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GYŐRI ANNA-VEHRER ADÉL 

A testmódosítottak diszkriminációja a munkaerőpiacon 

A testmódosítások, tetoválások és percingek a reneszánszukat élik, első sorban a fiatalkorúak és a 

fiatal felnőttek körében. Napjainkban a kezdő munkavállalók közül szinte minden második valami-

lyen testmódosítással rendelkezik. A kiválasztási folyamatban ez a célcsoport sok esetben 

diszkrimináció áldozata. Ennek ellenére a HR-területén alig kutatott problémáról van szó. Hiányt 

pótló kutatásunkban ezért bemutatjuk a testmódosítások indíttatásait, okait, a téma szociálpszicho-

lógiai vonatkozásait, valamint a testmódosított munkavállalók tapasztalatait.  

 

Bevezetés 

A diszrimináció komplex jelenség és hosszú ideje fennálló probléma a munkaerőpiacon. 

Sok esetben hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőtlenségeinek új-

ratermelődéséhez. A munkavállalóknak megannyi diszkriminációval kell szembenézniük, 

az állásinterjúk során pedig az egyik leggyakoribb jelenség a külső alapján történő szelek-

ció. Általában érvényes, hogy kimondatlanul is külsőségek alapján ítélkező társadalomban 

élünk. Emiatt fontos szerephez jutott az önkifejezés, amely a külsőnkön is megnyilvánulhat 

többféle formában. Napjainkban két kiemelten különleges jelenség, a tetoválás és a pier-

cingek ismételten megjelentek, újjáéledtek, populárissá váltak. A társadalmat pedig meg-

osztják e testmódosítási jelenségek. 

Az egyenlő bánásmód elve jogi eszközökkel is szabályozza a diszkrimináció tilalmát, 

vagyis elhatárolódik és elítéli a hátrányos megkülönböztetést. Megköveteli mind a jogal-

kotótól és jogalkalmazótól, hogy az azonos helyzetben lévő személyeket egyformán ke-

zelje. Az egyenlő bánásmód követelménye sérül bárminemű megkülönböztetés révén, pél-

dául ha a testmódosított és a nem testmódosított személyek nem egyenlő eséllyel érvénye-

sülhetnek a munkaerő-piacon. 

Szociálpszichológiai vonatkozások 

Forgács József a mindennapok legnehezebb feladatának írja le a helyes személypercepciót. 

Ennek folyamatában a fizikai észlelés a szociális észleléstől attól különbözik, hogy a fizikai 

dolgokat közvetlenül, tulajdonságaik alapján megfigyelhetjük, a szociális megismerés vi-

szont olyan tulajdonságokra irányul, amelyekre következtetni kell. Ha az emberek szemé-

lyes, rejtett jellemzőit kell megjósolnunk, és ez alapján kell ítéletet alkotnunk, gyakran 

előfeltevéssel rendelkezünk, és ez befolyásolja döntéseinket. „A személyes elfogultságok 

önmagukat beteljesítő jóslatok forrásává válnak.” (Forgács 2000: 33). A személypercep-

ción alapuló következtetések gyakran tévesek, a toborzás során, a jelentkezők kiválasztá-

sánál a döntések attól is függhetnek, hogyan észleljük a jelentkezőket. 

A társas interakciók során a megismerés egyik legalapvetőbb eljárása a kategorizáció, 

amelynek során a tapasztalt jelenségeket osztályozzuk aszerint, hogy bizonyos jegyek elő-

fordulnak-e bennük vagy nem. Ezek többnyire általánosítások, a bennünket körülvevő vi-

lág és dolgok megismerésének módjai, kategóriákba sorolásai. Ez a fajta megismerési mód-

szer mindaddig elfogadható, amíg képesek vagyunk reálisan alkalmazni, szükség szerint 
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átgondolni és változtatni, módosítani a korábban megfogalmazott általánosításokat. (Sík-

Simonovits 2006: 72) 

A társadalmi kategóriák megalapozzák a sztereotípiákat. „A sztereotipizálás annyit je-

lent, hogy a csoportba tartozó bármely egyénnek hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk, 

attól függetlenül, hogy a valóságban mennyire különböznek a csoport tagjai egymástól.” 

(Aronson 1992: 235) Ha egy sztereotípia automatikusan aktiválódik, akkor erre alapozva 

alkotunk véleményt az egyénről egy csoport tagjaként azonosítva, és úgy tekintünk rá, hogy 

egy adott csoport összes tulajdonságával rendelkezik. 

Mindezek a gondolatainkban születnek meg, hogy előítéleteinket igazolhassuk. Allport 

szerint „Az előzetes ítéletek akkor válnak előítéletekké, ha az újonnan feltárt ismeretek 

nem képesek változtatni rajtuk” (Allport 1977: 33) Az előítélet egyfajta sztereotípia, amely 

nem változik, ellenáll a tapasztalat hatásának, fennmarad. Három alkotórészből áll, melyek 

külön-külön is megtalálhatóak. A kognitív összetevő a nézetekre irányul, az affektív rész 

az érzelmi elem, míg a viselkedés meghatározója a diszkriminációra való fogékonyság. 

Dale szerint „a kiválasztás egész folyamata a pályázóról igen kis mennyiségű részletek 

alapján történő döntéshozatallal jár, ezért óvatosan kell eljárni, hogy különbséget tudjunk 

tenni azon jelöltek között, akik nem felelnek meg a kritériumoknak és azok között, akik 

valószínűleg el tudják látni a munkát.” (Dale 1996: 53) Az előítéletből eredhet a diszkri-

mináció, azt is mondhatjuk, a diszkrimináció az előítélet legsúlyosabb formája.  

A munkaerőpiaci diszkrimináció formái 

Tardos Katalin szerint a diszkrimináció a társadalmi, hatalmi viszonyoknak az egyik leg-

komplexebb jelensége, amely jelentős szereppel bír a hátrányos helyzetű csoportok társa-

dalmi egyenlőtlenségeinek tartós újratermelődésében. (Tardos 2015: 9-18) Összetettségét 

fokozza, hogy a diszkriminációhoz vezető viszonyok mélyen beivódnak a társadalomba. 

Egyszerre jelentkezhetnek a társadalom mikro-, mezo- és makroszintjein is. 

Munkaerőpiaci diszkriminációnak közgazdasági értelemben  azt nevezzük, amikor két 

azonos termelékenységű, de valamilyen demográfiai tulajdonság alapján megkülönböztet-

hető csoport tagjai eltérő bánásmódban részesülnek. A munkavállalók olyan személyes jel-

lemvonásait is figyelembe veszi a piac, amelyek nem befolyásolják az egyén termelékeny-

ségét. Két jelentős csoportra oszthatjuk a közgazdasági diszkriminációs modelleket: ízlés 

alapú, valamint statisztikai diszkriminációs modellekre. (Lovász-Telegdy 2012: 21-29) 

Az ízlés alapú diszkriminációs modell szerint a munkaerőpiac többségi résztvevői egyéni 

preferenciáik alapján nem szeretnének együtt dolgozni a kisebbségi csoport tagjaival, mert 

előítéleteik vannak a csoporttal szemben. A diszkrimináció ezen fajtájának nincs racionális 

vagy gazdasági alapja, csak az egyén véleményén múlik. Akkor is fellép a diszkrimináció, 

ha egyenlő a dolgozói csoportok átlagos határtermelékenysége. 

A statisztikai diszkriminációs modell szerint a diszkrimináció hátterében információs 

aszimmetria áll. Munkaerő felvételekor például a munkáltató nem tudja teljes mértékben 

felmérni a jelölt termelékenységét. A nem megfelelő ember felvétele plusz költséget je-

lenthet a cég számára, mivel várható, hogy helyére rövid időn belül új munkavállalót kell 

keresni, akinek betanítási költségei lehetnek.  A munkáltató, hogy elkerülje az extraköltsé-

get, figyelembe vesz olyan jellemzőket, amelyek korrelálhatnak a termelékenységgel. Ilyen 

például a faji hovatartozás vagy a nem. A statisztikai diszkrimináció nem az ízlésen alapul, 

a munkaadónak elvileg nincs problémája a kisebbséggel, csupán a várható költségeket 

igyekszik minimalizálni. (Lovász-Telegdy 2012: 21-29) 

Beszélhetünk közvetlen és közvetett diszkriminációról. Közvetlen (direkt) diszkriminá-

ció esetén olyan személyt ér a hátrányos megkülönböztetés, aki  védett tulajdonsággal ren-

delkezik, és a hátrányos megkülönböztetés ténye és a védett tulajdonság között okozati 
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összefüggés áll fenn. Vagyis a hátrányos megkülönböztetés oka a védett tulajdonság. A 

közvetett (indirekt vagy rejtett) diszkrimináció lényege,  hogy egy látszatra semleges ren-

delkezés alkalmas arra, hogy két különböző csoportot összehasonlítva diszkrimináljon. 

(Gregor 2014: 3-5) 

A diszkriminációnak tehát a közvetett alapja a kategorizáció, melyből sztereotípiák ala-

kulnak ki, ezek egy társadalmi csoportról alkotott benyomások, amelyek úgy jönnek létre, 

hogy a csoportot jellemző tulajdonságokat érzelmekkel kötik össze. Ez vezet a társadalmi 

csoportok és tagjaik pozitív vagy negatív értékeléséhez, tehát az előítéletekhez. A különb-

ség abban rejlik, hogy az előítélet egy tudati állapot, addig a diszkrimináció már tényleges 

cselekvésben megnyilvánuló magatartás. Tévesen ítélünk meg bizonyos embereket, akik 

egy társadalmi csoporthoz tartoznak. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben 19-64 évesek körében 

végzett munkaerő-piaci diszkriminációs felmérései szerint a három felvétel során 2007-

ben volt a legmagasabb (19,3%) azoknak a száma, akik hátrányos megkülönböztetést szen-

vedtek. 2010-ben javulás következett be (14,5%), 2012-ben viszont újra nőtt (15,2%) azok 

száma, akik valamilyen okból kifolyólag diszkriminálva érezték magukat. Legnagyobb 

mértékben az álláskeresésnél számoltak be diszkriminációról a megkérdezettek. 2010 -hez 

képest ebben a kategóriában történt a legnagyobb mértékű negatív változás. 761 200 főről 

832 300 főre nőtt azok száma, akik az álláskeresés folyamán hátrányos megkülönböztetést 

tapasztaltak. (KSH 2012) 

A testmódosítás fogalma és jellemzői 

Testmódosítás alatt Orcifalvi (2012) írása szerint minden olyan folyamatot értünk, ami ma-

radandó változást okoz az emberen, és fájdalommal jön létre. Nem a fájdalom a lényeg, de 

fájdalom szükségeltetik minden maradandó változáshoz. A testmódosítások közé tartoznak 

kiemelten a tetoválások és a piercingek. A piercingek elfogadottabbak, mint a tetoválások, 

hiszen azok eltávolíthatók szabad akaratunkból, bármikor. Hazánkban az elmúlt 10 -15 év-

ben jelentek meg a testmódosítások, és azóta a viselőik száma rohamosan növekszik.  

Fontos tény, hogy több ezer éves múltra tekint vissza e jelenség  története, és az eltérő 

kultúrákban különböző célokat szolgált. Egyes társadalmakban varázserőt tulajdonítottak 

a tetoválásnak, mások védelmező szereppel ruházták fel, de előfordult a társadalmi rang 

kifejezőjeként, valamint a csoporthoz való tartozást is  jelképezhette. Elterjedése a 20. szá-

zadban a társadalmi változásokkal és a tetoválógépek feltalálásával indult meg. Kezdetben 

a katonák, hajósok, harcosok, hívők, királyi méltóságok, majd a gengszterek testét díszí-

tették. Manapság a tetoválásokat nemre, korra, társadalmi csoportra, etnikumra való tekin-

tet nélkül mindenféle emberek viselnek, tehát nem feltétlenül utal arra, hogy az illető mely 

társadalmi csoporthoz tartozik. (Marcos Alba 2013: 5) 

Ma a testmódosítások motivációs háttere sokféle lehet: 

− az egyéniség kihangsúlyozása, amely a társadalomból való kitűnés, eltérőség kieme-

lését jelenti, 

− a divat, tehát a kornak, a népszerű szokásrendszernek, stílusirányzatnak való megfe-

lelési szándék, 

− a szubkultúrák iránti érdeklődés, rokonszenv vagy az integrálódás motívumaként 

csoporttagságot, vagy a csoporthoz való tartozás igényét is jelezheti,  

− a felsőfokú végzettségűek körében kurrens a spirituális, tradicionális motívumok 

megjelenése, 

− a személyes élmények szintén meghatározóak lehetnek a testmódosítások elkészítte-

tésében, például fiatalkorúaknál a lázadás motívuma is dominálhat,  valamint 
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− megjelent az esztétikum, a vonzerő növelése, amelyet leginkább az esztétikai smink-

tetoválások szokássá válása okozhat (Hodován 2009). 

A globalizálódó hatására tehát fontos szemponttá vált az új módszerekkel történő önki-

fejezés, és ez által önmagunk, identitásunk új típusú meghatározása.  

Kutatási eredmények 

Kutatásunk során a testmódosításokhoz való hozzáállást vizsgáltuk, elsősorban a toborzási 

és kiválasztási folyamatok esetében. Kvantitatív jellegű kérdőívünk tíz kérdésből állt, min-

tánkban 322 fő testmódosítással rendelkező személy tapasztalatai szerepelnek. A kérdő-

ívemet a www.kerdoivem.hu felület segítségével állítottuk össze, majd a legnagyobb kö-

zösségi oldalon a megcélozni kívánt célcsoport közösségébe belépve osztottuk meg. Ebből 

következően országos hatókörű, nem és kor tekintetében pedig heterogén a kutatás.  

Hipotéziseink 

H1: Első feltevésünk szerint a felsőfokú végzettségűek között alacsonyabb számban jelen-

nek meg a testmódosított emberek. 

H2: Második feltételezésünk arra irányult, hogy az alacsonyabb kvalifikációt igénylő mun-

kakörben foglalkoztatottak számára a csoporthoz való tartozást jelenti a testmódosítás. 

H3: Harmadik hipotézisünk szerint a testmódosított embereket hátrányos megkülönbözte-

tés éri a kiválasztási folyamat során, ha látható helyen van testékszerük vagy a tetoválásuk. 

Demográfiai jellemzők 

A 322 kitöltőből csupán 78 férfi, 244 pedig nő. Ennek alapján az valószínűsíthető, hogy 

több nő rendelkezik testmódosítással, mint férfi. A válaszadók átlagéletkora 27,5 év. Hi-

vatalosan, szalonban testmódosítást végeztetni 18 év alatt szülői beleegyezéssel lehet, de a 

minimum korhatár a 16 év. 

A válaszadók iskolai végzettsége 

A köztudatban az a hiedelem terjedt el, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségűek végez-

tetnek magukon gyakrabban testmódosítást. Ezért az első hipotézisünk az volt, hogy a fel-

sőfokú végzettségűek között alacsonyabb számban jelennek meg a testmódosított emberek. 

Az eredményeket az 1. ábrán mutatjuk be. 

 

http://www.kerdoivem.hu/
http://www.kerdoivem.hu/
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1.ábra: A válaszadók iskolai végzettsége 

A legnagyobb számban a szakmunkás végzettségűek között találkozhatunk testmódosí-

tással rendelkező személyekkel. Őket követik a gimnáziumban végzett egyének. Az felső-

fokú szakképzésben végzettek száma a testmódosítottak között elenyésző. A vizsgált min-

tában a testmódosítással rendelkezők 17% rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az 55 fő 

felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt a 2. ábrán látható, magas kvalifikációt 

igénylő területeken foglalkoztatják: 
 

 

2.ábra: A felsőfokú végzettségű válaszadók munkakörének típusa 

Kutatásunk elgondolkoztató eredménye, hogy az oktatás területén jelennek meg a leg-

nagyobb számban a testmódosított, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. 

Feltételezhetnénk, hogy az oktatási szektor a legtoleránsabb, de a toborzási -kiválasztási 

rendszerrel is összefüggésben állhat a kapott eredmény. A pedagógusi álláshelyek betölté-

sénél nem lehet más végzettségű egyénekkel helyettesíteni az adott munkára alkalmas, de 

testmódosítással rendelkezők körét, ezért jelentősen leszűkül azoknak a tábora, akik vég-

zettségükből kifolyólag a potenciális jelöltek között szerepelhetnek. A következő szektor 

az informatika, ez fakadhat a munkakör jellegéből, hiszen az informatikus szakma nem 
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gyakran kívánja meg a személyes jelenlétet, vagy azt, hogy ügyfelekkel perszonális kap-

csolatba lépjenek. Ezekben a szakmákban lehetőség van a testmódosítások elfedésére is. A 

legkevésbé elnéző e tekintetben a média. 

Az 1. ábra alapján megállapítjuk, hogy az első hipotézisünk, miszerint a felsőfokú vég-

zettségűek között alacsonyabb számban jelennek meg a testmódosított emberek, igazolást 

nyert. 

A hagyományos testmódosítások megjelenési formáinak aránya 

A tetoválások és a piercingek ma bárki számára elérhetőek, így az egyéniség hangsúlyozá-

sának közkedvelt formáivá váltak. A 3. ábrán látható, hogy a válaszadók közül 19 személy 

csak piercinggel rendelkezik, míg 140 válaszadó tetoválásokkal. Ennek oka valószínűleg 

abban rejlik, hogy a tetoválások színesebb palettával rendelkeznek, jobban ki tudják fejezni 

viselőjük motivációit. Személyesebbek, egyénre szabottabbak, bár eltávolításuk nem olyan 

egyszerű, mint egy piercingé. 163 válaszadó nyilatkozta azt, hogy mind tetoválással, mind 

piercinggel rendelkezik. Ebből megállapíthatjuk, hogy szinte minden piercinggel rendelkező 

személy tudhat tetoválást is magáénak, de nem minden tetoválás-párti vállal piercinget is. 
 

 

3.ábra: A testmódosítás típusa 

Az eltérő végzettségűek indítékai a testmódosításban 

Az eltérő iskolai végzettséggel rendelkezők és eltérő munkaerő-piaci szegmensben foglal-

koztatottak indítékai a testmódosítások elkészíttetésében eltérőek lehetnek. Második hipo-

tézisünk szerint az alacsonyabb kvalifikációt igénylő munkakörben foglalkoztatottak szá-

mára a csoporthoz való tartozást jelenti a testmódosítás.  Alacsonyabb iskolai végzettségű-

nek az alap és középfokú végzettségűeket tekintjük a kutatás során, míg a magas jelzővel 

a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket illettük. A különböző kvalifikációval rendelkező 

munkavállalók körében az indítékok megoszlását a 4. ábrán mutatjuk be. 

Az eredményekből látszik, hogy a képzettebb és magasabb beosztásban dolgozó testmó-

dosított személyek indítékai nagymértékben eltérnek a kevésbé képzett társaikétól. Ennek 

valószínűleg az az oka, hogy a képzettebb emberek árnyaltabb  ismeretekkel rendelkeznek, 

így a testmódosításuk inkább spirituális háttérrel rendelkezik. Az önkifejezés, az egyéniség 

hangsúlyozása a magasabb végzettségű embereknél az öndefinícióból, önfelfogásból ered-

het. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében beigazolódott, hogy a csoporthoz való 

tartozás érzésének a megerősítése a testmódosítás célja. 
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4.ábra: Az eltérő végzettségűek indítékai a testmódosításban  

A 4. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy második hipotézisünk, miszerint az alacso-

nyabb kvalifikációt igénylő munkakörökben foglalkoztatottak számára a csoporthoz való 

tartozást jelenti a testmódosítás, beigazolódott. 

A testmódosítások elhelyezkedése 

A kisebb tetoválások leggyakrabban a csuklón, bokán, tarkón helyezkednek el, a nagyob-

bak a háton, vagy a vádlin, vállon, a sminktetoválások között a szemöldök tetoválás a leg-

gyakoribb. Korábban a hölgyek körében a szájsatír-tetoválás volt a legnépszerűbb. A test-

ékszerek közül a köldökpiercing, orr-, nyelv- és szemöldökékszerek a legkeresettebbek. A 

testmódosítások 88%-a látható, 12%-a fedett helyen van. 

Az eredményből az derül ki, hogy aki rászánja magát bármiféle testmódosítás végrehaj-

tására, látható helyre készítteti. A látható helyen lévő módosítást a külvilág provokációként 

értelmezheti, ha nem ismeri a jelentését, ezért a következő kérdésünk arra irányult, hogy 

gondoltak-e már a testmódosítás eltávolítására. A válaszadók csupán 13,4 %-a gondolt az 

eltávolításra, 3,7%-nál ez cselekedetekben is megnyilvánult. Azok, akik eltávolították, leg-

inkább a testékszerüktől váltak meg, a válaszadók mintegy 95,3%-a. 4,7% tetoválást távo-

líttatott el. 
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A testmódosítottak diszkriminációja a kiválasztási folyamatban 

Harmadik hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy a testmódosított embereket hátrányos 

megkülönböztetés éri a kiválasztás során, ha látható helyen van testékszerük vagy tetová-

lásuk. A válaszadók csupán 29,8%-a nyilatkozta azt, hogy érte már valamilyen hátrány. 

A hátrányt szenvedett testmódosítottak szubjektív tapasztalataira is kíváncsiak voltunk, 

ezért nyitott kérdést is alkalmaztunk, hogy legyen lehetőségük sérelmeiket kifejteni. A vá-

laszokat öt kategóriába sorolhatjuk. Az első kategóriába azok tartoznak, akik a kiválasztás 

folyamán elutasításra kerültek. A válaszadók 55%-a rendelkezik ilyen tapasztalatokkal. A 

következő csoportba azok a tagok sorolhatók, akik a kiválasztás során sikeresen szerepel-

tek, így megkapták az adott pozíciót, azzal a feltétellel, hogy munkavégzés közben takar-

niuk kell tetoválásukat, testékszer esetén el kell távolítaniuk a testmódosítást.  A hátrányt 

szenvedettek 13%-a tartozik ide. A harmadik és negyedik csoport, a válaszadók 12-12%-

át teszi ki. Az egyik csoport azt vallotta, hogy „nem vették őket komolyan”, a másik ese-

tében a diszkrimináció szavakban is megnyilvánult, ugyanis szóvá tették  a nemkívánatos 

módosításokat, kritizálták, megjegyzéseket tettek rájuk. Őket közvetlen diszkrimináció 

érte a kiválasztás során. 8%-ot nem a kiválasztás során, hanem a munkába állás után érték 

hátrányok. Nehezen tudtak beilleszkedni az adott közegbe, leginkább az idősebb munka-

társak ellenszenvével kellett megküzdeniük. 

Harmadik feltevésünkkel kapcsolatban strukturált interjút készítettünk toborzási és ki-

választási specialistákkal. Személyazonosságuk anonimitása érdekében tapasztalataikat 

összegezve ismertetjük. A válaszadók humánfejlesztési és személyzeti tanácsadó irodák 

munkatársai. Amikor egy pozícióra megkeresést kapnak, a munkáltatók sok esetben hatá-

roznak meg kritériumokat. Sok esetben – például vezetői pozíciókban – kizáró ok, ha valaki 

bármilyen testmódosítással rendelkezik. A szakembereknek ezeket a feltételeket szem előtt 

tartva kell a megadott pozícióra jelölteket felkutatni. Ebből következően a harmadik hipo-

tézisünk csak részben igazolódott be, mely szerint a testmódosított embereket a munkaerő-

piacon hátrányos megkülönböztetés éri a kiválasztás során, ha látható helyen van testék-

szerük, vagy a tetoválásuk, mivel a kérdőív és az interjúk eltérő eredményeket hoztak.  

Összegzés 

A testmódosítottakat védett tulajdonságuk miatt hátrányos helyzetű csoportnak tekinthet-

jük, annak ellenére, hogy a törvényi rendelkezésben külön nem emelik ki őket. Egyre töb-

ben végeztetnek testmódosításokat, és ez sok szakmában hátrányt jelent a munkaerőpiacon, 

ezért sérelem érheti a munkavállalókat. Vannak bizonyos szakmák, ahol balesetvédelmi 

okokból nem tolerálható egy-egy testékszer, de előfordul, hogy a sikertelenség a felszínes 

megismerés eredménye. 

Kutatásunkkal igazoltuk, hogy a felsőfokú végzettségűek között alacsonyabb számban 

jelennek meg a testmódosított emberek, az alacsony kvalifikációt igénylő munkakörökben 

foglalkoztatottak számára a csoporthoz való tartozást jelenti a testmódosítás, valamint azt, 

hogy a testmódosított embereket sok esetben hátrányos megkülönböztetés éri a kiválasztás 

során, ha látható helyen van testékszerük, vagy a tetoválásuk. 

A fentiek figyelembe vételével fontosnak tartjuk olyan pályaorientációs programok szer-

vezését a középfokú tanulmányok során, amelyek tájékoztatják a fiatalokat arról, hogy a 

testmódosítás milyen súlyú döntés és milyen kimenetele lehet a jövőben. Érdemes lehet a 

figyelmüket felhívni arra, hogy készítsenek karrier tervet és mérlegeljék azt, hogy jövőről 

alkotott képükbe belefér-e ez a fajta küllem. Munkáltatói oldalról szükséges lenne optimá-

lisabb, mélyrehatóbb megismerésre lehetőséget teremteni, és a felszínes általánosítás, be-

skatulyázás és sztereotipizálás helyett az egyéni erősségeket értékelni.  
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