog lal koz ta tot tak,
de nem is vo nul tak tel jes jo gú öreg sé gi nyug díj ba.
idetar toz nak te hát azok, akik dol goz ná nak, de rok -
kant sá gi nyug díj ba kény sze rül tek vagy ko rai nyug -

dí ja zást kel lett kér niük, ese ti vagy sze zo ná lis, ne tán
fe ke te mun kát vé gez nek, vagy más mó don van nak
inak tív stá tusz ban, de sze ret né nek vissza ke rül ni a
fog lal koz ta tot tak kö zé. Az ilyen mun ka vál la lók elér -
he tőek len né nek a mun ka erő piac szá má ra, ha meg -
te rem tik az elő fel té te le ket a mun ka vál la lá suk hoz:
meg fe le lő mun ka kö rül mé nyek biz to sí tá sá val (ld. re -
ha bi li tá ció, könnyí tett mun ka rend), kép zés-át kép zés
biz to sí tá sá val stb.

Az így mért „mun ka he lyen kí vü li ál la pot ban le vők
szám ará nya” svájc ban kö zel 4%-ról majd nem 6%-ra
emel ke dett (azaz di na mi ká já ban csak nem 50%-kal
nőtt) nö ve ke dés ben a mun ka nél kü li ség és a 
rok kant nyug dí ja zot tak szá má nak nö ve ke dé se ját -
szot ta a leg na gyobb sze re pet, az elő reho zott nyug -
dí ja zá sok szá ma ugyanak kor csök kent. lé nye gé ben
az elő re ho zott nyug dí ja zá sok szá má nak vissza szo -
rí tá sa csa pott át rész ben a mun ka nél kü liek, rész -
ben a rok kant nyug dí ja sok szá má nak nö ve ke dé sé -
be, ami a fog lal koz ta tá si esz köz rend szer hiá nyos sá -
gait tük rö zi az idő sebb ko rosz tály szem pont já ból.

Az idő sebb ko rosz tály egész sé gi ál la po ta

Az idő sebb kor ban ki mu ta tott egész sé gi ál la pot te -
kin te té ben Svájc eu ró pa egyik élen já ró or szá ga. Az
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5. áb ra · Az 50 éves kor fe lett megél he tő egész sé ges élet évek szá ma

A meg kér de zet tek ön ma guk ról al ko tott szub jek tív megíté lé sén ala pu ló ér té ke lés alap ján. A sár ga vo nal az
eu 28 or szág át la ga és a ma gyar adat kö zöt ti el té rést mu tat ja évek ben. (For rás: EU RO STAT)
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50 éves kor ban megél he tő egész sé ges évek szá ma
a fér fiak ese té ben át la go san 22,8 év, a nők nél pe dig
22,3 év. svájc ez zel eu ró pa 3 leg jobb mu ta tót elérő
or szá ga kö zött van. Ma gyaror szág az 50 éves kor -
ban megél he tő egész sé ges évek szá mát te kint ve
nők nél ki mu ta tott 14 éves és a fér fiak nál ki mu ta tott
13 éves  adat tal eu ró pá ban az utol só 3 hely egyi két
fog lal ja el.  Az egész sé gi ál la pot szub jek tív megíté -
lé sé ről fel tett kér dés re a sváj ci 55-64 éves ko rosz -
tály 73%-az úgy vá la szolt, hogy jó, vagy na gyon jó
egész sé gi ál la pot nak ör vend. ma gyaror szá gon az
55–59 éve sek nek csak fe le, a 60–64 éve sek nek pe -
dig csak 40%-a szá molt be ar ról, hogy nincs tar tós
egész ség ká ro so dá sa, vagy a mun ka ké pes sé gét be -
fo lyá so ló kor lá to zott sá ga.

Az ál ta lá no san jó egész sé gi ál la pot sem zár ja ki ter -
mé sze te sen – fő leg idős kor ban a mun ka ké pes ség
meg vál to zá sát, rom lá sát. mi köz ben a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gűek el lá tá sa irán ti igé nyek ál ta lá -
nos ság ban csök ken nek, az idő sek kö ré ben az igény -
be vé tel szá ma Svájc ban is emel ke dik. 2012-ben
ősze sen 234 800 el lá tott volt svájc ban: 60%-uk 50 év
fe let ti, 17%-uk 50-54 év kö zöt ti, 19%-uk 55-59 év kö -
zöt ti és 21%-uk 60 év fe let ti.

Ma gyaror szá gon 2011-ben összes sé gé ben 767 ezer
fő – 354 ezer férfi és 413 ezer nő –nyi lat ko zott úgy,
hogy a mun ka erő-pia ci je len lé tét egész sé gi ál la po -
ta hát rá nyo san be fo lyá sol ja. Az egész sé gi prob lé -
mák, kor lá to zott sá gok elő for du lá sa az élet kor elő -
re ha la dá sá val nö vek szik. A mun ka ké pes sé gé ben
kor lá to zott sá got jel zők két har ma da 55–64 éves.
A nem dol go zó meg vál to zott mun ka ké pes sé gűek
(628 ezer fő) dön tő több sé gé nek meg él he té si for rá -
sa fő ként a tár sa da lom biz to sí tá si és szo ciá lis el lá -
tó rend sze rek ből szár ma zott. 60,9%-uk (mintegy
382 ezer fő) rok kant sá gi nyug dí jat, il let ve já ra dé -
kot, 19%-uk sa ját jo gú öreg sé gi, il let ve hoz zá tar -
to zói nyug dí jat, to váb bi 2–3%-uk pe dig egyéb rend -
sze res jut ta tást ka pott. A nem dol go zó meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gűek nek egy je len tős, 113 ezer
fős so ka sá gá nak meg él he té si for rá sa nem is me -
re tes. A fel mé rést vég ző ksh fel té te le zé se sze rint
tar tó san fennál ló be teg sé gük, kor lá to zott sá guk sú -
lyos sá ga fel té te lez he tően nem olyan mér té kű, hogy
rend sze res jut ta tás ra jo go sult tá ten né őket, il let ve
a jo go sult ság egyéb fel té te lei nek nem tesz nek ele -
get. ők több nyi re csa lád juk kal él nek, el lá tá suk ról
nem a tár sa da lom, ha nem fel té te lez he tően csa lád -
juk gon dos ko dik

3. Az idő sek fog lal koz ta tá sá nak 
elő se gí té sé re al kal ma zott megol dá sok 
a sváj ci ta pasz ta la tok alap ján 

A né pes ség elöre ge dé se egy re nö vek vő gon do t okoz
a sváj ci mun ka erő pia con, ame lye t to vább sú lyos bí -
ta nak a mig rá ció te rü le tén be ve zet ni kí vánt kor lá to -
zá sok. utób bia kat egy a „tö me ges be ván dor lás”
ügyé ben nem rég meg ren de zett nép sza va zás ír ja elő
a kor mány zat szá má ra. ezek a gon dok azon ban el -
tér nek az eu ró pa na gyobb ré szén ta pasz tal ha tó
mun ka erő pia ci fo lya ma tok tól, ame lye ket a mun ka -
nél kü li ség nö ve ke dé se jel le mez a kor fa két vé gén,
te hát a fia ta lok és az idő sebb ko rúak kö ré ben
egyaránt. svájc ban az ala csony mun ka nél kü li sé gi
szint és a csök ke nő mun ka erő-után pót lás kö vet kez -
té ben sú lyos bo dó mun ka erő hiánnyal kell szem be -
néz ni, még pe dig el ső sor ban a szak kép zett sé get
igény lő mun ka he lye ken és fő leg a fia tal ko rosz tály
kö ré ben. Az idő sebb mun ka vál la lók kö ré ben is ma -
gas a fog lal koz ta tá si szint, de ese tük ben már meg -
je len nek az idő sö dés sel kap cso la tos prob lé mák.  Ak -
kor ugyanis, ha az idő sebb dol go zó el ve szí ti az ál lá -
sát, jó val ne he zebb is mét mun kát ta lál nia. ez mint
az elő zőek ben lát tuk szem lé le te sen nyil vá nul meg
ab ban, hogy az idő sebb ko rosz tály ban je len tő sen
megemel ke dik a tar tós, 1 év nél hosszabb ide je mun -
ka nél kü liek ará nya.

Svájc ban te hát két ok ból ak tuá lis az idő sebb mun -
ka vál la lók kal va ló fog lal ko zás és az ezt cél zó prog -
ra mok ki dol go zá sa, mű köd te té se:

• Je len leg ma gas kö rük ben a tar tós mun ka nél kü -
liek ará nya, kü lö nö sen igaz ez né hány ága zat ra és
szak má ra (ala csony kép zett sé get igény lő, ipa ri-
me ző gaz da sá gi és szol gál ta tá si szak mák). A ma -
gas tar tós mun ka nél kü li ség szo ciá lis prob lé má -
kat ered mé nyez és a nyug dí jas kor ra is át hú zó dó
jö ve del mi sze gény sé get idéz het elő.

• elő relát ha tó az is, hogy a de mog rá fiai és mig rá -
ciós fo lya ma tok nyo mán fel lé pő mun ka erő hiány
már rö vid  tá von is nö vek vő igényt fog tá masz ta ni
az idő sebb ko rosz tá lyok mun ká ban tar tá sá ra, azaz
a mun ka vál la lók kö zött fo lya ma to san emel ked -
ni fog az idő sebb ko rosz tály ré sze se dé se. kü lö nö -
sen a nők kö ré ben van nak je len tős tar ta lé kok ezen
a té ren, mert kö rük ben ma még ma gas a ház tar -
tá sok ban ma ra dó vagy a csak rész mun ka idő ben
fog lal koz ta tot tak ará nya. 
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Ma gyaror szá gon a fen ti két ak tua li tás ugyanúgy je -
len van, mint svájc ban: 

• A tar tós mun ka nél kü liek ará nya az 55 éves nél idő -
sebb mun ka vál la lók kö zött 50% kö rül mo zog. 

• Amíg az 55–64 év kö zöt ti ko rosz tály lét szá ma 2001-
ben 509 ezer fő volt, ugyanen nek a ko rosz tály nak a
lét szá ma 2011-re 658 ezer fő re nőtt. A mig rá ció
ha tá sa ná lunk annyi ban más, hogy itt nem a be -
ván dor lás le fé ke zé se, ha nem a ki ván dor lás nö ve -
ke dé se okoz za a fia tal ko rosz tály el fo gyá sát (szü -
le tés szám mel lett). 

mind két or szág ban megál la pít ha tó te hát, hogy az
idő sek kö ré ben a fog lal koz ta tá si fel té te lek ja ví tá sa
nem csak a tar tós mun ka nél kü li ség elő for du lá sá nak
és idő tar ta má nak a csök ken té se miatt fon tos, ha -
nem azért is, hogy von zób bá te gyék az idő sek szá -
má ra a mun ka vál la lást, va la mint, hogy a mun kál ta -
tók ban tu da to sít sák az idő sebb mun ka vál la lók ará -
nyá nak a jö vő ben szük ség sze rűen be kö vet ke ző
emel ke dé sét a vál la la ti al kal ma zot tak kö zött.

Ami kor te hát az idős ko ri mun ka vál la lás ra ha tó té -
nye ző ket vizs gál juk, az aláb bi össze füg gé se ket kell
át te kin te nünk:

• a mun kál ta tók ke res le te az idő sebb mun ka vál la -
lók, az el he lyez ke dé si esé lyek ala ku lá sa 

• a nyug díj ba vo nu lás, ezen be lül a kor en ged mé -
nyes nyug dí ja zás fel té te lei, jo gi sza bá lyo zá sa,
pén zü gyi vonz ere je

• az idő sebb ko rosz tály mun ka ké pes sé ge, 
egész sé gi ál la po ta, mun ka kö rül mé nyei

• a mun ka ké pes ség megőr zé sét, a meg vál to zott
mun ka ké pes ség hely reál lí tá sát, ja ví tá sát szol gá ló
in téz mény rend szer mű kö dé se (a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gűe ket megil le tő el lá tá sok, 
re ha bi li tá ciós szol gál ta tá sok)

• a mun ka nél kü li sé get előidé ző okok, 
a mun ka nél kü li ség nagy sá ga, szer ke ze te 

• a mun ka nél kü li ség vissza szo rí tá sát szol gá ló 
in téz mény rend szer mű kö dé se (mun ka nél kü li 
el lá tá sok és a mun ka nél kü liek új rael he lyez- 
 ke dé sét se gí tő szol gál ta tá sok) 

a. A mun kál ta tók ke res le te az idő sebb 
mun ka vál la lók iránt

A sváj ci fog lal koz ta tá si gya kor la tot egyelő re jól jel -
lem zi az a tény, hogy a megüre se dett ál lá sok ba
két szer ak ko ra arány ban vesz nek fel je lent ke ző -
ket a fia ta labb (25–54 éves) ko rosz tály ból, mint
az idő seb ből. ugyanak kor az is fon tos tény, hogy
az el bo csá tá sok nál már nincs je len tős el té rés az
idő sebb ko rosz tály hát rá nyá ra, azaz az el bo csá tá -
sok nál az idő seb bek szám ará nya nem ma ga sabb
lé nye ge sen. 

Ma gyaror szá gon saj nos több szö rös az idő sek hát -
rá nya a fog lal koz ta tá si dön té sek nél. A mun ka erő-
fel vé te lek nél ná lunk is nagy já ból két szer jobb esé -
lyek kel ren del kez nek a fia ta lok, hogy el nyer je nek
egy megüre se dett ál lás he lyet az idő sebb ko rosz -
tály hoz (55 –64 éves hez) ké pest. Az el té rés ab ban
je lent ke zik, hogy ide ha za az el bo csá tá sok nál is
két sze res az idő sek esé lye a mun ka vi szony meg -
szün te té sé re a fia ta labb ko rosz tá lyok hoz ké pest. A
hát rá nyos meg kü lön böz te tés te hát dup lán ér vé nye -
sül, pe dig ma gyaror szá gon ér vény ben van az
egyen lő bá nás mód tör vé nye, svájc ban vi szont
nincs.

A ke vés bé pre fe rált ki vá lasz tás főbb in do kai az idő -
sebb ko rosz tály ese té ben a meg kér de zett sváj ci vál -
la la tok sze rint a csök ke nő tel je sít mény hez ké pest
ma gas élő mun ka költ ség, az elég te len/elavult kép -
zett ség, amely nek a pót lá sa idő sebb kor ban már nem
té rül meg, a rosszabb egész sé gi ál la pot és a ki sebb
mo ti vált ság (a kar rierki lá tá sok kor lá to zott sá ga).

Az élet kor el he lyez ke dé si esé lyek ben ját szott sze -
re pét jól jel zi az is, hogy sváj ci mo dell szá mí tá sok
sze rint az esé lye ket legerő seb ben az élet kor ha tá -
roz za meg, e té nye ző ha tá sa erő sebb, mint a ne mi
ho va tar to zá sé, a kép zett sé gé vagy a fog lal ko zá sé. 

ez zel együtt, amint az aláb bi gra fi kon is mu tat ja, az
idős kor és az ala csony kép zett ség hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tet je lent a fog la koz ta tás, il let ve a
mun ka nél kü li ség szem pont já ból.

Az idő sebb mun ka vál la lók irán ti mun kál ta tói ke -
res let nö ve lé sé ben így kulcssze re pet ját szik a kép -
zett sé gi szint eme lé se, il let ve fo lya ma tos kar ban -
tar tá sa. Az e té ren Ma gyaror szág ra vá ró teen dő ket
mu tat ja a kö vet ke ző gra fi kon.
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Az áb rán jól lát ha tó, hogy a kép zett sé gi hiá nyo kat
svájc ban igen nagy arány ban pó tol ják a mun ka 
mel let ti ta nu lás sal, és a nők kö zül töb ben, mint a
fér fiak. ez a tény min den bi zonnyal kiemel ke dő sze -
re pet ját szik az idős ko rúak ala csony mun ka nél kü li -
sé gi ará nyá ban. ma gyaror szág vi szont eu ró pá ban az
utol só he lyen áll a mun ka mel let ti ta nu lás ban részt
ve vők szám ará nyát te kint ve, ami ki fe je zet ten ront ja
az idő sebb, adott eset ben elavult kép zett ség gel ren -

del ke ző mun ka vál la ló esé lyét ar ra, hogy mun ka -
erőpia ci ver seny ké pes sé gét a mun ka mel let ti kép -
zés sel ja vít sa.

A sváj ci ta pasz ta la tok sze rint a mun ka mel let ti for -
má lis(ok le ve let,dip lo mátadó)kép zés benarész vé -
te li haj lan dó ság je len tő sen csök ken az élet kor elő -
re ha la dá sá val. Amíg a 25-34 éves né pes ség 23%-a
vesz részt mun ka mel let ti kép zés ben, ad dig a 35–54
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6. áb ra · A mun ka nél kü li sé gi rá ta az élet kor és a kép zett ség függ vé nyé ben

Az áb ra sze rint ma gyaror szá gon az el múlt 10 év ben csak nem 3,5-sze re sé re nőtt a kép zet len 
idős ko rúak kö zött a mun ka nél kü li ség. A 15%-os mér ték ugyan alat ta ma rad az uniós át lag nak, 

de há rom szo ro sa a sváj ci nak (For rás: EU RO STAT)

7. áb ra · Mun ka mel lett ta nu lók szám ará nya 2012 (EU RO STAT)
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éves ko rosz tály ban már csak 8%, az 55–64 éve sek -
nek pe dig az 1,2%-a. ez zel szem ben az un. nem for -
má lis, ok le ve let, dip lo mát nem adó kép zé sek ben va -
ló rész vé tel te kin te té ben nincs je len tős kü lönb ség a
ko rosz tá lyok kö zött. ilyen nem for má lis kép zés nek
szá mí ta nak min de nekelőtt a mun kál ta tó ál tal szer -
ve zett és bo nyo lí tott kép zé sek (28%-os ré sze se dés -
sel), va la mint a ma gán kép ző he lyek (16%),  a szak -
mai szö vet sé gek, egye sü le tek  ok le ve let, dip lo mát
nem adó kép zé sei (16%). Az ilyen nem for má lis kép -
zé sek ben az idő sek rész vé te le az aláb bi te rü le te ken
jel lem ző: egész ség megőr zés, élet mód, in for ma ti ka,
sze mé lyi ségfej lesz tés, mű vé sze tek.

mi vel a mun kál ta tók ál tal fi nan szí ro zott kép zé sek
ese tén a meg té rü lés az idő sebb dol go zók rö vi debb
(nyug dí jig ter je dő) ma ra dék mun ka vi szo nya miatt
kor lá to zott, ezért a mun kál ta tók nem elég gé ér de -
kel tek az idő sebb dol go zók kép zé sé ben, to vább kép -
zé sé ben. ezt ál la mi ösz tön zők kel, költ ség-át vál la -
lás sal le het el len sú lyoz ni. 

Az idő sek for má lis kép zett sé gi szint je sa já tos mó -
don nö vel he tő egy svájc ban is al kal ma zott mód szer -
rel, a hosszabb mun ka ta pasz ta lat for má lis elis me -
ré sét do ku men tá ló iga zo lás kiadá sá val. ezt a faj ta
szak kép zett sé get a sváj ci szak kép zé si tör vény 2004

óta is me ri el bi zo nyos szak mák ban, a gyor sabb ter -
je dést azon ban aka dá lyoz za egyes szak mai ka ma -
rák el lenál lá sa és a meg le he tő sen komp li kált alá -
tá masz tá si el já rás. 

ked ve ző fej le mény, hogy a vál la la ti, in téz mé nyi szek -
tor ban egy re in kább ter jed az élet ko ri szem pon tok
fi gye lem be vé te le a mun ka erő-gaz dál ko dás ban,
ideért ve a mun ka erő-fel vé telt, a mun ka idő-rend
kiala kí tá sát, az idős ba rát fog lal koz ta tá si for mák al -
kal ma zá sát, a mun ka kö rül mé nyek kiala kí tá sát,  a
bel ső hu mánerő for rás fej lesz tést (a kép zést, kar -
rierépí tést), az egész ség fej lesz tést és az egész ség -
megőr ző prog ra mok mű köd te té sét, a mun ka ta pasz -
ta lat átadá sá nak meg szer ve zé sét. 

2013-ban a Sváj ci Mun ka adók Szö vet sé ge kez de -
mé nye zést in dí tott a 45 év nél idő seb bek mun ka erő
pia ci hely ze té nek ja ví tá sá ra. A kez de mé nye zés ke -
re té ben a jó gya kor la to kat és az új megol dá so kat is -
mer te tik a rend sze res idő kö zön ként tar tott össze jö -
ve te le ken a vál la la ti hu mán po li ti kai ve ze tők, a hu -
mánerő for rás ta nács adók és az egye te mi-ku ta tó
in té ze ti szak ér tők. 

Kü lö nö sen élen  jár nak az élet ko ri szem pon tok ér -
vé nye sí té sé ben a köz szfé ra vál la la tai és in téz mé -

14 | Az idő sebb ko rosz tály hoz tAr to zó mun kA vál lA lók fog lAl koz tA tá sát elő se gí tő megol dá sok

8. áb ra · Az át la gos  net tó mun ka nél kü li sé gi se gély  ará nya a ko ráb bi net tó át lag bér hez ké pest, 2011

osz lop: egy ke re ső két gye rek kel, négy szög: egye dül ál ló, gye rek nél kül.
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nyei, kö zöt tük az egész ség ügyi szol gál ta tók, a ha -
gyo má nyos tech no ló giák kal dol go zó ipar vál la la tok,
és az ok ta tó – kép ző in téz mé nyek. A té ma tu da to so -
dá sát nagy ban se gí tet te egyes ága za tok ban a mun -
ka erő tény le ges elöre ge dé se.

A mun kál ta tók ál tal legin kább ér té kelt elő nyök az idő -
sebb mun ka vál la lók ese té ben a meg bíz ha tó ság, a ta -
pasz ta lat, a meg fon tolt ság, a prob lé mamegol dó ké -
pes ség, a vál la la ti fo lya ma tok is me re te, az ügy fél kör -
rel kiala kí tott jó kap cso latrend szer. Egyes munkál-
 ta tók ön ként (kol lek tív szer ző dés ben) vál lal-
ják, hogy az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té se
előtt több év vel már nem mon da nak fel a dol go -
zók nak.

b A mun ka nél kü liel lá tó-rend szer

A mun ka nél kü liek nek jut ta tott 
pénz be li el lá tá sok

A mun ka nél kü li el lá tás svájc ban át la go san a ko ráb -
bi mun ka bér 75–85%-a kö zött mo zog. ez a he lyet te -
sí té si rá ta jó val ma ga sabb az eu ró pai át lag nál, a ma -
gyaror szá gi 48–58%-o shoz ké pest pe dig kü lö nö sen.
A felaján lott ál lá sok nál a ko ráb bi ke re set 70%-á nak
eléré se már el fo ga dá si kö te le zett ség gel jár. en nek
kap csán fel mé ré sek iga zol ták, hogy az idő sebb mun -
ká sok jó val ki sebb bé rért is el he lyez ked nek, mint a
fia ta lab bak. A meg fe le lő mun ka mi nő sí té sé nél a meg -
fe le lő bér mel lett az élet ko ri és egész sé gi ál la pot tal
kap cso la tos adott sá gok is sze re pet ját sza nak, köz tük
egy re in kább a men tá lis egész sé gi ál la pot. 

A mun ka nél kü li el lá tás mér té ke ter mé sze te sen nem
az egyet len té nye ző a mun ka nél kü liek ér de kelt sé -
gé nek meg te rem té sé ben az új ra fog lal koz ta tás nál.
en nél fon to sabb sze re pet tölt het be az ak tív tá mo -
ga tá si esz kö zök kö ré nek vá lasz té ka és elér he tő sé -
ge, a rész vé tel ezek ki hasz ná lá sá ban és a mun ka -
ke re sé si kö te le zett ség szi go rú ér vé nye sí té se.

mint ko ráb ban lát tuk, bár svájc ban az 55 éves kor
fe let tiek fog lal koz ta tá si szint je át lag fe let ti, meg vál -
to zik az ál lás ba ke rü lé si esély, ha elő ző leg az idő -
sebb dol go zó el vesz tet te a mun ka he lyét. ezt a kö -
rül ményt is fi gye lem be ve szi az el lá tó rend szer ak -
kor, ami kor az idő sebb mun ka nél kü liek szá má ra
hosszabb el lá tá si idő sza kot ál la pít meg. Az el lá tás
hossza az élet kor tól és a biz to sí tott jog vi szony
hosszá tól egyaránt függ. en nek meg fe le lően az el -

lá tott na pok szá ma 400 nap (55-59 év kö zött) és 640
nap (60 év fe lett) kö zött mo zog. ma gyaror szá gon,
mint is me re tes az el lá tá si idő szak hossza 90 nap,
eu ró pá ban az egyik leg rö vi debb.

A ta pasz ta la tok sze rint a ked ve zőbb mun ka nél kü li -
sé gi pénz be li el lá tás (a ma ga sabb he lyet te sí té si 
rá ta, az el lá tás idő be li ki ter jesz té se) ak kor ké pes 
se gí te ni az új ra el he lyez ke dést, ha mi nél ha ma rabb 
be kap csol ja az érin tet te ket az ak tív esz kö zök ki hasz -
ná lá sá ba és, ha szi go rú sza bá lyok hoz kö ti a passzív
(pénz be li) esz kö zök höz va ló hoz zá ju tást. Az el lá tá -
si idő szak csök ken té se azon fog lal ko zá si cso por tok -
ban ké pes gyor sí ta ni az új ra el he lyez ke dé sét, ahol a
mun ka in kább kép zett ség igé nyes. 

Az ál la mi mun ka ügyi szol gá la tok mű kö dé se

A sváj ci mun ka erő-pia ci ha tó ság az ál lam szö vet ség
a gaz da sá gi mi nisz té rium hoz tar to zó szer ve zet. 
A se Co fek te ti le a mun ka ügyi po li ti ka alap irá nyait,
fe le lős az ak tív mun kaerőpia ci prog ra mok fi nan szí -
ro zá sáért és ad mi niszt rá lá sáért, ta ná csot is ad és
fi gye li a kan to nok mun ka ügyi te vé keny sé gét. 

A kan to nok mun ka ügyi iro dái al kal maz zák a szö -
vet sé gi tör vé nye ket és felügye lik a he lyi mun ka ügyi
iro dák te vé keny sé gét, gaz dál ko dá sát. A he lyi mun ka -
ügyi iro dák vég zik az ak tív mun ka ügyi prog ra mok ki -
he lye zé sét az ügy fe lek hez, el lenőr zik és se gí tik az
el lá tot ta kat az ál lás ke re sés ben. 

ál ta lá nos sza bály, hogy a mun ka ügyi iro dák ban leg -
fel jebb 100 mun kake re ső re jus son egy ügy in té ző.
A tör vény sze rint a ta ná cso sok nak ha vi egy sze mé -
lyes in ter jút kell tar ta ni a mun ka nél kü li ügy fe lek kel.
Az el múlt évek ben ezt a kö ve tel ményt a leg több
mun ka ügyi iro da be tud ta tar ta ni. A ha vi ta lál ko zók
szá ma kan to non ként vál to zó, 0,8 és 1,6 kö zötti.
emel ke dő mun ka nél kü li ség nél a kan to nok pót ló la -
gos fi nan szí ro zást kap nak a lét szám bő ví té sé re,
csök ke nő mun ka nél kü li ség ide jén vi szont le kell épí -
te niük ka pa ci tást. 

A mun ka ügyi iro dák fi gyel mé nek kö zép pont já ban 
a tar tós mun ka nél kü li ség vissza szo rí tá sa áll, a
mely nek nagy sá ga az idő sebb mun ka vál la lók kö ré -
ben kü lö nö sen ma gas és az élet kor ral egy re nő. 
A tar tós mun ka nél kü li ség az idős ko rosz tály mel lett
a kép zet len és a mi gráns mun ka vál la ló kat sújt ja
legin kább.

3. Az idő sek fog lAl koz tA tá sá nAk elő se gí té sé re Al kAl mA zott megol dá sok A sváJ Ci tA PAsz tA lA tok AlAP Ján | 15
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A kor mány a te rü le ti mun ka ügyi hi va ta lok mű kö dé -
sé nek el lenőr zé sé re és ér té ke lé sé re egyér tel mű
és szám sze rű si the tő ér té ke lé si rend szert dol go zott
ki, amely a kö vet ke ző kri té riu mo kat vizs gál ja:

• Az ál lás ke re sé si tá mo ga tás igény be vé te lé nek 
át la gos hossza

• A tar tós mun ka nél kü liek elő for du lá si ará nya a
mun ka nél kü liek kö zött

• Az ál lás ke re sé si já ra dék ra már nem jo go sul tak
szá ma (a szo ciá lis se gé lye zet tek szá ma)

• Az el he lye zett mun ka nél kü liek is mé telt mun ka -
nél kü li vé vá lá sá nak ará nya (az el he lye zés től szá -
mí tott 4 hó na pon be lül)

A fen ti ér té ke lé si rend szer nem csak az érin tett hi -
va tal mun ká já nak megíté lé sét se gí ti, ha nem azt 
is, hogy az adott ré gió ban mi lyen ak tív mun ka erő-
pia ci esz kö zö ket al kal maz za nak a mun ka nél kü li ség
le küz dé se ér de ké ben. svájc ban a re gio ná lis mun ka -
ügyi hi va ta lok je len tős ön ál ló ság gal ren del kez nek
ab ban, hogy meg vá lasszák a mun kae rő pia ci prog -
ra mok konk rét kö rét a ren del ke zé sük re ál ló költ ség -
ve té si ke re tek kö zött. van nak, ame lyek in kább a fia -
ta lok el he lyez ke dé sé re for dí ta nak na gyobb hang súlyt
és van nak, ame lyek az idő seb be ké re. utób biak ese -
té ben a fő hang súly a ko rai beavat ko zá son van, hogy
el le hes sen ke rül ni a tar tós mun ka nél kü li sé get,
mert be kö vet ke zé se több szö rö sen ront ja az érin tet -
tek el he lyez ke dé si esé lyeit. Az 50 év fe let tiek ese té -
ben a ta pasz ta la tok sze rint – egyér tel műen a ko -
rai beavat ko zá si esz kö zök a si ke re sek, ha té ko nyak
és előny ben ré sze sí ten dők. 

Az idő sebb ko rosz tály ese té ben – nincs vá ra ko zá -
si idő az úgynevezett ak tív esz kö zök igény be vé te -
lé nél, amely az ál ta lá nos eset ben gya ko ri. A mun -
ka nél kü li vé vá lást kö ve tően gyor san, 15 na pon be -
lül sort ke rí te nek a sze mé lyes ki kér de zés re, a
ké pes ségfel mé rés re, a kar rier ter ve zés re, a sze mé -
lyes kap cso lat rend sze ri há ló át te kin té sé re, ak ti vi zá -
lás nak mód szer ta ni se gí té sé re. ezek re a cé lok ra az
érin tett idő sebb mun ka vál la lók legalább 15 na pos
sze mély re sza bott mun ka hely ke re sé si ta nács adás -
ban ré sze sül nek. emel lett ál lás ke re sé si tré nin gen
vesz nek részt kis cso por tos fog lal ko zás ke re té ben,
amely nek idő tar ta ma eléri a 20 na pot.  

A si ke res ál lás ke re sés legered mé nye sebb út ja a fel -
mé ré sek sze rint a sze mé lyes kap cso la tok hasz no -
sí tá sa. A si ke re sen el he lyez ke dők egy har ma da így
ta lált mun kát, kü lö nö sen gyak ran tá masz kod va a ko -
ráb bi mun ka tár si kap cso la tok ra. A fel mé ré sek sze -
rint az idő sebb mun ka vál la lók ese té ben kü lö nö sen
ha tá sos le het a ko ráb bi is me ret ség hasz no sí tá sa, hi -
szen az élet ko ruk miatt sok kal több sze mé lyes is -
me ret ség gel ren del kez nek. 

emiatt is fon tos, hogy az idő sebb ál lás ke re sők ak -
ti vi zál ják a ko ráb bi kap cso la ti há ló ju kat az el he -
lyez ke dés ér de ké ben. nagy ban se gí ti az idő sebb
ko rosz tály el he lyez ke dé sét, ha eb ben sze mély re
sza bott tá mo ga tást kap nak, sze mé lyi ta nács adást,
hogy mi lyen konk rét tech ni kák kal él je nek az ál lás -
ke re sé sé nél. Je len tő sen ja vít ja az el he lyez ke dés
esé lyét to váb bá, ha az ál lás ke re sést a legutób bi
szak má ju kon és fog lal koz ta tó ága za tu kon tú li te -
rü le tek re is ki ter jesz tik. 

Egyes fel mé ré sek sze rint a korspe ci fi kus szol gál -
ta tá sok fő elő nye nem el ső sor ban a mun ka nél kü li -
sé gi idő szak csök ke né sé ben je lent ke zik, ha nem ab -
ban, hogy az el he lyez ke dést kö ve tően sta bi lab bá
válik a mun ka hely meg tar tás, na gyobb arány ban és
hosszabb ideig si ke rül a mun ka nél kü li nek meg ma -
rad nia az új mun ka he lyen. ezt az zal éri el a prog ram,
hogy ja vít ja a mun ka nél kü liek rea li tásér zé két az
el he lyez ke dé si esé lyek és az elér he tő mun ka jö ve -
del mek nagy sá gát il le tően, így el ke rül he tő vé vá lik
az il lu zó ri kus mun ka he lyek és mun ka bé rek ker ge -
té se. to váb bi já ru lé kos elő nye  a szol gál ta tás nak,
hogy ja vít ja a mun ka nél kü liek kö zér ze tét, lel ki ál -
la po tát és könnyeb ben át vé szel he tő vé te szi a mun -
ka nél kü li idő sza kot. A fen ti erő fe szí té sek re azért is
szük ség van, mert a ta pasz ta la tok sze rint az ak tív
esz kö zök igény be vé te lé nek ará nya a kor elő re ha la -
dá sá val pár hu za mo san csök ken.

Kép zés

A mun ka ügyi irá nyí tás svájc ban fon tos feladat nak
tart ja az ak tív esz kö zök kö zül a kép zés elő tér be ál -
lí tá sát az idős mun ka vál la lók ese té ben. A kor en -
ged mé nyes nyug dí ja zás he lyé be a kép zést, át kép -
zést, akár az új kar rierépí tést kell ál lí ta ni idő sebb
kor ban is, hi szen az öreg sé gi nyug díj kor ha tá rig még
akár 15 év is ren del ke zés re áll a kép zés re, to vább-
kép zés re. Az idő seb bek ese té ben kü lö nö sen hasznos
le het to váb bá a mun ka ta pasz ta lat spe ciá lis kép-
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zett ség ként tör té nő elis me ré se bi zo nyos szak mák -
ban. A mun ka nél kü li el lá tás ke re té ben több nyi re
nem nyújt ha tó alap fo kú vagy is ko la rend sze rű kép -
zés. ugyanak kor ez alól ki vé tel te he tő, ha a kép zés
tar ta ma 21 hó nap nál ke ve sebb és bi zo nyít ha tóan 
ja vít ja a mun ka nél kü li el he lyez ke dé sét. A leg  jel lem -
zőbb kép zé si tar tal mak az 50 év nél idő seb bek ese -
té ben a pá lya orien tá ció, a sze mé lyi ségfej lesz tés, az
in for ma ti ka, a nyel vi kép zés, és csak ezt kö ve ti a
szak kép zés vagy a vál lal ko zói kép zés.

A mun ka ügyi in téz mény rend szer te kin te té ben kü lö -
nösen fon tos, hogy az ügy in té zők fo lya ma tos kap cso -
la tot tart sa nak a mun kál ta tók kal és ösz tö nöz zék az
idő sebb mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát, más részt fo -
lya ma tos együtt mű kö dés re van szük ség a mun ka ügyi
és a szo ciál po li ti kai in téz mény rend szer kö zött, fő leg
a tar tós mun ka nél kü liek hely ze té nek ren de zés re ér -
de ké ben. en nek egyik megol dá sa le het az ideig le nes
mun ka al kal mak  biz to sí tá sa a tar tós mun ka nél kü liek
szá má ra. ez zel szem ben rit káb ban for dul elő a kép -
zé si-át kép zé si in téz ke dé sek ben tör té nő rész vé te lük.
Az ál la mi mun ka ügyi iro dák – szer ző dé ses ala pon –
ma gán mun ka köz ve tí tők höz is ki he lyez he tik az ál lás -
ke re sők mun ka köz ve tí té sé nek felada tát. egyelő re
azon ban nem gya ko ri a pri vát ügy nök sé gek és a mun -
ka ügyi szol gá la tok kö zöt ti koo pe rá ció: 130-150 ál lás -
ke re ső ből egyet köz ve tí te nek a ma gán mun ka köz ve -
tí tők.

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gű idő sebb 
mun ka vál la lók mun ká ba ál lí tá sa

A mun ka ügyi hi va ta lok egy sor re ha bi li tá ciós jel le -
gű esz közt  al kal maz hat nak és fi nan szí roz hat nak 
a mun ka nél kü li el lá tás idő sza ká ban: kép zést, to -
vább kép zést, mun ka hely-átala kí tást, 6 hó na pi pró -
ba idős fog lal koz ta tás ra va ló ki he lye zést, vál lal ko zói
tá mo ga tás fo lyó sí tá sát. A fel so rolt esz kö zök két nagy
cso port ba so rol ha tók:

• ko rai beavat ko zást és re ha bi li tá ciót szol gá ló
esz kö zök: mun ka hely-átala kí tás, új 
(a meg vál to zott mun ka ké pes ség hez job ban 
iga zo dó) mun ka helyke re sés, kar rier-
ta nács a dás, szak ma vál tá si ta nács adás. 

• klasszi kus re ha bi li tá ciós esz kö zök: 50%-ot 
el nem érő mun ka ké pes ség-vesz tés ese tén 
al kal maz zák, ha az legalább 6 hó na pon át 
fennáll. ezen be lül az egyik re ha bi li tá ciós irány 

az ere de ti szak ma-fog lal ko zás meg tar tá sá val 
a mun ka ké pes ség hely reál lí tá sa. A má sik irány 
a szak ma vál tás elő se gí té se, dön tően 
kép zé si-át kép zé si tá mo ga tás sal. en nek 
a beavat ko zás nak a so rán az érin tet tek 
rok kantel lá tás ra is jo go sul tak.

A mun ka ügyi hi va ta lok az egész sé gi prob lé mák kal
küz dő mun ka nél kü lie ket azon nal tá jé koz tat ják ar -
ról, hogy re ha bi li tá ciós szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé re is le he tő sé gük van. mindad dig, amíg a rok -
kantel lá tá si jo go sult ság tisz tá zá sá ra sor ke rül, a
mun ka nél kü li sé gi já ran dó sá got fo lyó sít ják az érin -
tet tek szá má ra.

c. A nyug díj rend szer

Az idős ko ri mun ka vál la lás fon tos meg ha tá ro zó té -
nye ző je a nyug díj rend szer mű kö dé se, ezen be lül a
nyug díj ba vo nu lás vonz ere je és jog sza bá lyi le he tő -
sé ge. A nyug díj ban el tölt he tő évek szá ma egy fe lől
be fo lyást gya ko rol a mun ká ban ma ra dó és mun káét
ke re ső idő sebb ko rúak szá má ra, más fe lől alap jai -
ban meg ha tá roz za a nyug díj rend szer fi nan szí ro zá si
igé nyét. 

A sváj ci nyug díjsza bá lyo zás egyik sa já tos sá ga, hogy
bün te tés nél kül megen ge di az elő re ho zott nyug díj -
ba vo nu lás és mel let te a rész mun ka idős fog lal koz -
ta tás kom bi ná lá sát. en nek kö vet kez té ben a tel jes
jo gú nyug díj ba vo nu lás át la gos élet ko ra svájc ban jó -
val a nem zet kö zi át lag fe lett van: a fér fiak nál 66,1 év,
a nők nél 64,2 év. 

Az öreg sé gi nyug díj előt ti inak tív vá vá lás leg gya ko -
ribb for má ja svájc ban a kor en ged mé nyes nyug díj -
ba vo nu lás, mö göt te jó val ki sebb arány ban sze re pel
a rok kant nyug díj ba ke rü lés. át me ne ti leg for dul elő
a mun ka nél kü li sé gi el lá tás igény be vé te le, tar tó san
pe dig a szo ciá lis el lá tá sok nyúj ta nak a meg él he -
tés hez tá mo ga tást. 

Az e tárgy ban vég zett fel mé rés sze rint a ko rai (öreg -
sé gi nyug díj kor ha tár előt ti) inak ti vi tás okai kö zött
az aláb biak sze re pel nek leg gyak rab ban: a meg rom -
lott egész sé gi ál la pot, a mun ka vég ző ké pes ség 
kor lá to zot tá vá lá sa, il let ve a mun ka kö rül mé nyek 
ne héz sé ge, a vál la lat át szer ve zé se, vagy a cso por tos
lét szám leépí tés miatt be kö vet ke ző mun ka nél kü
 li ség. A nők je len tős arány ban említették még a mun -
ká ból tör té nő ki vo nu lás oka ként a meg nö ve ke dett
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csa lá di kö te le zett sé gek (idős szü lők, ro ko nok el -
lá tá sa), il let ve a há zas társ/élet társ ked ve ző jö ve de -
lem szer zé si ké pes sé gé t.

Svájc ban 3 pil lé res nyug díj rend szer mű kö dik: ál -
la mi öreg sé gi nyug díj, a fog lal ko zá si kö te le ző kiegé -
szí tő nyug díj biz to sí tás és vé gül a har ma dik pil lér az
egyé ni ön kén tesnyug díj-meg ta ka rí tás, ame lyet sze -
mé lyijö ve de lem adó-ked vez ménnyel ösz tö nöz a tör -
vény.

Az 1. pil lért, az ál la mi nyug díj ala pot a mun ka vál la -
lók és a mun kál ta tók be fi ze té sei fi nan szí roz zák,
ame lyet  a szö vet sé gi ál lam a min den ko ri kiadá sok
19,55%-á nak össze géig egyéb adó be vé te lei ből is
kiegé szít. en nek a kiegé szí tő be fi ze tés nek a for rá -
sa a do hány és az al ko hol ter mé kek re ki ve tett jö ve -
dé ki adó ból, va la mint a sze ren cse já té kok ra ki ve tett
adó. Az ál la mi kiegé szí tő be fi ze té sek biz to sít ják azt,
hogy az ál la mi nyug dí jak kiegé szít sék azok nak a
nyug dí ját, akik kü lön bö ző okok ból csak na gyon ala -
csony össze gű nyug díj ra len né nek jo go sul tak (a rö -
vi debb mun ka vi szo nyuk, vagy az ala csony volt a
mun ka jö ve del mük, lásd rész mun ka idős fog lal koz -
ta tás miatt. A nyug díj össze gé nek a megál la pí tá sá -
nál a mun ka jö ve del men felül kiegé szí tő bó nusz ként
ve szik fi gye lem be a gye re kek szá mát és élet ko rát 16
éves ko rig, va la mint az idős szü lők ápo lá sá ra szol -
gá ló időt. 

Nem zet kö zi össze ve tés ben a legegye dibb a 2. pil -
lér, a vál la la ti nyug díjalap, amely nek fel töl té se (il -
let ve a ben ne va ló rész vé tel)  a mun ka vál la ló szá má -
ra csak egy bi zo nyos bér szint fe lett kö te le ző, és
azt a célt szol gál ja, hogy a nyug díj ba vo nu ló nak ne
es sen vissza túl zot tan a jö ve del me a mun ka vál la-
 lá si idő szak hoz ké pest. Azt a tár sa dal mi célt ugyanis,
hogy a nyug díj ki fi ze tés ér je le legalább a ko ráb bi
mun ka jö ve de lem 60%-át, az ál la mi nyug díj rend szer
csak az ala csony mun ka jö ve del műek ese té ben ké -
pes biz to sí ta ni. A 2. pil lér nek mi nő sü lő biz to sí tá si
ala pot kö te le zően töl tik fel a mun kál ta tók és a
mun ka vál la lók. A be fi ze té sek az érin tett sze mély
élet ko ra sze rint nő nek, a brut tó bér 7–18%-át utal -
ja át a mun kál ta tó és ugyanilyen %-os be fi ze tést tel -
je sít a mun ka vál la ló is a brut tó bé ré ből. A 2. pil lér
je len tő sé gét mu tat ja, hogy eb ben na gyobb for rás
hal mo zó dik fel, mint az ál la mi  nyug dí ja lap ba n
A fog lal ko zá si nyug díj alap ból ki fi ze tett át la gos nyug -
díj össze ge csak nem 50%-kal ha lad ta meg az ál la mi
nyug díj alap ból ki fi ze tett át la gos nyug díj össze get.

A fog lal ko zá sinyug díj-be fi ze té se ket kö rül be lül 2000
ban ki, biz to sí tói, vagy ága za ti nyug díjalap ke ze lő gon -
doz za.

A nyug díj kor ha tár

Az ál la mi nyug díj rend szer ben a fér fiak nál 65 év, a
nők nél 64 év a nyug díj ba vo nu lá si kor ha tár. A tel jes
jo gú öreg sé gi nyug díj ki fi ze té sé nek fel té te le a fér -
fiak nál a 44 év, a nők nél a 43 év össze sí tett mun ka -
vi szony is. Az ál la mi rend szer ben a kor en ged mé -
nyes nyug díj ba vo nu lás al só kor ha tá ra a fér fiak nál
63 év, a nők nél 62 év, azaz 2 év a kor en ged mény. 
A kor en ged mé nyes nyug díj ter mé sze te sen csök ken -
tett nyug dí jat ered mé nyez, évi 6,8%-os a csök ken -
tés. A vál la la ti (2.) pil lér ben a ko rai nyug díj ba vo nu -
lá si kor ha tár 58 év. A ko rai nyug díj ter mé sze te sen
itt is csök ken tett ki fi ze tést ered mé nyez. A vál la la ti
nyug díj ala pok gyak ran kí nál nak át hi da ló nyug díj-
konst ruk ciót az öreg sé gi nyug díj kor ha tár eléré sig a
tag jaik nak. A 2. pil lér ben le het sé ges a ko rai nyug -
díj ba vo nu lás mel lett a rész mun ka idős ke re setszer -
zés, amikor a ko rai nyug díj ban ré sze sü lők egy har -
ma da a nyug díj mel lett va la mi lyen ke re set szer ző 
te vé keny sé get is foly tat.

egy fel mé rés sze rint az 58–64 éves né pes ség ben a
fér fiak 26%-az és a nők 16%-a vet te igény be a ko rai
nyug dí jat a 2. pil lér ben meg szer zett jo go sult sá ga
alap ján. ezt fő leg azok en ged he tik meg ma guk nak,
akik jól ke res tek az éle tük so rán, pl. a pén zü gyi szek -
tor ban, ahol a dol go zók kö zel 40%-a vet te igény be 
a ko rai nyug dí jat, szem ben a ke res ke del mi ven dég -
lá tá si szek tor ban dol go zók 8%-á val. A nyug díj kor -
ha tá ron túl dol go zó fér fiak kö zött a leg na gyobb
arány ban a szel le mi-tu do má nyos te vé keny sé get
vég zők for dul tak elő, a nők kö zött vi szont az ala csony
kép zett sé gűek, akik va ló szí nű leg ala csony nyug dí -
juk miatt kény sze rül tek to vábbdol go zás ra.

A nyug díj rend szer mű kö dé sé nek kü szö bön ál ló,
2020-tól be ve zet ni kí vánt re form já ról már most
folyik a tár sa dal mi vi ta a szo ciá lis part ne rek be vo -
ná sá val. A ja va solt vál to zá sok kal a kor mány az aláb -
bi szem pon to kat tart ja ér vé nye sí ten dő nek:

• A nyug dí jak össze gé nek a meg él he té si költ sé -
gek hez iga zí tá sa és a nyug dí ja sok kö zöt ti jö ve -
de lem egyen lőt len sé gek csök ken té se az ala cso -
nyabb nyug dí jak eme lé se (be leért ve a rész mun -
ka idő sök nyug dí ját) ré vén. en nek költ sé geit az
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áfA-kulcs 2%-os eme lé se biz to sí ta ná, ha az
idős ko ri fog lal koz ta tás ki ter jesz té se nem hoz ná
meg a kí vánt nyug díjfi nan szí ro zási több letfor -
rást.

• A mun ká ból a nyug díj ba va ló át me net ru gal -
mas sá gá nak biz to sí tá sa. Az ál la mi rend szer ben
egy sé ge sen 62 éves kor tól ten nék le he tő vé a 
kor en ged mé nyes nyug díj ba vo nu lást (csök ken tett
nyug díj mér ték kel). A nyug díj le vo nás prog resszí -
ven nő ne a kor en ged mé nyes évek igény be vé te lé -
vel, szem ben a mos ta ni hely zet tel, ami kor 
az li neá ri san csök ken. ugyanak kor nö ve ked ne 
a kor ha tá ron tú li to vább dol go zás után já ró 
nyug díjpré mium.

• A nyug díj rend szer el ső és má so dik pil lé ré ben is
be ve zet nék a rész nyug díj rend sze rét a fo ko za tos
nyug díj ba vo nu lás elő se gí té sé re. A rész nyug díj 
a tel jes jo gú nyug díj össze gé nek 20%-a és 80%-a
kö zé es het ne, azaz 80%-os rész nyug díj ese tén
20%-kal kell csök ken te ni a le dol go zott 
mun ka időt. 

Egyes ága za tok mun kál ta tói és mun ka vál la lói hoz -
zá já ru lás sal kö zös ala pot hoz tak lét re a kor en ged -
mé nyes nyug dí ja zás sal já ró nyug díjvesz te ség kiegé -
szí té sé re. Az ága za ti kol lek tív szer ző dés a ne héz fi -
zi kai mun ka kö rül mé nyek kel ter helt ága za tok ban

(épí tő i par) gon dos ko dik er ről a 62. élet év be töl té sé -
től kezd ve, ha az érin tett a megelő ző 20 év ben
legalább 15 évet dol go zott az ipar ág ban. en nek a
rend szer nek a be ve ze té se előtt so kan ko ráb ban vet -
ték igény be a ko rai nyug díj ba vo nu lást, vagy el ván do -
rol tak az ága zat ból, eset leg rok kantnyug díj ba he -
lyez tet ték ma gu kat. A ko rai nyug díj ba vo nu lá si alap
be ve ze té se óta jó val töb ben dol goz nak legalább 60
éves ko ru kig az épí tő ipa ri ága zat ban. 

d., A meg vál to zott mun ka ké pes sé gűek el lá tá sai 

svájc ban a rok kant sá gi biz to sí tást a szö vet sé gi tár -
sa da lom biz to sí tá si iro da felügyel. A re gio ná lis iro -
dák fe le lős sé ge a rok kant sá gi fok meg ha tá ro zá sa, a
re ha bi li tá ció ra és / vagy a jut ta tás ra va ló jo go sult -
ság, il let ve az el lá tás mér té ké nek a megál la pí tá sa,
az idő sza ki fe lül vizs gá lat és a  re ha bi li tá ció mód já -
nak a ki vá lasz tá sa.  

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gű el lá tás ra azok jo -
go sul tak, akik nem re ha bi li tál ha tók és a mun ka ké -
pes ségük csök ke né se eléri a 40%-ot. A tel jes el lá tás
azok nak jár, ahol a mun ka ké pes ség-csök ke nés
legalább 70%-os, az en nél ki sebb szint alatt az el -
lá tás össze ge fo ko za to san csök ken. Az el lá tás al só
és fel ső kor lát tal ren del ke zik és függ a ko ráb bi mun -
kajö ve de lem nagy sá gá tól is. A re ha bi li tá ció te rén az
idő sebb kor je len tő sé gét kieme li, hogy a sváj ci 
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Az aláb bi áb ra jól mu tat ja a szak mai re ha bi li tá ciós in téz ke dé sek ki bő ví té sé nek po zi tív ha tá sát az új 
nyug dí ja zá sok szá má nak csök ke né sé re.

9. áb ra · Új rok kant sá gi nyug díj- és át kép zé si in téz ke dé sek ha tá sa Svájc ban, 2002–2012, fő

Rok kant sá gi biz to sí tás, té nyek és szá mok, 2012
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sta tisz ti kák sze rint  a re ha bi li tá ció a 45–65 éves ko -
rosz tály ban a leg si ke re sebb a meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gűek kö zött.

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gűek kel va ló fog lal ko -
zás kiemelt felada tai: a mun ka ké pes ség-csök ke nés
ko rai felis me ré se, az ak tív esz kö zök al kal ma zá sá nak
bő ví té se, az igény be vé te lé re irá nyu ló ösz tön zés elő -
se gí té se és a men tá lis okok ból csök kent mun ka ké -
pes sé gűek re ha bi li tá lá sá nak, visszail lesz ke dé sé nek
elő tér be ál lí tá sa. A ko rai prob lé ma felis me rés fon tos -
sá gá ra az hív ta fel a fi gyel met, hogy az új rok kant sá -
ginyug díj-el lá tás ban ré sze sü lők át la go san már két
éve nem áll tak al kal ma zás ban, ha nem mun ka nél -
kü li el lá tás ból, vagy szo ciá lis se gé lyek ből él tek. 
A ko rai prob lé mafelis me rés kiemel ke dő esz kö zé vé az
ön kén tes be je len té si rend szer inf ra struk tú rá já nak
kiépí té se és hasz ná la tá nak pro pa gá lá sa. A be je len -
tést ak kor ajánl ja a ha tó ság az érin tett sze mély, a
csa lád, a mun kál ta tó, az or vos, vagy a tár sa da lom -
biz to sí tá si szer ve zet szá má ra, ha az adott sze mély
egész sé gi okok ból tör té nő hiány zá sa, vagy gon do -
zá sa egy adott év ben eléri a 30 na pot.

A ko rai fi gyel mez te tő rend szer 2008-as be ve ze té se
je len tő sen hoz zá já rult a re ha bi li tá ciós rend szer tel -
je sít mé nyé nek ja vu lá sá hoz. Az in téz ke dés be ve ze té -
se óta a mun ka vi szony ban ál ló kat érin tő be je len té -
sek szá ma 8%-kal, 60%-ról 68%-ra nőtt. ked ve zőt -
len ugyanak kor az a ta pasz ta lat, hogy a be je len té sek
mindössze 25%-át tel je sí tik a mun kál ta tók.

2012-ben a re ha bi li tá ciós/in teg rá ciós prog ra mok -
ban 19% volt az 50 év fe let tiek rész vé te le, mi köz ben
az összes el lá tott 56%-a tar to zott eb be a kor cso port -
ba. A re ha bi li tá ciós tö rek vé sek nél az idő sebb kor
gát ló té nye ző, mert ke ve sebb ak tív idő ma rad hát ra
a be fek te tett rá for dí tá sok meg té rü lés re.

A tör vény  a kan to nok rok kant biz to sí tá si iro dái nak
mun ka köz ve tí té si sze re pet is ad és sze mély ze tet
biz to sít er re a funk ció ra. A rok kan tak ál lás ke re sé -
sé nek meg könnyí té sé re így kü lön mun ka köz ve tí tő
szer ve ze tek mű köd nek, ame lyek ta nács adást és re -
ha bi li tá ciós szol gál ta tá so kat egyaránt nyúj ta nak a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gű, de re ha bi li tál ha tó
mun ka vál la lók szá má ra. A re ha bi li tá ció si ke re szem -
pont já ból fon tos az ál la mi mun kae rő pia ci in téz -
mény rend szer szo ros és fo lya ma tos együtt mű kö dé -
se a re ha bi li tá ciós iro dák kal, a tár sa da lom biz to sí tá si
ügy nök ség gel, az ön kor mány za tok szo ciá lis el lá tá -

so kat megál la pí tó osz tá lyai val. Az együtt mű kö dés
ré vén olyan in téz mény kö zi is me ret hal mo zó dik fel
az egyes szer ve ze tek nél, amellyel megelőz he tő az
ügy fe lek ide-o da kül döz ge té se az egyes ál la mi ha -
tó sá gok kö zött. 

Balesetbiz to sí tás

A baleset biz to sí tá si in téz ményt felügye lő tes tü le tet
a szo ciá lis part ne rek irá nyít ják. ez a biz to sí tó (suvA)
biz to sít ja a tel jes sváj ci né pes ség fe lét a fog lal ko -

zá si balese tek és be teg sé gek  ellen.

A SU VA a biz to sí tá si dí ja kat (a pré miu mo kat és a
bó nu szo kat) nem a kor, ha nem a meg be te ge dé si és
balese ti koc ká zat alap ján ál la pít ja meg. eh hez kap -
cso lód nak a pré miu mok is. A biz to sí tó fő cél ja a
megelő zés, kü lö nös te kin tet tel a hiány zá sok miat ti
mun ka idő-kiesés mér sék lé se ér de ké ben. 

A be teg ség- és baleset-megelő zés ér de ké ben a biz -
to sí tó fel vi lá go sí tó kam pá nyo kat foly tat, kép zé se ket
szer vez és fi nan szí roz, és el lenőr zé se ket vé gez. 
A mun ka he lye ken a ve szé lyek felis me ré sé re tö rek -
szik, el lenőr zi az ezek ki kü szö bö lé sét szol gá ló in téz -
ke dé se ket és utó el le nőr zé se ket is vé gez. irány el ve -
ket dol goz ki a vál la la ti egész ségmegőr zés elő se gí -
té sé re. A biz to sí tó is fog lal ko zik re ha bi li tá ció val, ilyen
cé lú kép zé sek, át kép zé sek fi nan szí ro zá sá val. A fog -
lal ko zá si meg be te ge dés ben szen ve dők és a balese tet
szen ve dett biz to sí tot tak mun ká ba va ló vissza ve ze té -
sét szol gá ló in téz ke dé se ket gyak ran az ál la mi re ha -
bi li tá ciós in téz ménnyel szo ros együtt mű kö dés ben
vég zi. A biz to sí tó olyan mun ka vál la ló kat al kal maz,
akik meg be te ged tek, balese tet szen ved tek, emiatt
eset leg mun ka nél kü li vé vál nak, de nem jo go sul tak a
rok kant sá gi el lá tás ra. A visszail lesz ke dé si prog ram
so rán a biz to sí tott 3– 12 hó na pos mun kát kap hat egy
vál la lat nál vagy mun ka he lyi kép zés ben ré sze sül 6-24
hó na pon át. A fog lal koz ta tó nak a biz to sí tó meg té rí ti a
mun ka vál la ló ra ju tó mun ka bért és a kép zé si költ sé -
get. A si ke res mun ká ba ál lás ese tén a biz to sí tó pré -
miu mot is fi zet a mun kál ta tó nak. A visszail lesz ke -
dés re (re ha bi li tá ció ra, át kép zés re) vál lal ko zó mun -
kál ta tó kat a biz to sí tó ku tat ja fel.

A Mun ka ügyi Felügye let sze re pe

Az utób bi évek ben a felügye let mun ká já ban nö vek -
vő sze re pet kap a fog lal ko zá si meg be te ge dé si koc -
ká za tok el lenőr zé se, ezen be lül kiemel ten az idő -
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sö dés sel együtt já ró meg be te ge dé si koc ká za to ké.
A moz gás szer vi meg be te ge dé sek elő for du lá sa és a
lel ki, szo ciá lis koc ká za tok meg je le né se a leg gya ko -
ribb prob lé mák, ame lyek a meg vál to zott mun ka ké -
pes ség nél, il let ve a kor en ged mé nyes nyug díj ba vo -
nu lás nál kiemel ke dő sze re pet kap nak. A moz gás -
szer vi meg be te ge dé sek  kü lö nö sen gya ko riak a
ven dég lá tás ban, a szál lo da ipar ban, a kór há zi szek -
tor ban és az élel mi szer ipar ban. A pszi cho-szo ci á lis
ere de tű meg be te ge dé sek va la mennyi gaz da sá gi
ága zat ban elő tér be ke rül tek.

Az el lenőr ző mun ka ha té kony sá gá nak fo ko zá sa ér -
de ké ben a mun ka ügyi felügye lő ket ki ké pez ték a
moz gás szer vi meg be te ge dé sek tü ne tei nek a felis -
me ré sé re. kü lö nö sen ha té kony nak bi zo nyult a tü -
net-felis me ré si el lenőr ző lis ta átadá sa és hasz ná -
la tá nak el sa já tí tá sa. újab ban még egy meg be te ge -
dé si faj ta ke rült az el len őri fi gye lem elő te ré be: 
a pszi choszo ci á lis meg be te ge dé sek felis me ré se.
er re is út mu ta tót dol goz tak ki és bo csá tot tak az el -
len őrök ren del ke zé sé re. 

e., Az idő sebb nők mun ká ba ál lá sá nak tá mo ga tá sa 

A cél fon tos sá gát a rész mun ka idős fog lal koz ta tás
ma gas ará nya in do kol ja a nők kö zött. A nők  mun -
ka ide jé nek meg hosszab bí tá sa a ru gal mas fog lal koz -
ta tá si for mák bő ví té sét igény li (ru gal mas mun ka idő-
beosz tás, mun ka kör-megosz tás, táv mun ka). ugyan -
csak  szük sé ges az idős szü lők gon do zá sá nak szer -
ve zett for máit meg te rem te ni, mert egy re nő az idős
szü lők kel ren del ke ző, de még gaz da sá gi lag ak tív né -
pes ség, ezen be lül a nők szám ará nya.

f., Az idő sebb mun ka vál la lók fog lal koz tat ha tó sá -
gá nak mér té két se gí tő kor mány za ti szin tű 
in téz ke dé sek

svájc ban az idő sek fog lal koz ta tá sá nak elő se gí té sé -
re kor mány bi zott ság ala kult az zal a feladat tal, hogy
so kol da lú, tar tó san ér vé nye sü lő in téz ke dé se ket dol -
goz zon ki a cél eléré sé hez. en nek so rán mind a tár -
sa da lom biz to sí tá si rend szer ben, mind a fog lal ko zás-
egész ség ügy és a mun ka vé de lem te rü le tén, mind a
mun ka erő-pia ci in téz mény rend szer mű kö dé sé ben
mó do sí tá so kat haj tot tak vég re:

• kis mér ték ben átala kí tot ták a rok kant-
nyug dí ja zá si és az öreg sé gi nyug díj rend szert,
csök kent ve a nyug díj ba vo nu lás vonz ere jét.

• mó do sí tot ták a mun ka erőpia ci szol gál ta tá so kat
az zal a cél lal, hogy job ban iga zod ja nak a mun kát
ke re sők kö zött egy re na gyobb szám ban
meg je le nő idő sko rú val.

• ál ta lá ban is ja ví tot ták az idős ko rúak szá má ra 
a mun ka erőpia ci fel té te le ket.

• idő ről idő re fel vi lá go sí tó kam pá nyo kat 
foly tat nak a köz mé diá ban a tár sa dal mi 
köz fel fo gás ala kí tá sa ér de ké ben.

A fel so rolt beavat ko zá sok leg több je tör vény mó do sí -
tá sok kal is együtt járt. kü lö nö sen si ke re sek nek te -
kint he tők a nyug díj ba vo nu lás vonz ere jét csök ken tő
beavat ko zá sok és a mun ka erőpia ci szol gál ta tá sok
ja ví tá sa az idős ko rúak ál lás ba ke rü lé sé nek tá mo ga -
tá sa ér de ké ben. A leg ke vés bé az üz le ti szfé rá ban si -
ke rült elő re lép ni az idő sek fog lal koz ta tá si fel té te lei -
nek ja ví tá sá ban. A leg főbb ta nul ság azon ban az, hogy
az idős ko ri ak ti vi tás fo ko zá sát nem csak jog sza bá -
lyi kény szer rel igye kez tek előidéz ni, ha nem a fog -
lal koz tat ha tó ság fel té te leit is ak tív mó don pró bál -
ták megala poz ni. A pén zü gyi és jo gi kény szeresz kö -
zök al kal ma zá sa te hát együtt járt a tá mo ga tá si és
az ak tív mun ka erő pia ci esz kö zök al kal ma zá sá nak
bő ví té sé vel, ha té kony sá gá nak ja ví tá sá val. 

4. A ha zai mun kál ta tók fog lal koz ta tá si gya kor la ta

A mun kál ta tók fog lal koz ta tá si gya kor la tá nak vizs -
gá la ta so rán, hogy tel jes kö rű ké pet kap has sunk és
ob jek tí vek le gyünk, egy több vál la la tot érin tő, nagy
min tás kér dő íves fel mé rés el vég zé se mel lett dön -
töt tünk. A kér dő ívet egy 15 fős fó kusz cso por tos in ter -
jú ered mé nyei alap ján ál lí tot tuk össze. A vizs gá lat -
ban vé gül 175 vál la lat vett részt, mely ből 69 sváj ci
kö tő dé sű és 106 egyéb vagy ha zai tu laj do nú. A fel -
mé rés so rán a fő fó kusz ter mé sze te sen az 50 év fe -
let tiek hez va ló hoz záál lá son volt a hang súly. ke res -
tük azo kat a vál to zó kat, me lyek ben meg ta lál hat juk
a vá la szo kat ar ra a kér dés re, hogy mi ként nö vel he -
tő a ko rosz tály fog lal koz ta tott sá ga.

Biz tos, hogy ez a leg na gyobb prob lé ma?

A ku ta tás so rán azt ta pasz tal tuk, hogy na gyon kes -
vés eset ben van nak hát rány ban az 50 év fe let tiek.
sem ko ruk, sem tu dá suk vagy ta pasz ta la tuk miatt
nem kü lön böz te tik meg a töb bi ko rosz tály tól. ez zel
szem ben – bár nem ki fe je zet ten ezt vizs gál tuk – azt
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ta pasz tal tuk, hogy a fia ta lo kat vi szont nem szí ve sen
fog lal koz tat ják. en nek oka az elő ze tes in ter júk alap -
ján, hogy nem ér tik meg egy mást a ko rosz tá lyok és
a mun kál ta tók. A hoz záál lás be li és kom mu ni ká ciós
kü lönb sé gek miatt in kább a könnyebb el lenál lás fe -
lé haj la nak és idő sebb kol lé gát vesz nek fel.

ezt bi zo nyít ják a be gyűj tött ada taink is. A kor cso por -
tok fog lal koz ta tá si ada tait össze vet ve a tel jes né pes -
ség ben be töl tött ará nyok kal, azt lát juk, hogy míg az
idő seb be ket ma ga sabb arány ban fog lal koz tat ják,
mint ahány szá za lé kát ki te szik a né pes ség nek, úgy
a fia ta lok nál je len tős el té rés ta pasz tal ha tó. eb ben
ter mé sze te sen a ta nul má nyok el hú zó dá sa mel lett
még sok más té nye ző is sze re pet ját szik, ezért ezt
egy kü lön ku ta tás ban fog juk vizs gál ni.

A fog lal koz ta tot tak szá ma és az 50 év fe let tiek ará -
nya a min tánk ban gyen ge (–0.23) ne ga tív kor re lá ciót
mu ta tott, ami azt je len ti, hogy a nagy fog lal koz ta tók -
nál ki sebb az 50 év fe let tiek ará nya. ők in kább 
fia ta lok kal dol goz nak szí ve seb ben, míg a ki seb bek
in kább ta pasz tal tab bak kal.

Hát rány ban a vál la la tok szá má ra elő nyös konst -
ruk ciók

ma ma gyaror szá gon ál ta lá nos az ati pi kus fog lal koz -
ta tá si for mák eluta sí tá sa vagy hát rány ban va ló ré -
sze sí té se. Az idős ko rúak te kin te té ben elenyé sző
arány ban al kal maz nak a vál lal ko zá sok a ren des
mun ka idő től el té rő, egyéb konst ruk ciót, pe dig je len -
tős meg ta ka rí tás ra te het né nek szert és könnyeb ben
tart hat nák meg idő sebb mun ka vál la lói kat. A nyug díj

mel lett fog lal koz ta tot tak szá ma nem éri el az 1%-ot,
no ha a vál lal ko zá sok 5%-a sze ret né a 3 éven be lül
nyug díj ba vo nu ló kol lé gáit to vább al kal maz ni.

A fia ta lok te kin te té ben a ta nu ló szer ző dé ses dol go -
zók szá ma mindössze 0,6%, holott ren ge teg hr- és
cég ve ze tő szá molt be a szak kép zett mun ka erő hiá -
nyá ról. A ta nu lószer ző dés mel lett ren del ke zés re áll
a diák mun ka in téz mé nye is, vagyis az is ko la szö vet -
ke ze ten ke resz tül tör té nő fog lal koz ta tás. e te kin tet -
ben job ban áll nak a vál la la tok: több mint 1%-át 
a fog lal koz ta tot tak nak diá kok te szik ki. itt azon ban
tor zí tó té nye ző le het, hogy a meg kér de zett vál la la tok
37%-a a vi a pan gro up part ne re diák mun ká ban, így
a vég ső arány va ló szí nű leg 1,3%-nál ki sebb.

Jól lát szik, hogy a meg kér de zett vál lal ko zá sok kö -
zel fe le él a diák mun ka ad ta le he tő sé gek kel. Az ada -
tok ból ki de rül, hogy utób biak nál majd nem két sze -
re se a fia ta lok (18-24 éve sek) fog lal koz ta tá si ará nya.
Azok nál a vál lal ko zá sok nál, ahol nem al kal maz nak
diák mun kát át la go san 6% a fia ta lok ará nya, míg ahol
elő sze re tet tel él nek ez zel a le he tő ség gel, ott jó val
fia ta labb a szer ve zet, 11% ez az arány.

Az idő seb bek és nyug dí ja sok fog lal koz ta tá sá ra al -
kal mas költ ség ha té kony for mák nagy hát rány ban
van nak. táv mun kát vagy ott ho ni mun kát a vál lal ko -
zá sok mindössze 9%-a al kal maz, pe dig 88%-uk nem
ítél né ke vés bé ha té kony nak ha bi zo nyos mun ka kö -
rök ben mun ka vál la lóik ott hon ról is dol goz hat ná nak.
A cég és hr ve ze tők legin kább (46%-ban) ar ra pa -
nasz kod tak, hogy al kal ma zot taik ne he zen ta nul ják
be a legegy sze rűbb fo lya ma to kat is.

                25–49 éves korosztály (7

2%
)

18–24 évesek (9%)
 50 év felettiek (19%)

Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (2,4%)

Megváltozott munkaképességűek száma (0,7%)

Nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (0,67%)

Távmunkában foglalkoztatottak száma (0,1%)

Tanulószerződéses dolgozók létszáma (0,6%)

Diákmunkások száma (1,3%)
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A job- sha re in téz mé nyé vel mindössze a meg kér de -
zet tek 3%-a is mer ke dett meg ed dig. A ku ta tás ban
részt ve vők 30%-a tel je sen el kép zel he tet len nek 
tart ja, hogy bár mi lyen po zí ciót is két rész mun ka idős
sze mély lás son el.

Jel lem zően a kis vál lal ko zá sok (10 fő alatt) nem al -
kal maz zák egyik ati pi kus fog lal koz ta tá si for mát
sem. en nek oka, hogy mű kö dé sük so rán nincs rá
szük sé gük.

To vább ra is szá mí ta nak az idő seb bek re

A vál la la tok nak fon tos a kol lé gáik fo lya ma tos kép -
zé se: a meg kér de zet tek mindössze 12%-á nál nin -
csen kép zés egyál ta lán, 59% pe dig ki zá ró lag sa ját
for rás ból fi nan szí roz za. A pá lyá za tok (14%) és a
szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re va ló el szá mo lás
(12%) le he tő sé gé vel vi szont csak ke ve sen él nek, leg -
több jük nek nin csen in for má ció ja ar ról, hogy mi lyen
le he tő sé geik van nak. 3%-a a meg kér de zet tek nek
ma gyar ál la mi vagy kül föl di anya vál la la ti fi nan szí ro -
zás ban va ló sít ja meg tré ning jeit, ok ta tá sait.

A vá lasz adók el mon dá sai sze rint nem szá mít, hogy
va la ki hány éves, ugyanúgy kül dik kép zés re, mint
bár kit vagy nem a kor dönt, ha nem a po zí ció. 13%

vá la szol ta, hogy va la mi lyen ok ból ki fo lyó lag már nem
kül di kép zés re az 50 év fe let ti mun ka vál la lóit (eb ből
12%-ban az az ok, hogy nin csen se tré ning, se kép -
zés a cég nél).

A kép zés hez kap cso ló dóan ér de kes ség, hogy az iCt
és egyéb tech no ló giai szek tor ban te vé keny ke dő vál -
la la tok nál kö zel 0 az 50 év fe let tiek ará nya. Azt ta -
pasz tal tuk, hogy anynyi ra gyor san vál toz nak mos -
tan ság ezek a szak mák, hogy az idő seb bek nem tud -
nak lé pést tar ta ni, ne he zen sa já tít ják el azt az új
tu dást, ami az ő kép zé sük kor még nem volt elér he -
tő vagy nem volt re le váns.

A kor egy for mán le het előny is és hát rány is

míg sok vál la lat nem szí ve sen dol go zik fia ta lok kal,
úgy az 50 év fe let tiek ese té ben ez nin csen szig ni fi kán -
san je len. bi zo nyos fak to rok azon ban be fo lyá sol ják a
dön tést. A fi zi kai ál la pot, a men tá lis kon dí ció és a fog -
lal koz ta tá si költ sé gek ál ta lá ban az idő sebb mun ka -
vál la lók hát rá nyá ra van nak a mun kál ta tók sze mé ben.
A töb bi hez ké pest kü lö nö sen hát rá nyos nak ítél ték
meg a ru gal mas sá got a fog lal koz ta tók. A ta pasz ta lat,
lo ja li tás, tu dás megosz tás, prob lé ma megol dó kész -
ség, ve ze tői kész sé gek, mo ti vá ció és tel je sít mény vi -
szont mind po zi tív irány ba bil len ti a mér le get.

Ami más hol mű kö dik az ne künk is jó?

nyu gat- eu ró pa bi zo nyos or szá gai ban – kü lö nö sen
svájc ban – egy re job ban mű kö dő mo dell a fo ko za tos

Alkalmaz a diákmunkát

Alkalmaz a munkaerő-kölcsönzést

Alkalmaz a távmunkát

Alkalmaz az ottthoni munkát

Alkalmaz az egyszerűsített foglalkoztatást

Alkalmaz a job-share-t

Határzott idejű munkaviszony

Alkalmaz a részmunkaerőt

Egyik formát sem alkalmaz

 49%

 26%

 9%

 9%

 15%

 3%

 38%

 57%

 12%

       Nem a kor dönt, hanem a poz
íc

ió
 (5

9%
)

Ugyanúgy (27%)
Nem küldik (13%)
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nyug díj ba vo nu lás in téz mé nye. ez azt je len ti, hogy
bi zo nyos kor fe lett a mun ka vál la ló  fo ko za to san egy -
re ke ve seb bet dol goz iki és ez idő alatt a jö ve del mét
a nyug dí ja és a mun ka bé re meg fe le lő arány ban
együt te sen te szi ki. A nyug díj kor ha tár eléré se kor pe -
dig tel je sen nyug díj ba vo nul az il le tő. ez a mo dell a
meg kér de zet tek 73%-á nak szim pa ti kus volt.

Itt be ve tet tünk egy trük köt, hogy va li dál juk, 
va ló ban ne künk is ez-e a kö ve ten dő pél da. 

mi vel kér de ző biz to sos fel mé rést vé gez tünk, le he tő -
sé günk volt azon na li vissza csa to lá sok ra. A vá lasz -
adás után kol lé gáink el ma gya ráz ták egy ki sebb, 30
fős kont rollpa nel nek, hogy pon to san mit je lent a fo -
ga lom, majd is mé tel ten fel tet ték a kér dést. (A konst -
ruk ció egyéb ként bi zo nyos anya gi hoz zá já ru lást fel -
té te lez mind a mun kál ta tó, mind a mun ka vál la ló ré -
szé ről.) Az is mé telt kér dés fel te vés után mindössze
20% tar tott ki ere de ti ál lás pont ja mel lett, 80% pe dig
át pár tolt azok hoz, akik nem tart ják jó öt let nek

A HR fej lett sé ge a ha zai vál la la tok ban

A felmérés során kidolgoztunk egy klasszifikációt,
amelyen ke resz tül mér ni le het, hogy mi lyen fej lett -
sé gi szin ten van a hr egy szer ve ze ten be lül. A mód -
szer hez ala pul vet tük a CrA net ál tal hasz nált mu -
ta tók egy ré szét és kiegé szí tet tük azok kal, amelyek
sa ját ta pasz ta la taink alap ján tük rö zik azt, hogy
mennyi re ját szik fon tos sze re pet egy vál la lat éle té -

ben a hr. ezen mód szer tan bi zo nyos ele meit
átemel tük je len le gi fel mé ré sünk be is, hogy ké pet
kap has sunk ar ról, hogy a meg kér de zett vál lal ko zá -
sok mennyi re em ber köz pon túak. 

Annyi meg jegy zés sel élünk, hogy je len eset ben egy
ki töl tő sze mély vé le mé nye je le nik meg.

ha két di men zió ban he lyez zük el a vál la la to kat és
asze rint ér té kel jük őket, hogy mennyi re em ber köz -
pon túak és mennyi re kö vet ke ze te sen fi gye lik/mé rik
a tel je sít ményt és a „meg té rü lést”, ak kor az aláb bi
négy tí pust kü lö nít het jük el. Jó hír: a ki zsák má nyo -
lók, bár 37%-ban sze re pel tek a min tá ban, több sé -
gük azon ban na gyon kö zel van, hogy át lép jen a von -
zó ka te gó riá ba. Csak egy ki csi vel kel le ne job ban oda -
fi gyel ni az em be rek re.

százalék

a fokozatos nyugdíjbavonulás 
mellett voksolt*

*0% tudja, hogy mi is az pontosan

Gondolkodók

Tagadók

Legvonzóbb
munkáltatók

Kizsákmányolók

Következetesség

Em
be
rk
öz
po
nt
ús
ág

Kizsákmányolók (37%)

 Gondolkodók (10%)

Tagadók (35%)

 Legvonzóbb munkáltatók (18%)
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Van-e el té rés a sváj ci és a ha zai tu laj do nú vál la la -
tok gya kor la ta kö zött?

A fel mé rés ered mé nyei ben ku tat va több vál to zót is
meg vizs gál tunk, hogy kor re lál-e a tu laj do no si szer -
ke zet tel vagy a sváj ci ér de kelt ség gel. Az elem zé sek
azt mu tat ják, hogy nincs össze füg gés a vál la la tok
ér de kelt sé ge vagy tu laj don lá sa és az idős ko rúak hoz
va ló hoz zál lá sa kö zött.

Konk lú zió és a mun kál ta tói ol dal ja vas la tai

Az idős ko rúak fog lal koz ta tá sá nak fel mé ré se kor a
leg szem be tű nőbb az volt, hogy bár min den mun kál -
ta tó is me ri a kü lönb sé ge ket a fia ta labb és az idő -
sebb ko rosz tály kö zött, azon ban nem ke ze li ennek
meg fe le lően el té rően a kor cso por to kat. ha azt sze -
ret nénk elér ni, hogy nö ve ked jen ma gyaror szá gon az
50 éven fe lü liek fog lal koz ta tott sá ga, ak kor meg kell
vál toz tat nunk ezt a mun ka adói szem lé let mó dot. Az
iga zi si ker hez emel lett szük ség van a má sik két szo -
ciá lis part ner, a mun ka vál la lók és a kor mány zat
szem lé let vál tá sá ra is.

A je len le gi gya kor lat az, hogy min den ki ar ra kon -
cent rál, ho gyan le het le küz de ni vagy el len sú lyoz ni
az idő sö dő ko rosz tály hát rá nyait a mun ka vi lá gá ban,
úgy mint:

• fi zi kai és men tá lis ál la pot
• Al kal maz ko dó ké pes ség
• hosszabb ta nu lá si idő
• ru gal mat lan ság
• elavult tu dás
• fé le lem az új tól
• stb.

ez zel szem ben ke vés fi gyel met for dí tunk ezen 
ko rosz tály elő nyei re. 

• meg bíz ha tó ság
• lo ja li tás
• ta pasz ta lat
• meg fon tolt ság
• ki tar tás
• stb.

A hát rá nyo kat tár sa dal mi össze fo gás sal, év ti ze de -
ken, ko rosz tá lyo kon átíve lő prog ra mok kal, je len tős
anya gi be fek te tés sel le het tom pí ta ni. Az elő nyök 
vi szont már most, lo ká li san, ki sebb be fek te tés sel ki -

hasz nál ha tóak, csak szem lé let vál tás kell hoz zá. Pél -
dá nak okáért szá mos mun kál ta tó pa nasz ko dik, jel -
lem zően a gé pi par ban, hogy egy-két évig is el tart,
mi re a fia tal, pá lya kez dő ket be ta nít ják, majd mi re
ér té kes mun ka vál la lók ká vál nak, el hagy ják őket. 
te szik ezt a ma ga sabb fi ze té sért, a job ban csen gő,
is mer tebb már kát kép vi se lő mun ka he lyért, vagy 
ka land vágy ból, akár kül föld re tá voz va. ezen cé gek
év ről év re ko moly pénzt for dí ta nak a be ta ní tás ra, és
a fia ta lok meg tar tá sá ra.

ha si ke rül ne szem lé le tet vál ta ni, és pél dául az idő -
sebb ko rosz tály fém for gá cso lói nak át kép zé sé re for -
dí ta nák az ener giát, ak kor lo já lis, meg bíz ha tó és
hosszabb tá von meg tart ha tó szak em be re ket kap hat -
ná nak. két ség te len, hogy az át kép zés a fent tag lalt
hát rá nyok miatt ne he zebb, és szin tén más szem lé -
le tű ok ta tást kí ván meg, mint a fia ta lok nál.

A kép zé sek te kin te té ben is szük ség van a szem lé -
letvál tás ra. A ma gyar mun ká lta tói gya kor lat ban
nem tesz nek kü lönb sé get kor sze rint a bel ső
szak mai kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá -
sá nál. ezt ál lít ják a mun kál ta tók. Azon ban ma ga
a kép zés mi ként je vagy te ma ti ká ja ál ta lá ban a fia -
ta labb ko rosz tály ra sza bott. gon dol junk csak az
e- le ar ning kép zé sek re, vagy azok ra a csa pat épí tő
tré nin gek re, ame lyek ko moly fi zi kai igény be vé tel -
lel jár nak (pl. pa intball, tú rák, aka dály- vagy sport
ver se nyek, stb). mert azt szok tuk meg, hogy a fia -
ta lab ba kat kell fej lesz te ni, és ezért nin cse nek
olyan prog ra mok, ame lyek ki fe je zet ten az idő sebb
ko rosz tály to vább kép zé sét se gí tik. igaz ugyan,
hogy in di rekt mó don, de mégis ki van nak re keszt -
ve a kép zé sek ből.

Az idő sebb ko rosz tály szá má ra is fon tos a tö rő dés,
hogy a szá muk ra meg fe le lő mó don ke zel jük, és 
ké pez zük őket. e- le ar ning he lyett egy tü rel mes 
ta nár ral, out doortré ning he lyett a teamco a ching 
esz kö zé vel. 

több olyan szak ma vagy mun ka te rü let van, ahol a
mun kál ta tók ar ra pa nasz kod nak, hogy nincs után -
pót lás. A ré gi sza kik kiöre ged nek, a fia ta lok szá -
má ra már nem von zó az adott szak ma, eset leg már
ilyen jel le gű kép zés sincs az is ko la rend szer ben.
kis szem lé let vál tás sal és jó kép zé si gya kor lat tal
biz to sít hat nánk az után pót lást az idő sebb ko rosz -
tály ból is, akik még fo gé ko nyak a ré gi mes ter sé -
gek iránt.
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A mun kál ta tók ra, a vál lal ko zá sok ra alap ve tően az a
jel lem ző, hogy gaz da sá gi ér dek ek men tén mű köd -
nek. Ak kor le het vál to zást elér ni, akár a szem lé let -
vál tás ban, akár az idő ko rú ak fog lal koz ta tá sá nak gya -
kor la tá ban, ha eh hez a mun kál ta tó nak is anya gi ér -
de ke fűződik. fel kell is mer niük a vál lal ko zá sok nak,
hogy a tár sa da lom elöre ge dé sé vel nemcsak a mun -
ka vál la lói kor össze té tel vál to zik, ha nem a fo gyasz -
tók, a vá sár lók is egy re na gyobb arány ban ke rül nek
ki az idő sebb ko rosz tály ból. ezek a ve vők pe dig szí -
ve sen ve szik, ha bolt ban hoz zá juk kor ban kö ze lebb
ál ló szol gál ja ki őket, vagy ha a szol gál ta tók ügy fél -
szol gá la tán szá muk ra is ért he tően szól nak hoz zá -
juk. ez a mun kál ta tók nak üz le ti le he tő ség, az idő -
sebb ko rosz tály nak pe dig mun ka le he tő ség. 

en nek a pro jekt nek és az ilyen ku ta tá sok nak a fő cél -
ja pe dig az kell hogy le gyen, hogy fel hív ja a fi gyel -
met a vál to zás szük sé ges sé gé re és az ab ban rej lő
le he tő sé gek re.

5. A sváj ci idős fog lal koz ta tá si gya kor lat 
adap tál ha tó ele mei 

Ha to vább élünk, to vább is kell dol goz nunk. svájc -
ban ez már gya kor lat, ame lyet egy szé les  kö rű 
de mok ra ti kus tár sa dal mi vi ta elő zött meg, amely nek
cél ja az volt, hogy az elő re lát ha tó tár sa dal mi öre ge -
dés mel lett ho gyan le het fenn tar ta ni a gaz da ság 
fej lő dé sét, bő vü lé sét. A két le he tő ség a kül ső for rás -
ból va ló mun ka erő pót lás vagy a sa ját né pes ség tar -
ta lé kai nak (nőknek és idő seknek) fo ko zott fel    haszná -
lá sa volt. Az or szág de mok ra ti kus vi ták so ro za tá ban
úgy dön tött, hogy egyen súlyt kí ván fenn tar ta ni a két
le he tő ség kö zött. A vi ta so rán kiala kí tás ra ke rül tek
azok az esz kö zök is, ame lyek al kal ma sak az idő sö dő
mun ka vál la lók to vábbdol go zá sát ösz tö nöz ni. ma
svájc ban az idő sek fog lal koz ta tá si rá tá ja ma gas és a
jö vő ben to vább fog emel ked ni. mindezt egy sok fé le,
szí nes in téz mény rend szer ré vén érik el, amely ben
sok kal több az ösz tön ző, mint a kény sze rí tő elem. 
Eb ből a gya kor lat ból több pon ton me rít he tünk.

a., A vi ta de mok ra ti kus mód szer ta ná nak 
az át vé te le 

svájc ban, szem be néz ve a de mog rá fiai öre ge dés sel,
már hosszú ide je össz tár sa dal mi vi ta fo lyik ar ról, hogy
ho gyan le het megol da ni a kér dést. A tár sa da lom öre -
ge dé sé vel össz hang ban szá mos jó lé ti in téz mény -
rend szert át kell ala kí ta ni azért, hogy fenn tart ha tók

le gye nek a jö vő ben is. A vi tá ban min den érin tett el -
mond hat ta vé le mé nyét, ál lás pont ját. egy ilyen kiér -
lelt vi ta idő igé nyes, de nem csak azt ered mé nye zi,
hogy job bak, so kol da lúb bak lesz nek a dön té sek,
ha nem azt is, hogy a vég re haj tá suk tár sa dal mi tá -
mo ga tott sá ga nő, hi szen min den érin tett nek volt
al kal ma megis mer ni a töb biek ál lás pont ját, tö rek -
vé seit.

A vi ta so rán fel tet ték azo kat a kér dé se ket, ame lyek
mai is me re teink sze rint aka dá lyoz zák az idős fog -
lal koz ta tást. mint pél dául: 

• ho gyan le het el lát ni kor sze rű is me re tek kel 
az az idő sebb mun ka vál la ló kat?

• ho gyan le het megőriz ni vagy visszaál lí ta ni 
az idő sebb mun ka vál la lók egész sé gét?

• ho gyan tud ja a tár sa da lom le küz de ni 
az idő sek kel kap cso la tos előíté le te ket? 

• ho gyan tud ják a mun ka erő piac in téz mé nyei 
ösz tö nöz ni az idős mun ka vál la lók 
fog lal koz ta tá sát?

hosszú idő óta szé les kö rű tár sa dal mi pár be széd 
fo lyik a nyug díj rend szer átala kí tá sá ról is a kö vet ke -
ző kér dés fel ve té sek men tén. 

• ma ga sabb le gyen-e a nyug díj-já ru lék?

• mek ko ra le gyen a jo go sult ság hoz szük sé ges
mun ká ban el töl tött idő?

• ho gyan vál toz zon az öreg sé gi nyug díj össze ge?

A ma gyar ci vil szer ve ze tek há ló za ta nem elég sű rű,
és ki csi a ci vi lek ér dek ki fe je ző és ér dek ér vé nye sí tő
ké pes sé ge is. A tár sa dal mi pár be széd fó ru mai nak
fenn tar tá sa töb bek kö zött a de mog rá fiai öre ge dés
és a jó lé ti rend sze rek fenn tart ha tó sá ga kér dé sei ről
fej leszt het né a de mok ra ti kus vi ta gya kor la tát és erőt
ad na a ci vil szer ve ze tek fej lő dé sé nek.

b A mun ka he lyek ál lam ál ta li köz vet len és köz ve -
tett lét re ho zá sa

A ne he zen fog lal koz tat ha tó, tar tós mun ka nél kü liek
szá má ra svájc ban is van ál la mi lag szer ve zett és 
fi ze tett köz mun ka, ame lyet idő sza kos fog lal koz ta tá si
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prog ram nak ne vez nek. Cél juk a tar tó san mun ka nél -
kü liek gyors in teg rá lá sa a mun ka erő piac ra. ilyen
mun ka he lyek legin kább a köz al kal ma zot ti te rü le ten
és a jó lé ti szol gál ta tá sok te rü le tén (gyer mekfelügye -
let, ápo lá si felada tok), a kör nye zet vé de lem és a sze -
lek tív hul la dék gyűj tés te rü le tein van nak. eze ket az
ál la mi vagy pri vát ala pít vá nyok és az úgynevezett
ngo-k (nem kor mány za ti szek tor) ajánl ja fel az ál -
la mi mun ka ügyi hi va tal (se Co) irá nyí tá sá val. fel hív -
ták a fi gyel met ez zel kap cso lat ban azon ban ar ra,
hogy a köz mun ka nem te remt het ver seny hely ze tet
a ma gán szek tor és a ver seny piac szá má ra. en nek a
kö ve tel mény nek a meg va ló su lá sát egy há rom ol da -
lú bi zott ság el lenőr zi. bi zo nyos prog ra mok mű köd -
nek a ver seny hely zet ben lé vő vál la la tok nál is. ezek -
nek a prog ra mok nak a cél ja a sza kis me ret fel fris sí -
té se és a na pi mun ka ru tin visszaho za ta la a régóta
mun ka nél kü liek szá má ra. A prog ra mok ál ta lá ban
egy től hat hó na pig tar ta nak és a részt ve vők bért kap -
nak ér te. ha va la ki ajánl ko zik idő sza kos fog lal koz -
ta tá si prog ram ra és nem tud nak ne ki he lyet biz to sí -
ta ni, ak kor már ez is meg hosszab bít ja a jo gát a mun -
ka nél kü li se gély re. éves át lag ban kb. 8 000 em ber
vesz részt ilyen prog ra mok ban.

c., A  mun ka adók ak ti vi tá sát il le tően a sváj ci ta nul -
mányúton az aláb bi megol dá sok kal ta lál koz tunk:

• Ru gal mas mun ka hely, ru gal mas mun ka idő kiala -
kí tá sa. en nek a lé nye ge az, hogy a mun ka szer ve zet -
nek is al kal maz kod nia kell az idő seb bek meg vál to -
zott fi zi kai és egyéb adott sá gai hoz. Az idő sebb mun -
ka vál la lók, fő ként, ha cél sze rű a mun ká ban tar tá suk,
nem min den mun ka he lyen ké pe sek vál to zat lan kö -
rül mé nyek kö zött a mun ka vég zés re. Az em be rek fi -
zi kai adott sá gai rom la nak, fő ként a ne héz fi zi kai
mun kát igény lő mun ka he lye ken, ak kor is, ha a szak -
mai ta pasz ta la tuk megvan. A mun kafeladat, a mun -
ka hely átala kí tá sá val és a mun ka idő rö vi dí té sé vel
vagy ru gal mas sá té te lé vel el le het ér ni, hogy ne le -
gyen szá muk ra te her a to vább dol go zás. A sváj ci mo -
dell ben kö ve ten dő pél da, hogy a mun ka he lye ket
átala kít ják az idő sebb dol go zók meg vál to zott igé -
nyei hez. ez ma gá ban fog lal hat ja az idő sek szá má ra
kiala kí tott könnyí tett mun ka he lye ket, a rö vi dí tett,
vagy a ru gal mas mun ka idő beosz tást.

• Az idő sek fog lal koz ta tá sá ra egy re több vál la lat
kü lön korme nedzs mentter vet ké szít. ez a terv ké -
szí tés a jó gya kor la ti megol dá sok el ter jesz té sét
szolgál ja és azt, hogy ezek más hol is al kal maz ha -

tók le gye nek. A terv ugyanak kor se gí ti a cé gek nél
a hosszú tá vú hu mánerő for rás-ter ve zé sét is. 
A gya kor lat azt mu tat ja svájc ban is és ma gyaror -
szá gon is, hogy a vál la la tok rit kán szá mol nak az zal,
hogy mi lyen ütem ben men nek nyug díj ba a dol go -
zóik és ho gyan kell majd pó tol ni őket.

d., A Mun ka ügyi Felügye le tek sze re pé nek megerő -
sí té se a mun ka he lyi egész ség vé de lem ér de ké ben.
svájc 100 or szág kö zül az Age Watch 2013 in dex
rang sor ban (united na ti ons Po pu la ti on fund and
help Age international) az idő sek egész sé gi ál la po -
ta vo nat ko zá sá ban az el ső he lyen áll, míg ma gyaror -
szág az 57. he lyet fog lal ja el. A tel jes in dex ér té ke
100, eb ből svájc 87,9-et ért el, ma gyaror szág pe dig
54,7-et. nem vé let len te hát, hogy ma gyar vo nat ko -
zás ban az idő sek fog lal koz ta tá sá nak egyik fő aka -
dá lya ként az egész sé gi ál la po tot ne vez zük meg eb -
ben az össze ha son lí tó ta nul mány ban is. Az egész -
ség alap ve tő fel té te le an nak, hogy va la ki haj lan dó
le gyen és ké pes le gyen to vább dol goz ni idős kor ban.

e., A sváj ci mun ka e rő pi a ci in téz mény rend szer
egész or szág ra ki ter je dő hie rar chi ku san ta golt in -
téz mény rend szere moz gat ja a tel jes ak tív mun ka erő
pia ci esz köz rend szert, tart ja a kap cso la tot az ál lás -
ke re sők kel és a vál la la tok kal. felada tai tel je sí té sét
sa ját bel ső ér ték- és ér dek rend sze re is ala kít ja. 
A te vé keny ség ha té kony sá gát Svájc ban a szer ve -
ze tek elé ki tű zött cé lok és az azok hoz kap cso ló dó
ju tal mak és bün te té sek ala kít ják. en nek fon tos sá -
gát svájc ban felis mer ték. A mun ka ügyi iro dák ér té -
ke lé se éven ként meg tör té nik és ezt az ér té ke lést
nyil vá nos ság ra is hoz zák. Az ér té ke lés fő cél ja a
mun ka nél kü liek gyors és meg fe le lő el he lye zé se. A
ma gyar mun ka ügyi in téz mény rend szer ben is az ed -
di gi nél job ban ér vény re kel le ne jut tat ni az ér de kelt -
sé gi ele me ket, a te vé keny ség ha té kony sá gá nak mé -
ré sé vel, a mun ka ügyi szer ve ze tek egy más kö zöt ti
ver se nyé vel, mun ká juk nyil vá nos sá gá nak erő sí té sé -
vel. el kel le ne moz dul ni az ad mi niszt ra tív kö ve tel -
mé nyek tel je sí té se és a jog sza bá lyok be tar tá sa fe lől
az ered mé nyér de kelt mun ka felé. svájc ban a mun -
ka ügyi jut ta tá sok az oeCd or szá gok kö zött a leg ma -
ga sab bak kö zött van nak. vé dik az ál lás ke re ső ket és
nem kény sze rí tik őket a ko ráb bi bé rük nél jó val ke -
ve seb bet fi ze tő mun ka el vál la lá sá ra.  ezért azon ban
ak tív együtt mű kö dést vár nak el az em be rek től az ál -
lás ke re sés ben, a to vább kép zés ben va ló rész vé tel ben.
A fel té te le ket nem tel je sí tő ket ke mény pén zü gyi
szank ciók kal sújt ják. A re giszt rált ál lás ke re sők (akik
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mun ka nél kü li se gélyt kap nak), mintegy ne gye de volt
bün tet ve a 2010-ben a sza bá lyok meg sze gé séért.

f., A szak szer ve ze tek ak ti vi tá sa az idős fog lal koz -
ta tás elő se gí té se ér de ké ben

miu tán svájc ban át fo gó tár sa dal mi vi ta fo lyik már évek
óta az idős fog lal koz ta tás eme lé sé nek prob le ma ti ká -
já ról, nincs olyan tár sa dal mi, vagy ci vil szer ve zet,
ame lyik ne tu laj do ní ta na fon tos sze re pet ne ki. A szak -
szer ve ze tek az esz me cse ré ben el ső sor ban az ak tív,
a se gé lye zé sen túl mu ta tó mun ka erőpia ci po li ti ká ra,
ezen be lül a kép zés re össze pon to sít ják ja vas la tai -
kat, va la mint a nyug díj rend szer re és a szo ciá lis biz -
ton ság ra kon cent rál nak. 

A kép zés kap csán a szak szer ve ze tek ja va sol ják,
hogy az ok ta tá si tör vény mó do sí tá sá val kü lön cél -
cso port ként je löl jék meg az idő sebb mun ka vál la ló -
kat és fog lal ják tör vény be a kép zés be tör té nő szé le -
sebb be vo ná su kat cél zó in téz ke dé se ket. Ja vít sák az
idő sebb dol go zók mun ka mel let ti és vál la la ton be -
lü li kép zé sé nek a fel té te leit, kü lö nös te kin tet tel a
kép zet len idős mun ka vál la lók ra. 

Je len leg ugyanis sem a szak kép zé si tör vény, sem a
fo lya ma tos kép zés ről szó ló tör vény – amely most
van a par la ment előtt – nem tesz ró luk em lí tést. elő -
re ha la dást je lent e té ren, hogy a szö vet sé gi ta nács
és a Par la ment el fo ga dott egy ál lás fog la lást az „idős
mun ka vál la lók ról”. A szö vet sé gi ta nács ki fej tet te,
hogy mi lyen ok ta tás po li ti kát kell foly tat ni ah hoz,
hogy az idős mun ka vál la lók hát rá nyát a fog lal koz ta -
tás ban mi ni ma li zál ni le hes sen. ezt a tra va ill. su is se
szak szer ve ze ti szö vet ség üd vö zöl te és még eb ben
az év ben szán dé ká ban áll ki dol goz ni egy anya got a
ja vas la tai val, amely a szak kép zé si tör vény és a fo -
lya ma tos kép zés ről szó ló tör vény ilyen irá nyú fej -
lesz té sét tar tal maz za.

A szak szer ve ze tek vé le mé nye sze rint a vál la la ti hu -
mán po li ti ká ban na gyobb súllyal kell fi gye lem be ven -
ni az idő sek spe ciá lis igé nyeit a mun kafel té te lek és
az egész ség ügyi kér dé sek vo nat ko zá sá ban. A vál la -
la tok nál saj nos még min dig rit ka az idő sebb ko rosz -
tá lyok ra fi gye lő sze mély ze ti mun ka. hogy ez a hely -
zet vál toz zon, a szak szer ve ze ti szö vet ség szor gal -
maz za a vál la la ti jó pél dák el ter jesz té sét és azt, hogy
a ko rosz tá lyok ra és kü lö nö sen az idő sebb ko rosz -
tály ra  kon cent rá ló sze mély ze ti mun ka ál ta lá nos le -
gyen és ne ki vé te les. ezért a tra va il. su is se szak szer -

ve ze ti szö vet ség el ha tá roz ta, hogy csat la ko zik az
ezen a kér dé sen dol go zó, el ső sor ban a kér dés iránt
fo gé kony mun kál ta tó kat tö mö rí tő há ló za ti plat -
form hoz.

A mun ka nél kü li biz to sí tás nak is fi gye lem mel kell
len ni a mun ka nél kü li idő sek ne héz hely ze té re. A vizs -
gá la tok azt mu tat ják, hogy a si ke res ál lás ke re sés ben
a leg fon to sabb té nye ző a kor. fon to sabb, mint a nem
vagy a kép zett ség. ezért az ő ese tük ben meg kell
hosszab bí ta ni az ál lás ke re sés ide jét és az er re az idő -
re adott el lá tást. 

A nyug dí jat és a ko rai nyug dí ja zást érin tő in téz ke -
dé sek te rén a szak szer ve zet sze rint nem a nyug díj -
kor ha tárt kel le ne emel ni, ha nem elő ször a meg le vő
mun ka vál la lá si ko rúak jobb ki hasz ná lá sát, mun ka -
vál la lá si ké pes sé gét kel le ne ja ví ta ni. ilyen megol dás
le het ne pél dául a rész mun ka idős fog lal koz ta tás 
al kal ma zá sa, a ru gal mas, fo ko za tos nyug díj ba vo -
nu lás fel té te lei nek a to váb bi bő ví té se. A vál la la ti
nyug díj rend szer nél egyetér te nek az idő sebb kor -
cso por tok ál tal fi ze tett ma ga sabb já ru lé kok csök -
 ken té sé vel, de ar ra fi gyel mez tet nek, hogy pusz tán
a já ru lék csök ken tés nem old ja meg az idő sebb
mun ka vál la lók el he lyez ke dé si prob lé máit.

Az ága za ti, vál la la ti kol lek tív megál la po dá sok jó
esz kö zök a ko rai nyug díj in téz mé nyé nek kiala kí tá -
sá nál ott, ahol a mun ka ne héz és ahol a mun ká sok
több sé ge nem tud még a le gá lis nyug díj kor ha tá rig
sem dol goz ni, el ső sor ban egész sé gi prob lé mák
miatt. Jó pél da az ilyen egyez mény re  az épí tő ipar -
ban kö tött megál la po dás. ez 10 000 em ber re vo nat -
ko zik az ága zat ban és 62 év fö lött le he tő sé get biz to -
sít a ko rai nyug díj ba vo nu lás ra. A megál la po dás
alap ján ága za ti szo li da ri tá si alap jött lét re, amely a
62  és 65 év kö zöt ti ko rosz tály ban fi nan szí roz za a
nyug díj ba vo nul tak nyug dí ját. A dol go zók a bé rük
0,9%-át fi ze tik az alap ba és ugyanennyit a mun ka -
adók is. Az igény be vé tel fel té te le az, hogy 10 évig kell
az ága zat ban dol goz ni, amely ből a mun ka nél kü li ség
és a be teg ség ide je le szá mí tó dik. A ko rai nyug díj
össze ge a há rom évi át lag fi ze tés 80%-a. 

g., A tár sa dal mi előíté le tek le küz dé se 

A sváj ci és a ma gyar tár sa da lom ban is van nak előíté -
le tek az idő sek fog lal koz ta tá sá val kapcsolatban.
gya ko ri az a vé le mény, hogy nem meg fe le lő a tel -
je sít mé nyük, nem kor sze rű a tu dá suk, el ve szik a
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mun ka he lyet a fia ta lok elől. ezek a han gok felerő söd -
nek ak kor, ami kor nagy a mun ka erő pia con a túl kí ná -
lat és ke vés a sza bad mun ka hely. egy na gyon szem -
lé le tes prog ram ép pen a ta nul mány utunk alatt zaj lott
a szak szer ve ze ti saj tó ban. kö zöl tek egy ké pet egy idő -
sebb, jó meg je le né sű nő ről, az zal a kép aláírás sal,
hogy 26 éves (nagy be tű vel), majd (kis be tű vel) szak mai
gya kor la ta van. mel let te egy cikk, amely ben el mond -
ták, az ál lás ke re sé se tör té ne tét.

Az elő i té le tek le küz dé se ér de ké ben a tár sa da lom
önis me re té nek el mé lyí té se az egyik le he tő ség. egy
má sik út le het az idő sek szá má ra a ma gas presz tí -
zsű, ön kén tes mun ka le he tő sé gek meg te rem té se és
felaján lá sa. ez fő ként az újon nan nyug díj ba vo nu lók
szá má ra je len ti a mun ká tól va ló fo ko za tos vissza vo -
nu lás le he tő sé gét. svájc ban több he lyen ta lál koz -
tunk az ön kén tes mun ka meg je le né sé vel. na gyon
meg nye rő volt a schaf hau seni ön kén tes mun ka ügyi
köz ve tí tő és ta nács adó szer ve zet, amely he lyi szak -
szer ve ze ti kez de mé nye zés re jött lét re és ame lyet a
szak szer ve zet üze mel tet ön kén tes köz re mű kö dők
rész vé te lé vel. 

h. A ci vil szfé ra sze re pe az idős fog lal koz ta tás
elő se gí té sé ben

Az idő sek tár sa dal ma éppoly ta golt, mint a kö zép -
ko rúa ké. Ak kor, ami kor a to vább fog lal koz ta tá suk ról
gon dol ko dunk, ezt fi gye lem be kell ven ni. Ah hoz,
hogy ösz tö nöz zük őket a tár sa da lom kü lön bö ző te rü -
le tein ak tív sze rep vál la lás ra vál to za tos esz köz rend -
szert kell kiala kí ta ni, több fé le le he tő sé get fel kí nál -
ni és több fé le ösz tön zé si rend szer rel kö ze lí te ni hoz -
zá juk. hogy kit mi lyen mó don le het elér ni és rá ven ni
ar ra, hogy kép zett sé gé nek, ko ráb bi mun kás éle té -
nek, je len le gi csa lá di és egész sé gi ál la po tá nak meg -
fe le lően ak ti vi zá lód jon, azt legin kább az idő se ket,
vagy az idő se ket is tö mö rí tő ré teg szer ve ze tek és cso -
por tok tud ják leg job ban. ezért en nek a feladat nak
két fő sze rep lő je van: a mun ka adó és az idő sü gyi
szer ve ze tek. A mun ka adó kat itt tá gan ér tel mez zük,
mert messze nem  csak a tár sa da lom pia ci szeg men -
sé re gon do lunk. mun ka adó nak ne vez zük je len eset -
ben azo kat a ci vil se gít sé get el fo ga dó szer ve ze te ket
is, akik töb bek kö zött in gye ne sen vagy név le ges jut -
ta tá sért ve szik igény be idő sebb em be rek se gít sé gét. 

idetar toz nak töb bek kö zött a mú zeu mok, a szín há zak
ba rá ti kö rei, akik he ti né hány órá ban se gí te nek a lá -
to ga tók tá jé koz ta tá sá ban, eliga zí tá sá ban. kon fe ren -

ciá kon se gít sé get vál la ló, nyel vet be szé lő ki se gí tők,
gyer me kek kor re pe tá lá sát vál la ló nyug dí jas pe da gó -
gu sok, ka ri ta tív se gít sé get vég ző étel osz tók tól, idős -
gon do zók tól a se ni or ta nács adó tes tü le te kig. 

sok ilyen irá nyú kez de mé nye zés lé te zik a ma gyar
tár sa da lom ban már ez i dá ig is, de en nél jó val több -
re len ne le he tő ség és szük ség is, mind két ol da lon.
van az idős  ko rosz tály nak egy olyan ré te ge, amely -
nek fő ként nem anya gi gond jai van nak, ha nem akik -
nek a rend sze res és hasznos te vé keny ség és fő ként
an nak elis me ré se hiány zik. A tár sa da lom pe dig igen
sok te rü le ten küzd a for rás hiány okán el lá tat lan ság -
gal, ilyen  fő ként az egész ség ügy, az ok ta tás és a kul -
tú ra, a kör nye zet vé de lem te rü le te. Az nem megol -
dás, hogy ha nem tu dunk fi zet ni va la miért, ak kor
nem is csi nál juk. 

Az ön kén tes mun ka je len tős tár sa dal mi erő for rás,
de el ter jesz té se sok erő fe szí tést és oda fi gye lést kí -
ván. meg kell te rem te ni az ed di gi nél sok kal in ten zí -
vebb tár sa dal mi elis mert sé get, gon dos kod ni kell 
ar ról, hogy ne he lyet te sí tő je, ha nem kiegé szí tő je 
le gyen a pia ci fo lya ma tok nak. Az ön kén tes mun kát
vég ző és szer ve ző ci vil szer ve ze tek ben van iga zán
le he tő ség ar ra, hogy a ge ne rá ciók ke zet nyújt sa nak
egy más nak és ta pasz ta la tot cse rél je nek.

svájc ban az ön kén tes mun ká nak nagy ha gyo má nyai
van nak. A szak szer ve ze tek ki ve szik ré szü ket az ön -
kén tes mun ka szer ve zé sé ből. két ön kén tes mun ka -
szer ve ze tet lá to gat tunk meg a sváj ci idős fog lal koz -
ta tá si prog ram ke re té ben ren de zett ta nul mány úton.
Az egyik a schaf hau sen mun ka ügyi ta nács adó szer -
ve zet (vets), ame lyet a he lyi szak szer ve zet ho zott
lét re és mű köd tet. 

A má sik ta lál ko zá sunk az ön kén tes ség gel szin tén
schaf hau senben volt, ahol az egyik vá ro si nép kony -
há ban ebé del tünk. A kony hát ci vil szer ve ze tek tart -
ják fenn és az itt dol go zók ön kén te sek. A kony ha 
ter mé sze te sen tisz ta és kul tu rált volt, ahol 5 svájci
fran k ért le he tett há rom fo gá sos, svéd asz ta los ebé -
det en ni. nem volt szé gyen be men ni, és a fenn tar tók
büsz kék vol tak az ál ta luk lét re ho zott han gu la tos kör -
nye zet re és a jó mi nő sé gű ét rend re.
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6. Aján lá sok az idő sebb ko rosz tály fog lal koz ta tá -
sá nak elő se gí té se ér de ké ben Ma gyaror szá gon

Az idő sek fog la koz ta tá sá hoz kap cso ló dó aján lá so -
kat a vál to za tos kör ben és mó don le bo nyo lí tott ta -
pasz ta lat cse rék nyo mán fo gal maz tuk meg. kö zü lük
kiemel ked tek a mun kál ta tók és a mun ka vál la lók
kép vi se lői vel foly ta tott fó kusz cso por tos meg be szé -
lé sek, a svájc ban le bo nyo lí tott 5 na pos ta nul má nyút,
a sváj ci és ma gyar szak em be rek rész vé te lé vel le zaj -
lott 2 na pos mun kameg be szé lés (work shop) és a
pro jekt ered mé nyei ről tar tott zá ró kon fe ren cia. 

Az aján lá sok cím zett jei azok a tár sa dal mi part ne rek,
akik a kon zul tá ciók alap ján a leg töb bet te he tik az idő -
sek mun ka erő pia ci esé lyei nek ja ví tá sa, fog lal koz ta -
tá si ará nyá nak nö ve lé se ér de ké ben. ne ve ze te sen:

• a tör vény ho zás, a kor mány és az ön kor mány za tok
• a mun kál ta tók és szö vet sé geik
• a mun ka vál la lók és ér dek kép vi se le teik
• a ci vil szer ve ze tek és a köz mé dia.

Aján lá sok a dön tés ho zók nak
(tör vény al ko tók, kor mány, kor mány za ti szer vek,
ön kor mány za tok)

Az idő sö dő ko rosz tály fog lal koz ta tá sát a hosszabb
élet kor és a la kos ság ja vu ló egész sé gi ál la po ta in -
do kol ja és te szi le he tő vé. Az idő sö dő, de még mun -
ka ké pes em be rek szá má ra is fon tos a hasz nos ság
tu da ta és a jö ve del mek kiegé szí té se. kü lö nö sen fon -
tos  ez a ma gyar em be rek szá má ra, mi vel a 90-es
évek ben le zaj lott gaz da sá gi átala ku lás, il let ve a gaz -
da sá gi vál ság miatt, va la mint a fe ke te gaz da ság el -
ter jedt sé ge kö vet kez té ben a nyug díj jo go sult ság
eléré se (a 40 éves mun ka vi szony) so kak szá má ra
csak az idős ko ri fog lal koz ta tás sal együtt reá lis.
ugyan csak az előb bi okok kal össze füg gés ben, il let -
ve a szür ke gaz da ság ki ter jedt sé ge miatt a ma gya -
rok több sé ge igen ala csony nyug dí jak ra szá mít-
 hat. A je len le gi át la gos nyug díj mér ték nem éri el a 
100 000 ft-ot.

A ma gyar kor mány felis mer ve az idős ko ri fog la koz -
ta tás tár sa dal mi fon tos sá gát, több fé le mó don ösz tön -
zi, il let ve kész te ti a mun ka vál la ló kat és a mun ka adó -
kat  az idő sebb mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá ra.

1. A leg ha tá so sabb esz köz, a már meg va ló sí tott
nyug díj kor ha tár eme lés, amely a ko ráb bi 55 év (nők)

és 60 év (fér fiak) he lyett, egy sé ge sen 65 éves kor ban
ha tá roz za meg a nyug díj ba vo nu lá si korha tá rát. ez az
élet kor lép cső ze te sen lép ha tály ba. Je len leg még át -
la go san 63 éves kor ban le het nyug díj ba men ni. ezen
in téz ke dés nek tud ha tó be, hogy a 45–55 év kö zöt tiek
fog lal koz ta tá si rá tá ja fo lya ma to san ja vult az utób bi
idők ben. Az 55 év fe let tiek fog lal koz ta tá si rá tá ja azon -
ban ag gasz tóan ala csony ma is ma gyaror szá gon.

emel lett a nyug díj tör vény ösz tön zi a to vábbfog lal -
koz ta tást is, még hoz zá prog resszív mó don: azok szá -
má ra, akik a nyug díj kor ha tárt elér ve to vább dol goz -
nak és nem ké rik a nyug díj-megál la pí tást, ösz tön ző
nyug díj pót lék jár. ugyanak kor a nyug díj mel let ti fog -
lal koz ta tás is megen ge dett a nyug díj kor ha tárt már
be töl töt tek ese té ben.

más a hely zet azok nál, akik a ma hi va ta los kor ha -
tár nál ko ráb ban men tek nyug díj ba: ese tük ben a
nyug díj mel let ti fog la koz ta tás csak kor lá to zott jö ve -
de lem ha tá rig le het sé ges. Amennyi ben az érin tett a
ke ret össze get túl lé pi, úgy a tel jes nyug dí ját el ve szí -
ti, ami igen je len tős vissza tar tó erő az úgynevezett
szol gá la ti nyug dí ja sok mun ká ba ál lá sá nál.

Azon kör ben, ahol a ha tá lyos nyug díjkor ha tár nál ko -
ráb ban kezd ték meg a nyug díj fo lyó sí tá sát (az új sza -
bá lyo zás sze rint a szo ciá lis el lá tást), meg fon to lan -
dó a sza bá lyok olyan átala kí tá sa, mely na gyobb ösz -
tön zést je lent a mun ka vál la lás ra. Ilyen le het ne
pél dául a jö ve de lem szer zé si kor lá to zás felol dá sa,
eset leg az ed di gi korlát fe let ti jö ve de lem rész ma -
ga sabb adóz ta tá sa mel lett.

2. Az idő sebb ko rosz tály fog lal koz ta tá sa el len ha tó
kor mány za ti lé pés nek mi nő sít he tő ugyanak kor a
köz al kal ma zot tak és a köz tiszt vi se lők kö te le ző
nyug dí jazá sa. ez utób biak ese té ben an nál in kább
meg kér dő je lez he tő az in téz ke dés cél sze rű sé ge, mi -
vel e kör ben, és ép pen a leg ma ga sabb kép zett sé gű
cso por tok nál az al kal ma zás ad mi niszt ra tív til tá sa,
kor lá to zá sa igen ko moly mun ka erő hiányt idé zett elő,
pl. az egész ség ügyi el lá tás ban. bár nem vi tat ha tó a
jog al ko tói szán dék, pl. a fia ta lok fog lal koz ta tá sá nak
elő se gí té se, ezek a lé pé sek az idő sek fog lal koz ta tá -
sa el len hat nak. Meg fon to lás ra ajánl juk a kor mány -
nak ezen sza bá lyok mó do sí tá sát.

3. A ma gyar mun ka jo gi sza bá lyok sze rint a nyug díj
előt ti évek ben ne he zí tett az idő sebb mun ka vál la -
lók el bo csá tá sa, ez zel is vé dik az idő sö dő mun ka -
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vál la ló kat, felis mer ve az új ra el he lyez ke dés ne héz sé -
geit. ez a vé dő sza bály ugyanak kor az újon nan el he -
lyez ked ni szán dé ko zó idő sebb mun ka vál la lók el he -
lyez ke dé sét ne he zí ti, mi vel a mun ka adók rész ben
azért tar tóz kod nak az idő sebb mun ka vál la lók al kal -
ma zá sá tól, mert – ha a mun ka erő nem vá lik be – igen
ne héz, il let ve költ sé ges lesz az el bo csá tá suk. ezért
meg fon to lás ra ajánl juk a mun ka jo gi sza bá lyok olyan
mó do sí tá sát, mely a már mun ká ban ál ló fog lal koz ta -
tá si vé del mét a nyug díj kor ha tárt megelő ző évek ben
az adott mun ka he lyen el töl tött évek hez, a mun kál -
ta tó nál el töl tött mun ka vi szony hoz kö tik. ezál tal to -
vább ra is vé dik a már a mun ka adó nál fog lal koz ta tot -
ta kat, azon ban nem te rem te nek el lenér de kelt sé get
azok kal az idő sebb mun ka vál la lók kal szem ben, akik
el sze ret né nek he lyez ked ni.

4. Az elő ző pont hoz ha son ló fog lal koz ta tá si el lenér -
de kelt ség ke let kez het a mun ka adók nál a köz al kal -
ma zot ti és a köz tiszt vi se lői, il let ve az ezek hez kap -
cso ló dó tör vé nyi sza bá lyo zás alá tar to zó te rü le te ken
amiatt, hogy az e tör vé nyek ha tá lya alá tar to zó mun -
ka te rü le te ken a szak kép zett ség, va la mint a mun -
ká ban el töl tött idő függ vé nyé ben vál to zik a bé re -
zés. A ma ga sabb szak kép zett ség hez és a hosszabb
mun ká ban töl tött idő höz ma ga sabb bé re zés kap cso -
ló dik. ez a sza bá lyo zás egy biz tos elő me ne te li rend -
szert kí nál, és ar ra ösz tön zi az itt dol go zó kat, hogy
ma rad ja nak a pá lyán. ugyanak kor ar ra ösz tön zi az
ál lan dó pénz el vo nás sal küz dő költ ség ve té si szer ve -
ze te ket, hogy az idő sebb mun ka vál la ló kat fia ta labb -
ra cse rél jék, il let ve hogy ne ve gye nek fel idő sebb,
ma ga sabb fi ze té si ka te gó riá ba so ro lan dó mun ka -
vál la ló kat.
A mun ká ban töl tött évek hez kap cso ló dó bér té te lek -
nek a mó do sí tá sa ösz tön ző leg hat hat ar ra, hogy a
köz szfé ra fo gé ko nyabb le gyen az idő sebb mun ka vál -
la lók al kal ma zá sá ra. ezért meg fon to lás ra ajánl juk
a kor mány nak az il let mény táb lák ilyen irá nyú mó -
do sí tá sát. egy ilyen vál to zást az is alá tá maszt, hogy
bi zo nyos  mun ka kör ben el töl tött idő után már nem
nő nek ará nyo san a mun ka tel je sí té sek, te hát szak -
mai lag ke vés bé is in do kol ha tó a szor zó kul csok fo -
lya ma tos eme lé se.

5. Az idő sebb (55 év fe let ti) kor ban mun ka nél kü li vé
vált em be rek át la gos új ra el he lyez ke dé si ide je je len -
tő sen meg ha lad ja a fia ta labb ko rosz tá lyo két. e tény -
re va ló te kin tet tel az új rael he lyez ke dést tá mo ga tó
ál la mi in téz mény rend szert lé nye ges pon to kon mó -
do sí ta ni, fej lesz te ni kel le ne:

• Az idő sek jö ve de lem mel já ró ál lás ke re sés re for dít -
ha tó ide jét in do kolt meg hosszab bí ta ni, a mun ka -
nél kü li já ra dék az 55 év fe let tiek ese té ben le gyen
mi ni má li san 6 hó na pig fi zet he tő. Ab ban az eset -
ben ter mé sze te sen, ha az érin tett mun ka vál la ló
nem fo gad ja el a szá má ra fel kí nált – kép zett sé gé -
nek, szak má já nak meg fe le lő és az ott szo ká sos
bér rel ho no rált – mun kát ak kor a já ra dék fo lyó sí -
tá sa meg szün tet he tő. 

• A mun ka ügyi iro dák ban fo lya ma to san elér he tő, sza -
ko so dott ügy in té zést  kel le ne kiala kí ta ni az idő sek
el he lyez ke dé sé nek se gí té sé re. Az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szol gá la tok cél zott mó don tá mo gas sák az
idős mun ka vál la lók mun ká ba ál lá sát: pl. kiemelt
köz ve tí té si na pok ki je lö lé sé vel az 50+ osok nak, az
ugyan csak az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó  köz -
ve tí tő mun ka társ ki je lö lé sé vel az idő sek kel va ló fog -
lal ko zás ra. A mun ka ügyi kor mány zat szer vez zen
vagy tá mo gas son olyan ál lás bör zé ket, ahol ki fe je -
zet ten sze nior mun ka tár sa kat ke res nek adott mun -
ka kö rök be. Az ál la mi és a pia ci ál lás köz ve tí tő szer -
ve ze tek kö zöt ti szo ro sabb együtt mű kö dés kiépí té sé -
vel (adat cse re, ta pasz ta lat cse re), ja va sol juk az
idő sek fog lal koz ta tá sát na gyobb arány ban vál la ló
mun kál ta tók adat bá zi sá nak lét re ho zá sát. szük sé -
ges nek tart juk to váb bá kép zé si cso mag ki dol go zá -
sát, amely fel ké szí ti az idő sebb mun ka vál la ló kat az
ál lás ke re sés és a mun ka erő-ki vá lasz tás kor sze rű
tech ni kái ra.

• Az idős ko rúa kat a szak ma vál tás nál, il let ve az új
szak má val tör té nő el he lyez ke dés nél gá tol ja, hogy
nincs meg az új szak má hoz a mun ka ta pasz ta la -
tuk. ezért a gya kor no ki rend szert és a hoz zá kap -
cso ló dó mun kál ta tói tá mo ga tást (ami a fia ta lok nál
be ve ze tett új fog lal koz ta tá si for ma), az idős ko ri
szak ma vál tók ra is ki kel le ne ter jesz te ni. 

• A köz szfé rá ban és az ál la mi, ön kor mány za ti tu -
laj do nú vál la la tok nál a mun kál ta tók jár ja nak elől
jó pél dá val az idő sebb ko rú mun ka vál la lók fog lal -
koz ta tá sá ban. tö re ked je nek ara, hogy az idő sebb
mun ka vál la lók szám ará nya eze ken a mun ka he -
lye ken ér je el legalább e ko rosz tály nak a gaz da sá -
gi lag ak tív né pes sé gen be lü li szám ará nyát és biz -
to sít sák az eh hez szük sé ges „idős ba rát” mun ka -
kö rül mé nye ket, mun ka fel té te le ket is. 

• Az idős ko rúak el he lyez ke dé sé nek is gát ja a meg -
fe le lő szá mú mun ka hely hiá nya, így a mun ka hely -
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te rem tés ösz tön zé se a té ren is se gít sé get nyújt. Az
idős ko rú mun ka vál la lók szá má ra is al kal mas mun -
ka he lyek lét re ho zá sa, a ta pasz talt mun ka vál la lók
vál lal ko zás in dí tá sá nak kor mány za ti ösz tön zé se
szin tén több idős ko rú mun ka vál la ló nak je lent het ne
men tő övet.

• A kor mány felada ta az is, hogy el lenőriz ze és tilt -
sa az olyan gya kor la tot, amely az idős ko rúak disz -
k ri mi ná ció já hoz ve zet a fog lal koz ta tás nál. bár ma
már ki fe je zet ten élet kor sze rin ti ki zá rás nem sze -
re pel az ál lás hir de té sek ben, de a hir de té sek je len -
tős ré szé ben még ma is van uta lás az élet kor ra.
Ja va sol juk, hogy az Egyen lő Bá nás mód Ha tó ság
for dít son fo ko zott fi gyel met a diszk ri mi na tív hir -
de té sek re.

• A kor mány mun ka adók kal kö tött stra té giai part -
ner sé gi megál la po dá sai ba ke rül je nek beépí tés re a
hát rá nyos mun ka erő pia ci hely ze tű mun ka vál la lók
(köz tük az idős mun ka vál la lók) fog lal koz ta tá sá val
kap cso la tos vál la lá sok, je len jen meg erő tel je sen az
ez zel kap cso la tos tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás.

6. leg több or szág ban az is ko láz ta tás ide je nő (13-17
évet fog át) egy re több tu dást hal mo zunk fel már az
is ko lai ok ta tás so rán, majd a mun ka he lyi ta pasz ta -
lat szer zés út ján. éssze rű vol na, ha ezt a fel hal mo -
zott tu dást – amely hez igen je len tős anya gi for rá so kat
hasz nál nak fel az or szá gok – job ban hasz no sí ta nánk.
Az idő sö dő em be rek ki szo ru lá sa a mun ka erő piac ról
nagy tu dás vesz tés sel jár, az erő for rá sok el po csé ko -
lá sát je len ti, ezért meg kell előz ni.

más fe lől az idő sebb ko ri mun ka vál la lás ra nem elég
az idő sebb kor ban fel ké szül ni. ha a mun ka vál la ló az
éle te so rán nem vett részt a szak má ja gya kor lá sá hoz
szük sé ges kép zé sek ben, s ne tán csak -egy- két mun -
ka adó nál szer zett mun ka ta pasz ta la tot jog gal hi he -
tik ró la, hogy nem is me ri a kor sze rű tech ni ká kat,
tech no ló giá kat, az újon nan hasz nált anya go kat.
ezért a kor mány nak szor gal maz ni és mun ka idő
ked vez mé nyek kel, pén zü gyi ked vez mé nyek kel tá -
mo gat ni kel le ne, hogy a szel le mi és fi zi kai fog lal -
ko zá sú szak em be rek egyaránt ve gye nek részt
szak tu dá suk szin ten tar tá sa ér de ké ben, az adott
szak má hoz tar to zó kö te le ző rend sze res, mun ka
mel let ti to vább kép zés ben, hogy megis mer jék az új
tech ni ká kat, tech no ló giá kat, anya go kat, mun ka mód -
sze re ket, ügy félki szol gá lá si mód sze re ket. egyes
szak mai te rü le te ken, pl. az egész ség ügy ben, az ok -

ta tás ban rend sze re sek az ilyen to vább kép zé si prog -
ra mok, szá mos szak má ban azon ban nincs ilyen
kény szer, ami az is me re tek elavu lá sa miatt, ne he zí ti
az idő seb bek el he lyez ke dé sét. Az idős ko ri fog lal koz -
ta tás se gít he tő olyan, az élet pá lyán átíve lő kép zé si
prog ra mok kal, me lyek épí te nek a mun kata pasz ta -
la tok ra és fi gye lem be ve szik a ta nu lás élet ko ri el té -
ré seit. A le bo nyo lí tott ta pasz ta lat cse rék min den
irány ból azt erő sí tet ték meg, hogy az idő sek al kal -
ma zá sá nak igen ko moly aka dá lya az in for ma ti kai, il -
let ve az ide gen nyel vis me re tek hiá nya vagy nem
meg fe le lő volta. 

7. Az idős ko ri fog lal koz ta tás ki ter jesz té sét hát rá nyo -
san be fo lyá so ló fon tos té nye ző az egész sé gi ál la pot.
Amíg eu ró pa egyes or szá gai ban a szü le tés kor vár ha -
tó egész sé ges élet évek szá ma bő ven túl nyú lik a
nyug díj kor ha tá ron, ez ma gyaror szá gon csak 54 év,
azaz több mint 10 év vel előbb ér vé get, mint a nyug -
díj kor ha tár. ma gyaror szá gon te hát a ja vu ló egész sé -
gi ál la pot el le né re is saj nos igaz, hogy az öre ge dés
már vi szony lag ko rán be teg ség gel is együtt jár, de
en nek nem kel le ne így len nie. Kor mány za ti in téz -
ke dé sek re is szük ség van az idős ko ri egész sé gi ál -
la pot kö ze lí té se ér de ké ben az Eu ró pá ban elért leg -
jobb mu ta tók hoz, a rom ló (meg vál to zott) mun ka ké -
pes ség mun ka he lyi ár tal mak kal össze füg gő okai nak
vissza szo rí tá sá hoz:

• a mun ka ügyi el lenőr zé sek szá má nak 
nö ve lé sé vel és az el len őrök mun ka e gész sé gü gyi
té ren tör té nő szak mai fel ké szült sé gé nek 
megerő sí té sé vel,

• cso por tos lét szám leépí té se ket kö ve tően 
a felügye let fo ko zott el lenőr zé si ak ti vi tá sá val 
az érin tett mun ka he lye ken a mun ka in ten zi tás, 
a mun ka idő hossza és a pi he nő idők kiadá sa 
el lenőr zé se cél já ból, 

• a mun ka he lyek egész ség ügyi/balese ti 
koc ká za tá tól füg gő, dif fe ren ciált mun ka adói 
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék fi ze té si 
és a  táp pénz hoz zá já ru lá si rend sze ré nek meg -
te rem té sé vel,

• a fog lal ko zásegész ség ügyi szol gál ta tók 
be vo ná sá val a fog lal ko zás sal össze füg gő  
és a népegész ség ügyi szű rő vizs gá la tok 
el vég zé sé be, a mun ka he lyi egész ségmegőr ző
prog ra mok szer ve zé sé be, le bo nyo lí tá sá ba.
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8. Az idős mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát se gí te né
a ru gal ma sabb, lép cső ze tes nyug díj ba vo nu lá si és
fog lal koz ta tá si le he tő ség be ve ze té se, a sváj ci pél -
dá hoz ha son lóan. en nek ér de ké ben a nyug díj kor ha -
tárt megelő ző évek ben már vá lasz tás ra le het ne fel -
kí nál ni a rész idős fog lal koz ta tást rész nyug díj jal kom -
bi nál va. ez csök ken te né a nem ze dé ki ér dek el len té tet
is, amely az idős és a fia ta labb mun ka vál la lók fog lal -
koz ta tá sa kö zött fennáll.

9. Amint a fen ti, a kor mány zat szá má ra aján lott
teen dők lis tá já ból is ki de rül, több fé le szak te rü let
és eb ből kö vet ke zően több fé le kor mány za ti irá nyí -
tó szer ve zet érin tett az idő sek fog lal koz ta tá sá nak
fel len dí té sé ben: a kép zés, az egész ség ügy, a gaz -
da ság fej lesz tés, a fog lal koz ta tás, a te rü let fej lesz -
tés, a mun ka ügyi el lenőr zés, a szo ciá lis el lá tás, a
tár sa da lom biz to sí tás, a jog al ko tás. er re va ló te -
kin tet tel, a sváj ci pél dát is fi gye lem be vé ve, ja va -
sol juk tár ca kö zi kor mány bi zott ság felál lí tá sát a
felada tok koor di nált ki tű zé sé re és vég re haj tá sá ra.
A kor mány bi zott ság mun ká já ban he lyet kel le ne
kap niuk a szo ciá lis part ne rek nek, azaz a mun ka -
adói és a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek de le -
gált jai nak is. 

Aján lá sok a mun ka adók nak

10. A mun ka adók je len tős ré sze új fel vé tel kor 30 év
alat ti, de leg fel jebb 40 éves mun ka vál la ló kat al kal -
maz, mi vel hosszú táv ra ter vez. A va ló ság ban a fia -
ta labb mun ka vál la lók na gyobb mo bi li tá sa miatt 
vi szont éssze rűbb idő sebb mun ka vál la ló kat al kal -
maz ni, hi szen az idő seb bek job ban kö tőd nek a mun -
kahe lyük höz és gyak ran job ban le het rá juk szá mí -
ta ni, mint a fia ta lok ra. A mun ka he lyek a leg ked ve -
zőbb ered mé nye ket ak kor tud ják elér ni, ha a
kor struk tú ra kiegyen lí tett, ha a ta pasz ta lat, a fia -
ta lok di na miz mu sá val, mo bi li tá sá val pá ro sul, a ha -
gyo má nyos és az új mód sze rek is me re te egyaránt
je len van. ezért aján lott a mun ka adók nak, hogy a 
hu mán po li ti kai ter ve zé sük egé szül jön ki a de mog -
rá fiai ter ve zés sel is, a mun ka vál la lói kor fa fi gye lé -
sé vel, ak tív be fo lyá so lá sá val, az után pót lás-ter ve zés
al kal ma zá sá val.

11. ál ta lá ban az ta pasz tal ha tó, hogy azok a mun ka -
cso por tok ered mé nye seb bek, ahol a kü lön bö ző ko -
rosz tá lyok je len lé te biz to sí tott (a ta pasz ta lat és a fia -
ta los len dü let öt vö zé se). A mai gya kor lat ban rit kán
fi gyel nek ar ra a mun ka adók, hogy el té rő élet ko rú

mun ka cso por to kat ala kít sa nak ki a szer ve ze tek ben.
A kor cso por tok kö zöt ti együtt mű kö dés szer ve ze ti
for mái nak kiala kí tá sa, az eb ből adó dó elő nyök ki -
hasz ná lá sa mun ka adói feladat. A mun ka ta pasz ta lat
átadá sá nak szer ve zett for mái ak kor a leg ha té ko -
nyab bak, ha meg fe le lő fog lal koz ta tá si biz ton sá got
nyúj ta nak a be ta ní tó, a mun ka ta pasz ta lat átadó idő -
sebb ko rosz tály tag jai szá má ra.

12. gya ko ri, hogy a mun ka erő-ki vá lasz tást nagy -
részt fia ta lo kat al kal ma zó szak cé gek, vagy szin tén
fia tal hr-me ne dzse rek vég zik. ez nem ked vez az
idő sebb mun ka vál la lók al kal ma zá sá nak. ezért cél -
sze rű olyan ob jek tív mér cé ket al kal maz ni a ki vá -
lasz tás nál, ahol ke ve sebb szerep jut a sze mé lyes
előíté le tek nek. Az idő sebb ál lást ke re sők ese té -
ben a me ne dzse ri előíté le tek le küz dé se a fel vé -
te li el já rá sok ob jek ti vi tá sá nak erő sí té se út ján le -
het sé ges.

13. A mun ka adók sze re pe meg ha tá ro zó ab ban, hogy
min den al kal ma zott tel jes ér té kű mun kát vé gez hes -
sen. A mun ka fel té te lek kiala kí tá sa min den ko rosz -
tály szá má ra fon tos, de sors dön tő le het az idő seb -
bek nél, akik a fi zi kai ter he lést kü lö nö sen ne he zen
vi se lik. ezért fon tos az idős ba rát mun ka he lyek
kiala kí tá sa: er go nó miai szem pon tok ér vé nye sí té se,
idős ba rát mun ka időbeosz tás, a ti pi kus fog lal koz ta -
tá si for mák al kal ma zá sa. Van nak jó mun kál ta tói
gya kor la tok. egyes cé gek nél kü lön mun ka he lye ket
ala kí ta nak ki az idős vagy csök kent mun ka ké pes sé -
gű mun ka vál la lók nak: ülő mun ka he lye ket, könnyí -
tett mun ka idő-beosz tást. ko ráb ban jó gya kor lat volt
a mun ka he lye ken az idő seb bek könnyí tett mun ka -
kör be he lye zé se: pl. meós, vég el len őr, por ta szol gá -
la tos, ta ka rí tó, ké zi rak tá ros stb. ma ez gyak ran pont
for dít va van, el ső sor ban a fia ta lo kat he lye zik ezek be
a mun ka kö rök be, ta lán azért, mert ki sebb bér rel is
fel le het őket ven ni és ke ve sebb jut ta tás (sza bad ság -
nap, vég kielé gí tés, fel mon dá si idő) il le ti meg őket.
Vissza kel le ne tér ni a ko ráb bi, vagyis a jó gya kor -
lat hoz.

14. A mun ka adók sze re pe igen fon tos a mun ka ké -
pes ség fej lesz té sé nek fo lya ma tos tá mo ga tá sá ban,
a kép zé sek szer ve zé sé ben, az egész ség megőr zés
tá mo ga tá sá val.

15. elő for dul, hogy gaz da sá gi ok ból szük sé ges sé vál -
nak leépí té sek a mun ka adók nál. ilyen ese tek ben kü -
lö nös fi gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy in kább a mo -
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bi labb, fia ta labb mun ka vál la lók ke rül je nek sor ra, hi -
szen szá muk ra az el he lyez ke dés ke ve sebb előíté let -
tel ter helt, más részt az idő seb bek nél már a nyug -
díj jo go sult ság is ve szély be ke rül het egy tar tó sabb
mun ka nél kü li ség után, de legalábbis a nyug díj
össze ge csök ken het je len tő sen. 

Aján lá sok a mun ka vál la ló kat kép vi se lő 
szak szer ve ze tek nek, ci vil szer ve ze tek nek

16. A szak szer ve ze tek nek fo lya ma to san fi gye lem -
mel kell kí sér niük, hogy a mun ka vál la lók ne ke rül -
je nek hát rány ba az élet ko ruk miatt. ezért se gí te niük,
kez de mé nyez niük kell a kor cso por tos ter ve zést és
az egyes ko rosz tály hoz tar to zók kie gyen sú lyo zott
fog lal koz ta tá sát. ha tá ro zot tan fel kell lép niük – akár
az esély egyen lő sé gi ha tó ság köz re mű kö dé sét is
kér ve az idős mun ka vál la lók diszk ri mi ná ció ja ellen.

17. Az idő sek mun ka he lyi kö zér ze tét be fo lyá so ló fon -
tos té nye ző az em be ri bá nás mód, a ve ze tő hang ne -
me, az ezek kel kap cso la tos na gyobb ér zé keny ség.
A szak szer ve zet kö ve tel je meg a tisz te le tet ta nú sí tó
ve ze tői ma ga tar tást, a meg fe le lő hang ne met, a mél -
tá nyos em be ri bá nás mó dot a mun ka he lye ken. A ve -
vők és az ügy fe lek, azaz a köz vé le mény is fi gyel je -
nek oda, hogy mi kép pen vi sel ke dik a mun kál ta tó a
beosz tot tai val, be leért ve az idő se ket, mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött dol goz tat ja őket.

18. A szak szer ve ze tek és a mun ka vál la lók ál tal vá -
lasz tott mun ka vé del mi kép vi se lők kö ve tel jék meg 
a mun ka he lyi egész ség ká ro sí tó és balese ti koc ká -
za tok kö rül te kin tő fel mé ré sét, for dít sa nak kiemelt
fi gyel met ar ra, hogy a mun ka ké pes sé get ká ro sí tó
mun ka kö rül mé nyek ki kü szö bö lés re ke rül je nek,
vagy, ha ez nem le het sé ges, ak kor a mun ka vé del mi
esz kö zö ket al kal maz zák. Tö re ked je nek a meg ter -
he lő mun ka idő-beosz tás el ke rü lé sé re, a túlórák al -
kal ma zá sa he lyett a több letlét szám fel vé te lé re, a
mun ka vég zés er go nó miai szem pont jai nak elő tér be
ál lí tá sá ra. Fi gyel je nek oda a mun ka tár sak hiány zá -
sai ra. ha va la ki egy év ben 30 na pot meg ha la dóan
kény sze rül táp pénz igény be vé te lé re, ösz tö nöz zék
ar ra, hogy vizs gál tas sa ki, nincs-e össze füg gés a
meg rom lott egész sé gi ál la pot és a mun ka kör, il let -
ve a fog lal koz ta tá si fel té te lek kö zött. A szak szer ve -
zet for dít son fo ko zott fi gyel met az egész ség ügyi 
ok ból, vagy a hosszabb mun ka vi szony után el bo -
csá tott dol go zók eset le ges fog lal ko zá si meg be te -
gedé sé nek el lenőr zé sé re, az eh hez szük sé ges 

szű rővizs gá la tok el vég zé sé re. Ér dek vé del mi te vé -
keny sé gük ben ve gyék job ban igény be a fog lal ko -
zásegész ség ügyi szol gá la tok szak mai vé le mé nyét,
köz re mű kö dé sét. 

19. bár a tech ni kai fej lő dést nem le het és nem is
kell megál lí ta ni, a szak szer ve ze tek nek olyan
megol dá so kat kell szor gal maz niuk, ahol a tech no -
ló giai fej lő dés in kább a ne héz mun kák ki vál tá sa,
a mi nő ség biz to sí tás le gyen és ke vés bé a mun ka -
erő ki vál tá sa (lásd a kis ke res ke de lem ben az ön ki -
szol gá ló pénz tá rak el ter je dé sé vel já ró mun ka -
helymeg szű né se ket). ma guk a szak szer ve ze tek is
se gít het nek ab ban, hogy fo lya ma to san fi gye lik a
kör nye ze tük ben a mun ka hely te rem tő le he tő sé ge -
ket és ösz tön zik is a mun ka adó kat a mun ka hely te -
rem tő be ru há zá sok ra. 

20. bár az ál la mi szer ve ze tek na gyobb le he tő sé gek -
kel ren del kez nek az ál lás ke re sé si szol gál ta tá sok
mű köd te té sé hez, a szak szer ve ze tek nek is ér de mes
kiépí te niük olyan szol gál ta tá so kat, ame lyek kel se -
gít he tik a mun ka vál la lók tu dá sá nak kar ban tar tá sát
vagy az új el he lyez ke dé si tech ni kák el sa já tí tá sát. 
Ma guk a szak szer ve ze tek is se gít het nek az el he lyez -
ke dés ben, hi szen ma a sze mé lyes re fe ren ciák je len -
tős sze re pet töl te nek be a mun ká hoz ju tás ban.

Aján lá sok a legin kább érin tet tek nek, 
az 50+-os mun ka vál la lók nak

21. bár mely élet kor ban tart sák kar ban az egész -
sé gü ket a meg fe le lő élet mód dal, test edzés sel. 
A fi zi kai meg je le nés az el ső be nyo más, ame lyet a
mun ka adó sze rez a mun ká ra je lent ke ző ről, ezért
fi gyel ni kell ar ra, hogy ez ked ve ző le gyen az ál lás -
hely-in ter jún.

22. Ja vít sák a mun ka vég ző ké pes sé gü ket kép zés -
sel, ön kép zés sel, hogy ka pó sak le gye nek a mun ka -
erő pia con, és jó be nyo mást kelt se nek a mun ka adók -
ban. te gye nek szert mi nél so kol da lúbb tu dás ra, kép -
zett ség re, le gye nek pó tol ha tat la nok. ve gye nek részt
is me ret bő ví tő vagy is me ret felújí tó prog ra mok ban,
fej lesszék nyel vi- és in for ma ti kai tu dá su kat.

23. Ápol ják a kö zös sé gi kap cso la tai kat fog lal koz -
ta tá si ok ból is, hi szen az el he lyez ke dé sek dön tő
rész ben az is me rő sök, ba rá tok köz re mű kö dé sé vel
tör tén nek. ha nincs ál lá suk, ne ül je nek tét le nül, ra -
gad ják meg a le he tő sé ge ket az üres ál lá sok megis -
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me ré sé re. sa já tít sák el az új mun ka erő-ki vá lasz tá si
tech ni ká kat, hogy fel ké szül ten tud ja nak részt ven ni
az ál lás ke re sés ben.

24. Le gye nek nyi tot tak a fia ta lokra és a vál to zá sok -
ra is, tö re ked je nek a fia ta labb ko rosz tállyal is jó csa -
lá di, ba rá ti, mun ka he lyi kap cso la to kat ápol ni. küzd -
jék le a fia ta lok kal kap cso la tos előíté le te ket, ta ná csot
ak kor ad ja nak ne kik, ha ké rik, ke rül jék az erő sza kos
kiok ta tást.

Aján lá sok a köz mé dia mun ka tár sai nak és a ci vil
szer ve ze tek nek

25. Az idős kor nem szé gyen, nem is ér dem, ha nem
ter mé sze tes ál la pot, me lyet leg több em ber sze ret -
ne elér ni, és a tár sa da lom több sé ge meg ta pasz tal ja
ezt az ál la po tot. Jó len ne, ha az idős 50+ mun ka vál la -
lók hoz va ló vi szo nyu lást ez a tény ha tá roz ná meg. Jól
szol gál ná ezt a célt a si ke res kar riert elért fi zi kai és
szel le mi fog lal ko zá sú idős mun ka vál la lók és az őket
al kal ma zó mun kál ta tók nép sze rű sí té se, kö ve ten dő
pél da ként tör té nő be mu ta tá sa a köz mé diá ban.

e kam pá nyok kö zép pont já ba azo kat a té nye ket kell
ál lí ta ni, me lyek az idő sebb em be rek fog la koz ta tá sá -
nál elő nyö sek, pl, a nagy mun ka ta pasz ta lat, a mun -
ka hely hez va ló erő sebb kö tő dés, a meg bíz ha tó ság a
mun ka vég zés te rén. fel kell hív ni a fi gyel met ar ra,
hogy a fo gyasz tók egy re na gyobb ré sze az idő sebb
ko rosz tály ból ke rül ki, ha nem ve lük együtt ter ve zik
meg a ter mé ke ket, szol gál ta tá so kat, ak kor azok
elad ha tat la nok ká vál nak.

26. Az idő sek kö zöt ti kap cso lat épí tés ér de ké ben több
kö zös sé gi prog ra mot kel le ne szer vez ni a ci vi lek és
az ön kor mány za tok köz re mű kö dé sé vel az el ma gá -
nyo so dás megaka dá lyo zá sáért.

27. A tár sa dal mi előíté le tek le bon tá sát, a po zi tív
köz fel fo gás kiala kí tá sát és nem utol só sor ban az idő -
sek – köz tük a már nyug díj ban le vők – ön ér té ke lé -
sét se gí te né az idő seb bek  rész vé te lé nek bő ví té se
az ön kén tes (ka ri ta tív) te vé keny sé gek ben. A ci vil
szer ve ze tek nek ér de mes len ne kiemelt cél cso port -
ként ke zel ni az ön kén te sek to bor zá sá nál ezt a ko -
rosz tályt.

6. AJán lá sok Az idő sebb ko rosz tály fog lAl koz tA tá sá nAk elő se gí té se ér de ké ben mA gyAror szá gon | 35
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36 | Az idő sebb ko rosz tály hoz tAr to zó mun kA vál lA lók fog lAl koz tA tá sát elő se gí tő megol dá sok

Mel lék let 

SWOT elem zés az idő sek fog lal koz ta tá sá nak 
elő se gí té sét cél zó aján lá sok alá tá masz tá sá ra

Az idő sek fog la koz ta tá sá hoz kap cso ló dó aján lá so -
kat az idő sek fog lal koz ta tá sa té má ban el fo ga dott
sWot elem zés alap ján fo gal maz tuk meg. Az erős -
sé gek és a le he tő sé gek te rén meg fo gal ma zot ta kat
az idő sek fog lal koz ta tá sát tá mo ga tó kam pány ban
hasz no sít hat juk, a gyen ge sé gek, ve szé lyek pe dig az
in téz ke dé sek, cse lek vé sek alap ját je len tik. 

Erős sé gek

• Az idő sö dő, de még mun ka ké pes la kos ság 
anya gi és élet vi te li okok ból is mo ti vált 
a mun ka vég zés re (a hasz nos ság tu da ta fon tos)

• Az idő seb bek na gyobb tu dás sal, mun ka ta pasz ta -
lat tal ren del kez nek, böl cseb bek.

• sta bi labb mun ka erők, rit káb ban vál toz tat ják 
a mun ka he lyei ket sa ját kez de mé nye zés re, 
és job ban is kö tőd nek a mun ka he lyek hez. 

• gyak ran megér tőb bek, könnyeb ben köt nek
komp ro misszu mo kat.

• több nyi re fel nőt tek a gyer me keik, így job ban 
le het a fo lya ma tos mun ka vég zé sük re szá mí ta ni.

• gyor sabb mun ka vég ző ké pes ség.

Gyen ge sé gek

• A la kos ság rosszabb egész sé gi ál la po ta szá mos
te rü le ten ne he zí ti a fog lal koz ta tást.

• rossz a tár sa dal mi beideg ző dés a ko ráb ban 
ala csony nyug díj ba vo nu lá si kor miatt 

• Az idős mun ka vál la lók kö zött ma ga sabb 
az ala csony kép zett ség gel ren del ke zők ará nya,
ami korlátja az idősfog lal koz ta tás nak.

• A mun ka erő pia con felér té ke lő dött kész sé gek,
jár tas sá gok hi á nya, a me lyek idő sebb 
ko rosz tály nál erő seb ben ér zé kel he tőek 
– nyelv tu dás, in for ma ti kai is me ret – ne he zí ti 
a mun ka vál la lást.

• ki sebb mo bi li tá si kész ség, mely szin tén 
erő sö dik az élet kor ral, ne he zí ti az el he lyez ke dést

• nem kö vet ke zett még be a szem lé let vál tás 
a nem ze dé kek kel kap cso la to san (fia ta lok, idő sek) 

Le he tő sé gek

• Az idős ko rúak fog lal koz ta tá sa a tár sa da lom 
szá má ra a nö vek vő nyug díj ter he lés, va la mint 
a nem zet kö zi össze ha son lí tás ban ala csony 
nyug díj kor ha tár miatt fon tos, és a nö vek vő 
élet kor miatt le het sé ges. 

• Az idős ko rúak fog la koz ta tá sa nőtt 
ma gyaror szá gon az utób bi évek ben, fő ként 
a nö vek vő nyug díj kor ha tár és az idő se ket 
vé dő mun ka jo gi sza bá lyo zás miatt. 

• A kor mány mun ka hely vé dő prog ram ja szin tén
ked vez mé nye zi az idő sebb mun ka vál la lók 
al kal ma zá sát /já ru lék men tes ség/.

• A nyug díj rend szer is elis me ri a hosszabb 
mun ka vi szonyt, bár az ösz tön zött ség a nyug díj
mel let ti fog la koz ta tás ra erő sebb.

• A mun ka ta pasz ta lat felér té ke lő dé se 
a mun kál ta tók nál ked vez az idő sebb 
mun ka erő al kal ma zá sá nak.

• A ne héz fi zi kai mun ka ará nyá nak csök ke né se
ked vez az idő sek fog lal koz ta tá sá nak.

• A nö vek vő szá mú idő sö dő la kos ság anya gi 
lé té nek biz to sí tá sa a jel lem ző 
nyug díj rend sze rek ben a kor fa arány ta lan sá ga
miatt egy re megold ha tat la nabb nak lát szik, 
anya gi kény szer is a to váb bfog lal koz ta tás.

• A tech no ló giai fej lő dés kö vet kez té ben nagy részt
hát tér be szo rul tak azok a mun ka faj ták, ahol 
a fi zi kai erő ki fej tés nek a leg na gyobb 
sze re pe, a gé pek kel vég zett mun kák je len tős 
ré sze már nem igény li olyan mér ték ben a fi zi kai
erőn lé tet, amely az élet kor ral csök ken het, 
mint év ti ze dek kel ezelőtt, ezál tal 
a fog lal koz ta tás le he tő sé ge is könnyeb bé vált.

• Az egész ség tu da tos élet mód és ma gas szin tű
egész ség ügyi el lá tó rend sze rek miatt 
az egész sé ges élet évek szá ma is nő, ami 
le he tő sé get is nyújt az idős ko ri fog lal koz ta tás ra. 

• ma gyaror szá gon az idő sek fog lal koz ta tá sa 
biz to sít hat ja a szük sé ges mun ka erő for rást 
a csök ke nő gyer mek lét szám és az or szág ba 
irá nyu ló mig rá ció mér sék lő dé se kö vet kez té ben.

• Az idő sö dő, de még mun ka ké pes em be rek 
szá má ra is fon tos a hasz nos ság tu da ta és 
a jö ve del mek kiegé szí té se is.
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Ve szé lyek

• Az idős ko ri fog lal koz ta tás bő vü lé se el len hat 
az egyes te rü le te ken be ve ze tett kor mány za ti 
in téz ke dés a köz szfé rá ban a tö me ges 
nyug dí jaz ta tás ra, il let ve a nők nyug díj ba 
vo nu lá sá nak ösz tön zé se. 

• Azok az in téz ke dé sek, ame lyek vé dik az idős ko rú
mun ka vál la lót a mun ka he lye ken, hát ránnyá 
vál hat nak az újak fel vé te le kor. 

• Az előíté le tek az idős mun ka vál la lók 
fel té te le zett hiá nyos sá gai val szemben 
ked ve zőt len szem lé le tet ered mé nyez nek. 

• A mun ka he lyek hiá nya min den ko rosz tály 
szá má ra hát rány, így az idő sebb ko rosz tály 
szá má ra is. 

• A tech no ló giai fej lő dés szá mos te rü le ten 
ki szo rít ja az élő mun kát, il let ve új olyan 
is me re te ket igé nyel, amely hez az idő seb bek 
ne he zeb ben iga zod nak pl. in for ma ti kai kész sé gek.

• hiá nyoz nak az idő sek ön me ne dzse lé sét, 
me ne dzse lé sét se gí tő szol gál ta tá sok.

• nem ter jed tek el azok a ru gal mas 
mun ka vál la lá si for mák, ame lyek 
meg könnyí te nék az idő sebb mun ka vál la lók nak 
az élet ko ruk hoz iga zo dó mun ka kör be ke rü lé sét.

• ke vés, az idő sek el he lyez ke dé sét se gí tő cél zott
prog ram pl in for ma ti kai prog ra mok 
az 50+-o sok nak, ál lás bör zék.

• A mun ka ta pasz ta lat je len tő sé ge a szem lé let ben
ke vés bé je le nik meg, mint a gya kor lat ban.

• ke vés in téz ke dés, ak ció van, mely az idő sek kel
kap cso la tos előíté le te ket csök ken te né.

melléklet | 37

MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1  9/23/14  2:06 PM  Page 37



MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1  9/23/14  2:06 PM  Page 38



MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1  9/23/14  2:06 PM  Page 39



MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1  9/23/14  2:06 PM  Page 40


