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KÖNYV─KÖNYVTÁR 

Ménes András 

A munka világa napjainkban  

Book Review: Employment Policy and Labor Market Handbook. 

 

Sebők Marianna által szerkesztett Foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv1 

egy kortörténeti dokumentum a jelennek, de főleg a jövőnek. A könyv 11 fejezetből áll. A 

könyvajánlót Munkácsy Ferenc írta, az előszót (Lectori Salutem!) Dobák Miklós, a nyelvi 

lektor Szentiványi Zita. A könyvet lektorálták: Szretykó György, Rajcsányi-Molnár Mó-

nika, Gyökér Irén, Kenderfi Miklós. Sebők Marianna a munka világát legjobban ismerő 

tudósokat és gyakorló szakembereket kért fel egy-egy fejezet megírására, úgy is fogalmaz-

hatnék, hogy a szerzői gárda igazi „nagyágyukból” áll. 

Maga a kézikönyv két részből áll. Az első rész hét fejezetből, a második rész négy feje-

zetből tevődik össze. A Lectori Salutem! és a Bevezetés után a könyv az 1. fejezettel foly-

tatódik. Az 1. fejezetet Krisztián Béla tanár úr írta. Címe: A munka világának jelentősége 

az ember és a társadalom kapcsolatában. Hogyan, milyen alapon választják meg az embe-

rek munkájukat, foglalkozásukat?  Milyen alapon kellene, hogy megválasszák? Hogyan 

alakulnak ezek a tényezők a különböző világrészeken, régiókban, országokban és azokon 

belül is, az egyes államformákban, a népesség sajátságaihoz viszonyítottan? Milyen tuda-

tosan és felelősséggel foglalkoznak ezzel az egyes társadalmak irányítói? Ezeket a kérdé-

seket teszi fel Krisztián Béla, és a tőle megszokott alapossággal és precizitással meg is 

válaszolja. Ezek mellett történeti áttekintése a munkáról az emberiség kezdetétől napjain-

kig tart. 

A 2. és a 3. fejezetet Móré Mariann írta A foglalkoztatáspolitika helye, szerepe a társa-

dalomban címűben olvashatunk a foglalkoztatáspolitika meghatározásáról, a foglalkozta-

táspolitika és a szakpolitikák kapcsolatáról és összefüggéseiről. Ezen összefüggések a kö-

vetkezők: 

− oktatáspolitika és foglalkoztatáspolitika, 

− szociálpolitika és foglalkoztatáspolitika, 

− gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika. 

A harmadik fejezetet címe: A foglalkoztatáspolitika tartalma. Ebben megismerhetjük: 

− a foglalkoztatáspolitika alapvető céljait, 

− a foglalkoztatáspolitika modelljeit, 

− a foglalkoztatáspolitika szereplőit és szintjeit. 

A fejezet írója aprólékosan kitér az állam szerepvállalására, a forprofit szférára, a non-

profit szférára és hangsúlyt helyez a szakszervezetek és érdekegyeztető testületek sze rep-

vállalására is Megismerteti az olvasót a 21. század elejének egy fontos kapcsolatrendsze-

                                                      
1 Sebők Marianna (2018) (szerk): A munka világa a 21. század elején. Foglalkoztatáspolitikai és 

munkaerőpiaci kézikönyv. Saxum Kiadó, ISBN 978-963-248-271-2 
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rével: a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiac kapcsolatával. Nagy terület a foglalkoz-

tatáspolitikai célok elérésének eszközrendszere. Sokat hallani arról, hogy a  rendszerváltás 

óta családban felnövő gyerekek nem látták szüleiket munkába menni. Ilyen rossz példa 

után mi várható el tőlük, ha felnőnek. Ennek megelőzésére az aktív, preventív (megelőző), 

és passzív eszközöket mutatja be. A teljesség kedvéért Móré Mariann a foglalkoztatáspo-

litika válságkezelési koncepcióit is feltárja előttünk.  

Az 1929-es gazdasági válság hatott a teljes foglalkoztatási elképzelésekre és felülírta a 

piac önszabályozó szerepét. Az 1973-as válság bér-árspirálja felhajtotta az árakat, a tőzsdei 

árfolyamok zuhantak, októberben 6 arab állam 70%-kal(!) emelte az olajárakat. Az USA 

munkaszervezéssel és a foglalkoztatási szint emelésével reagált a válságra. Európában 

1974-ben szociális akcióprogramot dolgoztak ki, amiben szabályozták a csoportos elbo-

csátást, tulajdonos váltás esetén a dolgozók védelmét, a munkáltató fizetésképtelensége 

elleni dolgozói védelmet, és kellett egy szegénység elleni akcióterv. És az USA -ban is, 

Európában is beruházások folytak, támogatták a veszteséges iparágakat. A 2008-as vál-

ságra Magyarország a következő foglalkoztatáspolitikai eszközökkel válaszolt: bérbefa-

gyasztás, létszámleépítés, és az állami szerepvállalás újra előtérbe került.  

A negyedik fejezet Szellő János műve, a fejezet címe: A Nemzetközi Munkaügyi Szerve-

zet (ILO) helye és szerepe a munka világában. Ez a fejezet betekintést nyújt a nemzetközi 

szervezet működésébe, megmutatja a fontosabb szerződéseit és szerepét egy globalizálódó 

világban. 

Az ötödik fejezet R. Fedor Anita munkája Foglalkoztatáspolitikai stratégiák Európában 

címmel. Olvashatunk az integrációs folyamatok kezdetéről, a II. világháború utáni törek-

vésekről, az Európai Gazdasági Közösség foglalkoztatáspolitikájáról, az Európai Szociális 

Kartáról. A fejezet írója kitér még a Lisszaboni Stratégiára, a foglalkoztatási reformokra 

és az Európa 2020 programra. 

A hatodik fejezet szintén R. Fedor Anita munkája, a címe pedig: A foglalkoztatáspolitika 

finanszírozása az Európai Unióban. Ebben a Strukturális Alapok létrehozását, a kohé-

ziós/regionális politikát, az Európai Szociális Alap működését és prioritásait elemzi. Ez a 

fejezet számol be a regionális politika 5-6 évenkénti célkitűzéseiről és azok alakulásáról. 

A hetedik fejezet írója Nemeskéri Zsolt, aki Foglalkoztatáspolitika Magyarországon 

című terjedelmes részlettel vett részt a könyv írásában. Magyarország foglalkoztatáspoliti-

káját a társadalmi, gazdasági változások összefüggéseit a rendszerváltás tükrében mutatja 

be. Vizsgálja a foglalkoztatás szerkezeti változásait, a munkanélküliség kialakulásának 

okait, szakpolitikai összefüggéseket, a jogi és intézményi kereteket. A munkaerőpiaci po-

litika eredményessége függ a támogatási és ösztönző rendszertől, a pénzügyi szabályozók-

tól, oktatáspolitikától, külgazdasági viszonyoktól. Ezeket mind bemutatja és elemzi Ne-

meskéri Zsolt. És végezetül a nagy probléma is szóba kerül: a munka szerepe és helye a 

tudásalapú társadalomban. 

A második rész első fejezetét Szellő János és Nemeskéri Zsolt írták, A munkaerőpiac 

társadalmi, gazdasági meghatározottsága címmel. A munkaerőpiac egyszerre része a tár-

sadalmi és a gazdasági szférának. A fejezet írói elemzik a munkaerőpiac keresleti és kíná-

lati oldalát. Részletesen taglalják a munkaerőpiac átláthatóságát és az esélyegyenlőséget. 

Hangsúlyt helyeznek a hátrányokkal küzdők felzárkóztatására. És a nem is távoli jövővel 

is kapcsolatba kerülnek a negyedik ipari forradalom révén, ami komoly kihívást jelent a 

gazdasági-társadalmi rendszer számára. 

A második rész második fejezetét Szellő János írta, a címe: A munkaerőpiac európai 

sajátosságai. Új gazdaságok jelennek meg, új piacok, új termékek. Mindez óriási kihívás 

a munka világában. Egyre fontosabb az új tudás és készségek elsajátítása. Előtérbe került 

a tanulni tudás, és a kezdeményező készség, az egész életen át tartó tanulás. Egy elöregedő 
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európai kontinensen megváltozott a munkaerőpiac. Ezeken kívül olvashatunk még az Eu-

rópai Unió 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendjéről. 

A második rész harmadik fejezetét Sebők Marianna írta, a fejezet címe: Munkaerő-mig-

ráció és az európai munkaerőpiac. Ebben a fejezetben Sebők Mariann vizsgálja a munka-

erő-migráció okait, elemzi a taszítás-vonzás modelljét. Kitér az Európai Unió szabad mun-

kaerőmozgására, és az unión kívüliek uniós munkavállalására is. Megismerhetjük a feje-

zetből az EURES rendszert, felépítését, céljait, partnerit és kapcsolati hálóját. És a fejezet-

ben egy általam „gondolatforgató” rész is található napjaink migrációs problémájával.  

A második rész negyedik fejezetét Szellő János és Sebők Mariann írták, a címe: A ma-

gyarországi munkaerőpiac jellemzői, rendszere, eszközei. A magyar munkaerőpiac még 

hordozza az előző rendszer sajátosságainak egy részét, megtalálható benne az átmeneti 

időszak jegyei és a kapitalista munkaerőpiac sajátosságai. Ez a fejezet rámutat a 

munkaerőtartalékokra és a munkanélküliség formáira. A könyvrész írói többször is hang-

súlyozzák a versenyképes tudás megszerzését. Említik még a jogrendszert, ami biztosítja 

az esélyegyenlőséget, a munkaügyi kapcsolatokat, a foglalkoztatást elősegítő eszközöket. 

Elemzésükben tárgyalják, hogy a kínálatorientált munkaerőpiacot felváltotta a keresletorien-

tált munkaerőpiac. A fejezet szerzői kitérnek még a munkavédelem kényes kérdéskörére is. 

A könyvet fogalomtár, ábrák és táblázatok jegyzéke, valamint az irodalomjegyzék zárja. 

A kézikönyv terjedelme – 432 oldal (!) – is bizonyítja, hogy az egyes fejezetek írói remek 

és alapos munkát végeztek. Mi olvasók köszönettel tartozunk Sebők Mariannának, aki a 

különböző egyetemek oktatóit, illetve szakembereket képes volt egy célért mozgósítani, 

munkájukat kerek egészként könyvvé szerkeszteni. Ez a könyv legyen egy kortörténeti do-

kumentum nekünk és a következő generációnak. 

 

 


