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Fiatalok munkaerőpiaci integrációja1  

 

1. A kutatási program  

Kutatási programunk tárgya a székelyföldi térségben élő, felsőfokú képesítéssel 
rendelkező fiatalok munkaerőpiaci integrációs folyamatának elemzése, illetve az 
elemzési eredmények ismeretében fejlesztéspolitikai javaslatok megfoglamazása volt. 
Ennek a munkának a keretében mélyinterjúkat és esettanulmányokat készítettünk 
konkrét esetekről, azt vizsgálva, hogy ebben a térségben milyen alkotóelemekből áll 
össze a munkaerőpaici integráció folyamata, ezeket az alkotóelemeket milyen tényezők 
alakítják, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és ezeknek a folyamatoknak az alakulása 
milyen következményekkel jár részint az egyéni karrierépítésre vonatkozóan, részint a 
térségi modernizáció általános folyamatára vetítve. Több ágazatban és foglalkoztatási 
területen végeztük el ezeket a vizsgálatokat (önkormányzatok, vállakozások, szociál-
politika, fejlesztéspolitika, oktatás, média és kommunikáció), és ezen eredmények 
ismeretében foglamazunk meg olyan policy-javaslatokat, illetve konkrét program 
modelleket, amelyek a térségfejlesztés különböző szereplői számára a továbbiakban 
hasznosíthatók lehetnek. 
 

A fiatal szakemberek munkaerőpiaci integrációjának a feltételrendszerét és a 
folyamatát bemutató munkánk közvetlen és közvetett módon is hozzájárulhat a 
székelyföldi térség egyik legfontosabb társadalmi kérdésének a szakmai és nyilvános 
tematizációjához. Az ebben a kutatásban alkalmazott megközelítéssel arra igyekeztünk 
felhívni a figyelmet, hogy a fiatalok sikeres munkaerőpiaci integrációja vidéki térségben 
jóval több, mint munkahelytalálás. Arra is célszerű figyelmet fordítani, hogy milyen 
módon lehet kialakítani és fenntartani a tehetséges, a térséghez ragaszkodó fiatal 
szakemberek számára az olyan munkahelyi feltételeket, amelyek szakmai karrier-

                                                           
1 A tanulmány az MTA DOMUS Program támogatásával  2015-ben szervezett csoportos 

kutatási program (Munka és karrier:  fiatalok  munkaerőpiaci integrációja a Székely-
földön) rövid összefoglalását, valamint a tanulmányhoz kapcsolt térségi fejlesztéspolitikai 
javaslatokat tartalmazza. A kutatás teljes anyaga az Intézet adattárában érhető el.   
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lehetőséget is kínálnak, ugyanakkor nem zárják ki, esetleg ösztönzik a szakterülethez 
kapcsolódó társadalmi szerepvállalás formáinak kiépítését is. A térség fejlődése, 
versenyképessége szempontjából az egyik legfontosabb kérdéskör a felsőfokú kép-
zettséggel rendelkező fiatal szakemberek sikeres térségi integráicójának biztosítása. Az 
a típusú integárció, amely nem csupán munkahely biztosítását jelenti, hanem a szakmai 
karrier és társadalmi szerep kiépülését, a „hely megtalálás” folyamatát is támogatja. 
Ehhez van szükség olyan elemzési megközelítésre, amely a vidéki térségben zajló 
munkaerőpiaci integráció minden fontos komponensére kiterjedt (munkahelykeresés, 
munkahelyi tevékenység folyamata, a munkavállaló szakmai felkészültsége, munkahelyi 
elvárások, a munkadó magatartása, munkakörülmények, karrierépítési lehetőségek, 
térségi intézményi szereplők). A kutatási program eredményei fölhasználhatók a 
térségi munkaerőpiaci szakpolitikák kialakításában, a munkaerőpiaci integrációt elő-
készítő programok, karriertanácsadási gyakorlatok kialakításában.  

A kutatási program szakmai eredményeit a térségi társadalomtudományi DOMUS 
programok eredményeit bemutató kiadványunkban ismertettük (Biró et al. 2016. 314-330). 
Jelen tanulmányban csak jelzésszerűen foglaljuk össze az elvégzett munka jellemzőit és 
következtetéseit, és részletesebben ismertetjük a kutatás eredményeihez kapcsolt 
térségi fejlesztéspolitkai javaslatokat.  

2. Helyzetvázlat 

Általános konszenzus van a székelyföldi térségben (mint félperiferikus vidéki 
térségben) azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok munkaerőpiaci integrálódása kedvezőt-
len (nincs elég munkahely, alacsonyak a fizetések, a fiatalok nem itthon akarnak 
érvényesülni stb.). Ez a kép többféle tényezőt tartalmaz, röviden jelezzük a fontosab-
bakat:  
  

- A korábbi térségi kutatási eredmények (Biró 2012) azt jelzik,hogy lényeges 
különbség van a munkavállaló fiatalok és a munkaadók helyzetértelmezése 
között. A munkadók/vezetők véleménye szerint a fiatalok felkészültsége 
hiányos, nem kitartóak, román nyelvtudásuk nem elégséges, túl magas fize-
tést igényelnek, rövid távra terveznek. A munkavállaló fiatalok azt szeretnék, 
hogy ne dolgoztassák őket képzettségi szintjük alatt, legyen rugalmas a 
munkaidő, legyen esély a munkahelyi ranglétrán az előrelépésre, a munkahely 
hosszabb távra legyen biztos, túl alacsonynak tartják a béreket  

- A térségi munkaerőpiaccal való elégedetlenség és a munkamigrációs opciók a 
jól tanuló, jól szituált, innovatívabb csoportoknál jelentkeznek erőteljeseb-
ben. A jelek arra mutatnak, hogy ez a csoport fordul el legjobban a térségtől.  
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- A térségben is érzékelhető a munkaparadigma változása. (A teljes foglakoz-
tatás esélye csökken, felértékelődnek a munkaerőpiacon kívüli foglakozások, 
a munkaerőpiac szegmentálódik, megjelennek azok az igények, amelyek a 
munkahelyek beélésében teret igényelnek a személyes adottságoknak, az 
egyéni elvárásoknak, a munkavégzés és a tágabb értelemben vett társadalmi 
szerep összekapcsolásának.  

- Ebben a vidéki térségben a fiatalok körében két pólus mentén rendeződnek a 
munkaerőpiaci elhelyezkedések (munkavállalás, a munkahely beélésének 
módja, karrier stratégiák, a munkahellyel való azonosulás módja és mértéke 
stb.). A STRUKTÚRAFÜGGŐ munkahelyi integrálódási modell inkább 
hivatalokra, termelő cégekre, szolgáltatási hálózatokra, valamint a családi 
munkaerőpiaci modellekre jellemző: igazodás létező/működő szerkezetek-
hez, az egyéniség alárendelődése, kötött tevékenységformák kedvelzése. Az 
INNOVATÍV munkahelyi integrálódási modell inkább civil szervezetekre, 
médiára, team jellegű programokra jellemző: szabad mozgástér, rugalmasság, 
projektjelleg, csapatmumka, termékcentrikus és egyedi megoldások. Ugyan-
akkor az innovatív modell inkább az igények szintjén van jelen, a struktúra-
függő modell pedig a tényleges alkalmazási gyakorlatban domináns.  

-  Az innovatív integrálódási modell térségi környezete még nem alakult ki. 
Ennek oka a hivatalok (”irodai”munkahelyek) dominanciája, a gazdasági 
szegmens kisebb szerepvállalása, a vállalkozások kis mérete, a viszonylag 
kevés szakmai specializációt igénylő iparágak dominanciája, a K+F szektor 
fejletlensége, a szolgáltatási szektor (kereskedelem) által megkövetelt szakmai 
kompetenciák alacsony szintje. Az alacsonyan képzett, cserélhető, alacsony 
bérért dolgozó alkalmazottak menedzselése alakította ki a munkaadók köré-
ben (a hivatalokban és a gazdasági szektorban egyaránt) azt az értékrendet és 
gyakorlatot, amelynek alapján a munkaerő toborzását, megtartását, a 
feladatok meghatározását és ellenőrzését végzik.  

- A térségi egyetemek szakmai struktúrája és képzési tartalma arra irányul, hogy 
nagyobb szerepet adjon az innovatív kompetenciáknak (kommunikáció és 
PR, menedzsment, fejlesztéspolitika, projekt, marketing jellegű tárgyak). A 
struktúrafüggő szemlélet képviselői (intézményvezetők, munkaadók) egy-egy 
tevékenységi területre jól ”betanított munkaerőt” szeretnének látni,és 
elmarasztalják az egyetemi képzést a szakmai felkészítés hiánya miatt. Ezért a 
térségben egyetemet végzett fiatalok nehezen találják meg a helyüket.  

- A térségi közvélekedés struktúráját alapvetően az erre a vidéki társadalomra 
jellemző „munkafelfogás” (értsd: mit tekintenek ebben a térségben általában 
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értékes és hasznos munkavégzésnek) határozza meg. E szemlélet szerint a 
fizikai munkával és az értékesíthető termékkel jellemezhető munkavégzés-
nek, munkahelynek van prioritása. Ez a szemlélet a „termelő” munka 
ellenében – nyíltan vagy burkoltan – minden más tevékenységet leértékel 
vagy nyelvi-szimbolikus eszközökkel lefokoz. További fontos összetevő, 
hogy a munkahely legyen biztos, és kapcsolódjon hozzá valamilyen mérték-
ben státusz-érzés. Mindez arra utal, hogy a térségi társadalmi szerkezet 
kevésbé nyitott az innovatív, az egyéni jellemzőket előtérbe helyező kompe-
tenciák irányába.  

3. Elemzési szempontok, módszerek  

A témához kapcsolódó térségi kutatások eredményeinek feldolgozását, valamint a 
problémakör térségi kontextusának felvázolását követően adatgyűjtő munkát (interjúk 
és esetelemzések készítése)végeztünk. A terepmunkához két nyilvános szakmai fórum 
kapcsolódott. Tekintettel arra, hogy kutatási feladatunk a sikeres térségi integrálódás 
feltételrendszerének elemzése volt, interjúk készítésére és esetelemzések végzésére 
olyan térségi diplomás fiatalokat kerestünk akiknek már munkahelyük van, és ők 
maguk is – többé-kevésbé – sikeresnek tartják munkaerőpiaci helyzetüket. Azt próbál-
tuk feltárni, hogy a „kreatív osztály” típusú megközelítés modellje alapján próbálják-e 
értelmezni saját helyzetüket, és ha igen, akkor milyentényezők, illetve folyamatok 
alakítják a sikerességet, illetve milyen tényezők akadályozzák azt.  

 
Az adatgyűjtés során az alábbi témakörök feltárására helyeztük a hangsúlyt:  

- A munkahelyi viszonyok: alá-fölé rendeltségi viszonyok és ennek átalakulási 
mintái 

-  A teljesítménymérés és értékelés módozatai 

- A munkahelyen az egymás elismerésére és egymás motiválására irányuló, 
tudásmegosztásra alapozó gyakorlat megjelenése 

- A munkavégzésük beosztása, ritmusa feletti egyéni kontrollra irányuló igények 

- Szakmai fejlődésre, önképzésre, tudásbővítésre irányuló igény a munkahelye-
ken  

- A munkavégzés és az egyéni identitás kapcsolata 

- Önmenedzselés, szakmai karrierépítés, társadalmi pozícióépítés  

- Innovatív megoldások 
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Az esetelemzések keretében arra törekedtünk, hogy felvázoljuk a sikeres munka-
helyi integrációs helyzetnek minél több összetevőjét, legyen szó eredményekről, a 
folyamatot támogató vagy akadályozó összetevőkről. Ugyanakkor arra is törekedtünk, 
hogy rekonstruáljuk a folyamat fontosabb időbeli fázisait. Az esetelemzés készítéséhez 
felhasználtuk az interjúk anyagát, a személyes megfigyelést, ahol erre lehetőség adó-
dott, a munkaadótól származó információkat, illetve azokat az információkat, amelyek 
a szóbanforgó munkahelyről elérhetőek voltak.  

 

A műhelymunka témakörei:  

- a foglalkoztatási szerkezet különböző szegmensei (vállalkozások, civil szféra, 
hivatalok, szociális szektor stb.) mennyiben kínálnak eltérő lehetőségeket a 
kreatív, innovatív munkahelybeélésekre 

-  az olyan újabb, a térségben még kevésbé elfogadott foglalkoztatási területek 
mint a fejlesztéspolitika, a kommunikáció-PR és hasonlók milyen előnyöket 
és hátrányokat jelentenek a fiatal munkavállalók számára 

- az oktatási rendszer szerepe 

- a kulturális szegmens mint sajátos lehetőség a kreatív, innovatív foglalkozta-
tásra 

- az önkéntesség térségi megjelenése 

- a hálózati jellegű szervezési kezdeményezések 

- a team-munka már tapasztalható térségi modelljei 

A második műhelymunka a program eredményeinek ismertetésével és közös 
értékelésével, illetve az eredmények közzétételének módozataival foglakozott.  

4. A Program fontosabb következtései  

A helyzetelemzések és interjúk anyagai alapján az alábbi következtetések fogal-
mazhatók meg:  

- Az innovatív, kreatív komponensek iránti igény ebben a térségben bottom-up 
jellegű folyamat. 

-  Az intézmények és vezetők/alkalmazók nem, vagy csak elenyésző mértékben 
képviselik ezt a szemléletváltást.  

- A felsőfokú képzettséggel rendelkező munkavállalók körében a munkahely 
beélésével és a munkavégzéssel kapcsolatos kreatív, innovatív komponensek 
igényként, elvárásként jelen vannak.  
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- Az ilyen jellegű tematizáció szintje, mértéke, tartalma alapvetően függ a 
munkahelyek jellegétől. 

- A „struktúrafüggő” munkahelyeken nem csupán a kreatív, innovatív kompo-
nensek száma kevesebb, hanem maga a tematizáció szintje is alacsonyabb.  

- Az innovatívmunka helyeken dolgozók esetében az ezzel kapcsolatos 
diskurzus is erőteljesebb.  

- Ezen a téren rövid távú strukturális váltásra nem lehet számítani.  

- Az adatközlők megítélése szerint a változást hátráltató tényezők részint 
strukturális, részint pedig személyi jellegűek. Strukturális jellegű korlát a 
munkarend, a munka tartalma, az alacsony munkahelyi motiváció, az idősebb 
munkatársak képzettségi szintje, az erőforrások hiánya. Személyi jellegű 
korlát a vezetők attitűdje, tudása. 

 

A térségi munkahelyekbe való integrálódás modelljei alapján az alábbi kijelenté-
seket tehetjük:  

- A felsőfokú tanulmányokat végzett fiatalok számának térségi növekedése, az 
újszerű szakmai tudás megjelenése önmagában nem vezet újszerű munka-
helyi integrációs folyamatokhoz. 

- Az egyetemi képzés térségi megjelenése ebben a térségben eddig nem vezetett 
a fiatal végzettek, az általuk képviselt újszerű szakmai tudások térségi 
elfogadásához. 

- A sikeres térségi integrálódási történetek általában egyéni ambíciókhoz, illetve 
a civil szervezetek működéséhez köthetők.  

- A sikeres integrálódások száma jelentős, de térségi arányuk egyelőre csekély 
mértékű. léptékben nem az.  

- A sikeres integrációs történetek nem a térségre hagyományosan jellemző 
munka erőpiaci szerkezeten belül jelentkeznek. 

- A sikeres és innovatív munkahelyi integráció mintázatai foglalkoztatási 
ágazatonként (hivatalok, iskola, egészségügy, vállalkozások, média, civil 
szegmens stb.) különbözőek.  

 

A felsorolt tényezők azt jelzik, hogy térségi munkaerőpiaci szerkezet a kreatív, 
innovatív fiatalok integrálására strukturálisan és funkcionálisan nem nyitott, a sikeres 
gyakorlatok úgymond a rendszer ellenében, annak réseiben, vagy a térségi rendszertől 
eltérő újszerű szegmensekben termelőnek.  
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5. Térségi léptékű stratégiai javaslatok  

A fiatalok munkaerőpiaci integrálódásának további erősítésével két területen lehet 
foglalkozni. A két területen végzett fejlesztő, támogató munka kiegészíti és erősítheti 
egymást.  

 

- Támogatás az egyéni helyzetek kezelése szintjén. Ez jelentheti a már munka-
körben lévő kreatív, innovatív személyek támogatását, helyzetbe hozását, 
illetve az ezután munkahelyet vállaló kreatív, innovatív személyek felkészí-
tését. Ezzel a támogatási gyakorlattal azt érhetjük el, hogy a rendszer jelenlegi 
állapota, működési módja ellenére minél több jó gyakorlat termelődjön. Ezek 
az egyénekre irányuló pontszerű jó gyakorlatok rövidtávon nem változtatják 
meg a rendszer működését, de segítenek abban, hogy a kreatív, innovatív 
fiatalok a térségben maradjanak 

- Térségi léptékű strukturális változtatások kezdeményezése, projektszerű koncep-
ciók kidolgozása és konkrét programok formájában való gyakorlatba ültetése 
révén. Olyan elképzelésekre és konkrét programokra van szükség, amelyek 
egy-egy foglalkozási területen vagy kisebb térségben megteremtik és fenntart-
ják a sikeres munkaerőpiaci integrálódás többek által igénybe vehető kereteit. 

5.1. Kreatív, innovatív személyek helyzetbe hozása  

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy jelentős számban vannak sikeres 
integrálódási pályák, azonban az integrálódásnak egy vagy több eleme mindenhol 
hiányzik. Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy az újszerű területeken sikeresen 
integrálódó fiatal szakemberek egyes esetekben nem is figyelnek fel arra, hogy 
munkahelyük beélési módja – térségi viszonylatban – innovatív jellegű. Ennek oka az, 
hogy a civil szervezetekben vagy team-szerkezetben dolgozók olyan új munkahelyeket 
töltenek be, amelyeknek a térségben nincsenek előzményei, hivatali vagy informális 
szabályai, azt lehet mondani, hogy a munkavégzés módját maguk az érintett fiatal 
szakemberek alakítják ki. Nem érzékelnek ellenállást, más modellt, ugyanakkor a 
hivatalok és vállalkozások más jellegű munkahelyi modelljeitől is távol vannak. Előnyt 
jelent számukra az is, hogy az ilyen munkakörök az esetek többségében nyilvános 
szereplésekkel, társadalmi pozícióépítéssel járnak együtt (ez a hivatali vagy vállalkozói 
munkahelyeken dolgozók számára csak akkor adatik meg, ha magasabb beosztásban 
jutnak). Mindezek miatt előfordulhat, hogy saját innovatív szerepük megjelenítésére, 
tudatos építésére nem is törekednek, sikeres munkahelyi és társadalmi integrálódásuk 
térségi léptékű facilitálását nem tartják fontosnak. A hivatalokban és a gazdasági 
szférában dolgozók már nehezebb helyzetben vannak. Ha sikerül is bizonyos mértékig 
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kialakítani a munkakör beélésének kreatív tartalmait és módozatait, folyamatosan 
szembesülniük kell az ezeket korlátozó formális kötelezettségekkel, intézményi/veze-
tői tudásokkal, elvekkel vagy rutinokkal, vagy egyszerűen csak azzal, hogy az intéz-
mény vagy vállalkozás struktúrája nem adhat teret egyes kreatív, innovatív aspektusok-
nak. Jellemző példa erre a különféle intézményeknél dolgozó kommunikációs szak-
emberek helyzete, akiknek munkavégzése kötetlen, rugalmas munkavégzést, eseten-
ként gyors értékelést vagy döntést igényel, miközben a minden munkatár számára 
előírt szervezeti rendbe is bele kell illeszkedniük.  

 

 Javaslatok:  

- Munkahely és foglalkozás típusok regisztere, közéleti megjelenítése. Ezt 
térségi léptékben célszerű lenne elkészíteni. Mivel a kreatív, innovatív 
foglalkozások köre jóval tágabb, mint a térségi közvélemény annak tart, az 
egyes, ma még nem kreatívnak tartott foglalkozásokkal kapcsolatos nyilvános 
beszédmód megváltoztatása jelentős segítséget jelent az azon a területen 
tevékenykedő fiatalszakember számára.  

- Személyközpontú nyilvános megjelenítés akkor hasznos a kreatív réteg 
kialakítása szempontjából, ha annak megjelenítési módja a sikeres gyakor-
latok bemutatásának elvét követi. Ennek kidolgozása és térségi alkalmazása 
nem könnyű feladat, mert a több évtizedes ilyen jellegű térségi tematizációs 
gyakorlat mindig a személyi elköteleződésre, az egyéni feladatvállalásra tette a 
hangsúlyt (a még 1989 előtt kialakult, a kisebbségi diskurzusban centrális 
szerepet betöltő „szolgálat” paradigma szerint), s nem a munkavégzés vagy a 
munkakör innovatív, kreatív komponenseire.  

- Szakmai hálózatokba való szerveződés támogatása. A hálózat alkalmas lehet 
egyfelől arra, hogy legitimációs keretet kínáljon a kreatív, innovatív gyakorlat 
számára, olyan társadalmi megerősítést vagy pozícionálást, amelyet az egyes 
személy nem, vagy csak sok munkával tudna a maga számára biztosítani. De 
fölhasználható a hálózat arra is, hogy információkat szerezzen olyan lehető-
ségekről, amelyek a saját integrálódási folyamatban hiányként, igényként 
jelennek meg. Jellemző példa a szakmai karrierépítést támogató tanulási, 
információszerzési lehetőségekről való tájékozódás, amit a munkahelyek 
többsége nem kínál a fiatal szakemberek számára.  
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5.2. Projektszerű térségi szerkezeti változtatások 

A térségi helyzet ismeretében, térségi erőforrásokból és térségi szereplőkkel olyan 
programok sorozatát lehet beindítani, amelyek bővítik vagy részben módosítják a 
jelenlegi térségi munkaerőpiaci kínálatot és alkalmazási gyakorlatot oly módon, hogy az 
a kreatív és innovatív fiatalok munkahelyi és társadalmi integrálódását támogassa. 
Több érv is szól amellett, hogy egy alapvetően „endogén” jellegű programcsomaggal 
lehet számottevő változást elérni.  

Jelenleg nem lehet beazonosítani olyan tényezőt vagy fejlesztési lehetőséget, 
amely rövid vagy középtávon lényeges változást eredményezne a térségi munkaerő-
piaci szerkezetben. A jelenlegi munkaerőpiaci szerkezet működési módjának ismereté-
ben ugyanakkor nem lehet arra számítani sem, hogy az önmagától lényegesen meg-
változna. Amennyiben a következő EU fejlesztési periódusban lesznek olyan 
támogatási lehetőségek, amelyek a humán erőforrás fejlesztésére irányulnak, akkor 
föltehetően a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása fog előnyt élvezni.  

Az endogén megközelítés mellett szól az az érv is, hogy ilymódon a térségi 
szereplők is érdekeltté tehetők abban, hogy változtassanak a kialakult szerkezeten és 
gyakorlaton. Ugyanakkor egy ilyen belső programcsomag előnye, hogy rugalmas lehet, 
menet közben is lehetőséget kínál a változtatásra, ha arra szükség van. A következők-
ben röviden bemutatjuk a javasolható programmodulokat. Részletes kidolgozásuk, 
programmá formálásuk, kivitelezhetőségük szakmai elemzése és leírása hosszabb időt 
igényel, tekintettel arra, hogy minden ilyen program egyben humán erőforrás 
fejlesztésbe való beruházást is jelent. A fejlesztési programok részletes kidolgozása 
nem célja jelen kutatási programnak, ezekkel a kérdésekkel a továbbiak során szeret-
nénk foglakozni.  

 

- A létező/működő szakterületek (ágazatok) térségi társadalmi pozícionálásának 
megváltoztatása (tartalmi bővítéssel, újrapozícionálással stb.). Pl. a „fotózás” 
nem csak hobbi, nem csak kultúra, nem csak művészet, hanem a térség 
érdekében végzett, sokszereplős, gazdasági vonzatú marketingtevékenység. A 
„képzőművészet” nem csak kevesek elit tevékenysége, hanem térségi kreatív 
szegmens is, a könyvkiadás nem csak üzleti/publikációs munka, hanem 
fontos kreatív-innovatív ágazat, a térségi vonatkozású weblapkészítés nem 
csak informatikusok drága szolgáltatása, hanem térségi arculatépítési 
tevékenység is. 

- Új szakterületek definiálása, pozícionálása, az elfogadott munkakörök rend-
jébe való beleillesztése. Például: kapcsolatmenedzsment, TDM, közügy-
menedzsment, HR, médiatanácsadó. 
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- Projektalapon műhelyek létrehozása, kreatív fiatalok számára és „nem elit-
szerű” működtetése (inkább: közösségi feladatok érdekében). 

- Kreatív, innovatív események szervezése az új szemlélet vagy az új személy, 
vagy az új kompetencia vagy az új mesterség bemutatására.  

- Duális képzési formák térségi informális rendszerének megtervezése és 
kialakítása.  

- Felsőfokú képzést befejezett fiatal szakemberek kiemelt, képzéssel egybe-
kötött foglalkoztatása. 

- Tehetséggondozási programok szervezése a kreatív, innovatív fiatalok 
számára és azok professzionális, rendszeres és személyközpontú társadalmi 
tematizációja. 

- Tehetséggondozási programok szervezése a kreatív, innovatív fiatalok és az 
alkalmazók közti distancia csökkentése céljából.  

- Felsőfokú képzést befejezett fiatal szakemberek kiemelt, képzéssel egybe-
kötött, tutori rendszerbe illesztett foglalkoztatása.  
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