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Projekt: “A flexicurity-szemlélet elterjesztése a 

munkaerő-közvetítők és karrier tanácsadók szakmai 

gyakorlatában” 

 

Alapelképzelés: 

A flexicurity fogalma a rugalmas munkaerőpiac és a szociális biztonság 

kombinációjából tevődik össze. Fő gondolata a tagországok ösztönzése arra, hogy 

olyan munkaerő-piaci reformokat és szociális politikát valósítsanak meg, amelyek 

előmozdítják és erősítik a foglalkoztatás és foglalkoztatás-biztonság rugalmas 

formáit úgy, hogy közben alkalmazkodnak a munkaerőpiac speciális intézményi 

feltételrendszeréhez és felépítéséhez. 

A flexicurity-szemlélet célja a dolgozók rugalmasságának, 

alkalmazhatóságának erősítése és a vállalkozások fontosságának hangsúlyozása. 

A flexicurity ideológiája arra a feltevésre épül, hogy a rugalmasság és a biztonság 

fogalma jól megférnek egymás mellett, és nem szabad egymást kizáró 

fogalmakként tekintenünk rájuk. Ez a két feltételezés kölcsönösen kiegészítheti és 

erősítheti egymást. A fő prioritás a flexicurity-szemlélet pontos megértésében és 

alkalmazhatóságában túlmutat a munkaerőpiac tagjainak érdekein  (munkáltatók 

az egyik, munkavállalók a másik oldalon). Létfontosságú az olyan megoldások 

keresése, amelyek úgy biztosítják a munkaerőpiac egyensúlyát, hogy közben 

mindkét fél hasznára válnak. Sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem 

érezhetik magukat hátrányban. Ezért kiemelkedő fontosságú, hogy lehetőségünk 

van más országok képviselőivel együtt tapasztalatokat cserélni a flexicurity 

témakörében, közösen megkereshetjük a „jó gyakorlatokat”, amiket aztán mint 

nemzetközi modellt terjesztünk el.    

 

Célok: 

A project elsődleges célja egy európai szabvány kidolgozása a flexicurity-modell 

használatáról a köz- és magánszférában dolgozó munkaerő-közvetítő 

ügynökségek és karrier tanácsadók számára. 

 

A project konkrét célkitűzései között szerepel: 

 

 Kézikönyv megjelentetése a munkaerő-toborzás és a flexicurity 

kombinálhatóságáról.   

 „Pilot” próbaképzések szervezése munkaerő-közvetítő ügynökségek és 

karrier tanácsadók részére, melyeknek célja a flexicurity 

megvalósításához szükséges ismeretek bővítése, 

 Európai képzési szinopszis készítése a flexicurity megvalósításáról. 

 A project szándékai és célkitűzései megegyeznek az európai 

munkaerőpiac előtt álló kihívásokkal. Mindkettő prioritása a tagállamok 

ösztönzése arra, hogy olyan munkaerő-piaci reformokat és 

szociálpolitikai változásokat vezessenek be, amelyek támogatják a 

foglalkoztatás rugalmas formáit annak érdekében, hogy a hátrányos 

helyzetű csoportok foglalkoztatottságának mértéke emelkedjen.  A 

kihívások, amikkel a project kapcsán szembe kell néznünk, említésre 

kerülnek az EU-dokumentumokban is mint a munkaerőpiac helyzetének 

kulcsfontosságú szempontjai: 

 a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása a társadalmi élet és a 

munkaerőpiacon egyaránt, 

 küzdelem a társadalmi egyenlőtlenségek, kirekesztés, marginalizáció és a 

kedvezőtlen társadalmi jelenségek generációk közötti átadása ellen, 

 lehetőség biztosítása a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére, 

 olyan képzési modulok kialakítása és továbbadása, melyek a szakmai 

ismereteket megfeleltetik a nemzetközi szabványnak. Különösen fontos 

a kifejlesztett képzési modulokat beépíteni azoknak a  szakembereknek 

szakoktatásába és továbbképzésébe akik az LLL (egész életen át tartó 

tanulás) népszerűsítésével/terjesztésével hivatásszerűen foglalkoznak. 

 

 

 

 

 

 



Intézkedések a megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében: 

 partnerségi találkozók; 

 a kutatómunkából származó adatok összehasonlító elemzése a kötelező 

jogi szabályozásra és a flexicurity eszközeire vonatkozólag; 

 képzési modulok kialakítása, a képzés optimális módszereinek 

kiválasztása  

 próbatréningek; 

 mélyinterjúk és beszámolók a project résztvevőiről, 

 kézikönyv létrehozása a flexicurity-modellt sikeresen alkalmazó 

munkaerő-közvetítő ügynökségek és karrier tanácsadók szolgáltatásai 

alapján.  

 

 

A “flexicurity” kifejezés a munkaerőpiac rugalmasságát és a szociális 

biztonságot foglalja magába (flexibility/rugalmasság) + security/biztonság). Ebben 

az összefüggésben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy munkaerő-piaci és 

szociálpolitikai reformokat vezessenek be, és népszerűsítsék a flexicurity-t a 

munkáltatók körében. Az intézkedések következményeként a munkavállalók és a 

vállalkozások képesek lesznek alkalmazkodni a munkaerőpiac különféle speciális 

feltételeihez, de legfőképpen a hátrányos helyzetű embereknek - fogyatékkal 

élők, egyedülálló szülők, gondozásra szoruló személyek gondozói - adnak esélyt 

az elhelyezkedésre. A flexicurity gondolata lehetőséget biztosít a szakmai 

tevékenységek és a specifikus élethelyzetek összeegyeztetésére és egyúttal 

gondoskodik a biztonságról is. 

 

A flexicurity az Európai Unió munkerőpiacán is fontos szerepet játszik, hiszen 

erősíti a mobilitást és lehetőséget biztosít lakóhelytől független munkavégzésre.  

A flexicurity-modell tartalmazza a foglalkoztatás olyan formáit mint a távmunka, a 

részmunkaidős illetve rugalmas munkaidőben való foglalkoztatás. 

A project a fentiekből következően a flexicurity által felvetett lényeges 

kihívásokra ad választ, pl: 

 szakmai tapasztalok kialakítása és átadása a köz- és magánszférában 

dolgozó munkaerő-közvetítő ügynökségek és karrier tanácsadók 

számára, elsősorban a flexicurity alapelveire, jó gyakorlatokra és 

módszerekre, illetve a partner országok vonatkozó jogi és munkaerő-

piaci szabályozásaira koncentrálva; 

 a flexicurity megismertetése, terjesztése a munkáltatók és a 

munkanélküliek körében; 

 a munkaerőpiac résztvevőinek tájékoztatása a flexicurity gyakorlati 

alkalmazásából fakadó előnyökről; 

 részletes összefoglaló készítése a flexicurity megvalósításának különböző 

módszereiről a partner országokban. 

 

 

 

PARTNER SZERVEZETEK: 

 Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o. o., Lodz, Poland  

(projekt koordinátor) 

www.boie.pl 

 Praxis GmbH, Marburg, Germany 

www.praxisgmbh.de 

 Hommes et Savoirs, Saint Georges de Didonne, France 

www.hommes-et-savoirs.fr 

 TIBP GmbH, Erfurt, Germany 

www.tibp.eu 

 Nevelők Háza Egyesület, Pécs, Hungary 

www.ckh.hu  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


