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A bevándorlók integrálása központi témává 
vált az elmúlt években, különösen a menekül-
tügyi bevándorlás tekintetében 2015 óta. A 
globalizáció, az európai integrációs folyamat, 
az EU keleti bővítése, valamint a múltbeli és 
jelenlegi migrációs folyamatok a társadalom 
és a munkaerőpiac etnikai sokszínűségét hoz-
ták magukkal (Adenauer & Geiger, 2016, 37). 
Ezzel egyidőben számos szektorban jelentős 
problémákat okoz a szakképzett munkaerő 
hiánya, amelyet – többek között – a külföldi 
munkaerő-toborzás ellensúlyoz. 

Függetlenül attól, hogy a globalizáció, menekülés, vagy 
munkaerő-toborzás áll a migráció hátterében, a külföl-
dieknek be kell illeszkedniük a társadalomba. A sikeres 
integrációnak kulcseleme a munkavállalás. A munka lehe-
tővé teszi a társadalomban való elhelyezkedést, a mun-
kába állással pozíció, jogok, valamint társadalmi lehető-
ségek járnak (Esser, 2001, 9–10), amelyek az integráció 
egyéb vetületeit is erősítik, többek között az interakciót1, 
kulturációt2 és azonosulást3 (Esser 2001, 8–12). 

A munkahelyi integráció tehát a társadalmi beillesz-
kedés lényeges eleme, és különös figyelmet igényel. A 
munkahelyi beilleszkedés nem ér véget a munkavállalá-
si szerződés aláírásával, sokkal inkább egy interaktív és 

1 Interakció: szereplők közötti társas cselekvés, amelyen keresztül 
kölcsönös tájékozódás történik, és kapcsolatok alakulnak ki. Magá-
ban foglalja a mentális koorientációt, szimbolikus interakciót, kom-
munikációt és társas kapcsolatokat (Esser, 2001, 10–11).

2 Kulturáció: tudás, szakértelem és nyelvi készségek elsajátításának 
folyamata, amelyet az egyénnek (egyfajta emberi tőkeként) ki kell 
fejlesztenie a társadalomban való érdekeinek érvényesítése, vala-
mint a megbecsült pozíciók megszerzése érdekében (Esser, 2001, 
8–9).

3 Azonosulás: azonosulás a társadalmi rendszerrel, vagyis az egyén 
önmagát a társadalmi rendszerrel egy egységnek látja, és azonossá 
válik vele; kifejeződik például a nemzeti büszkeségen vagy a „mi 
érzésén” keresztül (Esser, 2001, 12).
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folyamatos folyamat, amely az összes résztvevő rész-
vételét igényli: a külföldi vagy menekült, a munkáltató, 
a munkavállalók, és bizonyos esetekben a munkálta-
tó ügyfelei is részesei a folyamatnak. A praktikus és 
jogi szempontokon kívül az interkulturális és társas 
folyamatokat is fontos figyelembe venni. A munkahe-
lyi integráció kulcsfontosságú eleme a társadalomba 
történő beilleszkedés fenntarthatóságának, ugyanak-
kor kihívást jelent a munkáltatónak, bevándorlónak, 
menekültnek és a kollégáknak is. 

A „MaWIC – Migráció és munkahelyi integráció elő-
segítése szakképzett személyzettel és szakmai kon-
cepciókkal” projekten keresztül, amely az Európai 
Unió Erasmus+ programja támogatásával valósult 
meg, a projektben résztvevő szervezetek öt célki-
tűzés megvalósításán dolgoztak a projekt hároméves 
időtartama alatt (2017–2020) a munkahelyi integ-
ráció elősegítése érdekében. Első lépésként egy ún. 
MaWI Coach, vagyis egy munkahelyi integrációt 
elősegítő coach profilját határozta meg a projekt. A 
következő lépésként egy képzés kidolgozása majd 
lebonyolítása következett. A MaWI Coach képzés a 
vállalatok számára fontos integrációs szempontokkal 
foglalkozik, és felkészíti a résztvevőket arra, hogy 
sikeresen moderálják a vállalaton belüli integrációt 
a külföldiek, kollégák és felettesek között. A képzés 
fókuszában az interkulturális tudatosság, valamint a 
munkahelyi interkulturális tanulás áll, ezen kívül fog-
lalkozik a coaching alapjaival és megvalósításával 
(bővebb információ található a projekt honlapján: 
 www.project-mawic.eu ). 

4 A szempontok elsősorban a németországi idősgondozói példán keresztül kerültek kidolgozásra.

A projekt két további eredménye egy munkahelyi 
integrációs koncepció, amely az integrációs folyamat 
munkáltatói oldalát helyezi középpontba és kínál esz-
közöket számára, valamint egy migrációt és integrációt 
elősegítő koncepció, amelynek célcsoportja a külföldi 
munkavállaló, aki számára segédanyagok készültek. 
A projekt utolsó célkitűzése szakpolitikai és gyakorlati 
ajánlások megfogalmazása, amelyeket e tanulmány-
ban közlünk. A projekt kérdőíveken keresztül az öt 
résztvevő ország, Németország, Finnország, Svédor-
szág, Spanyolország és Magyarország logisztikai, 
autóipari és egészségügyi szektorban működő vállala-
tokon keresztül munkáltatók, bevándorlók, kollégák és 
vállalaton belüli partnerek véleményét tárta fel. Ezen 
elemzések eredményei számos szempontot tártak fel, 
amelyek befolyásolhatják a munkahelyi integráció 
folyamatát4. E szempontok alapján lettek kidolgozva 
az itt található ajánlások, amelyek a mindennapi mun-
ka során praktikus felhasználásra lettek készítve. Irány-
mutatást nyújtanak szakemberek, politikusok, valamint 
szociális partnerek számára is. 

Az elemzések során két szakmai profil emelkedett ki, 
amelyekben jellemző a szakképzett munkaerő jelentős 
hiánya, és amelyekben számos külföldi bevándorló 
dolgozik. E két szakmai profil, amelyet az alábbiakban 
kifejtünk, a személyszállítás Finnországban, valamint 
az idősgondozás Németországban. 
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Autóbusz-ágazat 
Finnországban

Finnország egyik legfontosabb tömegköz-
lekedési eszköze a busz, hiszen régiótól 
függően az ország tömegközlekedésének 
60–85%-a autóbuszon történik. Évente 360 
millió utas közlekedik busszal az ország-
ban. A buszvezetői szakma megbecsülésnek 
örvend Finnországban: a sofőrök tisztessé-
ges fizetést kapnak, a szakma nagy felelős-
séggel jár. A buszvezetők egyenruhában és 
nyakkendőben dolgoznak, és hagyományo-
san hasonlóan tekintenek rájuk, mint a köz-
alkalmazottakra. 

A 21. század közeledtével különböző okokból hiány 
alakult ki autóbuszvezetőkből – hátterében többek 
között a magas végzettségűek növekvő száma, a gaz-
dasági növekedés és az információs technológia elter-
jedése áll, amely sok fiatalt arra ösztönzött, hogy ezen 
a területen helyezkedjen el. Ennek eredményeképpen 
a buszvezetők átlagéletkora növekedni kezdett, és az 
idő előrehaladtával egészen a mai napig tartó hiány 
alakult ki. Ennek megoldására Helsinki területén élő 
szakképzett munkásokat és bevándorlókat kezdtek 
alkalmazni. Sok Finnországba érkező külföldi rendel-
kezett vezetői engedéllyel és anyaországuk közleke-
dési ágazatában szerzett tapasztalattal, így kecse-
gtető volt számukra autóbuszvezetői szakképzésre 
jelentkezni. A 2000-es évek elején szervezték meg 
az első, teljes mértékben külföldieknek tartott képzést, 
amelyhez hasonlót a mai napig tartanak. A külföldiek 
körében az autóbuszvezetői szakma megbecsülése 
megnőtt, és ezzel emelkedett a jelentkezők száma is. 
Ma a Helsinki területén autóbusz-ágazatban alkalma-
zottak több mint 50%-a bevándorlói háttérrel rendel-
kezik (Mustonen, 2012). 

Az eltelt több mint 20 év alatt a finn autóbusz-ágazat 
rengeteg tapasztalatot szerzett integrációs kihívások 
kezelésében. Erre példa az idő kezelése és annak 
fontossága: különböző országokban más jelentőséget 
tulajdonítanak az idő fogalmának. Sok külföldi nem 
feltétlenül érti, hogy pontosan érkezni azt jelenti, hogy 
az öt vagy tíz perces késés nem megengedett. Ennek 
kezelésére a pontosság fogalmát beleépítették a kép-
zésbe, hogy a külföldiek megérthessék a finnek idő-
höz való viszonyulását. 

A beilleszkedés másik akadálya a nyelvtudás, amely 
bár a buszvezetők körében nem jelentős kihívás, más 
ágazatokban nagy nehézséget jelent. Az autóbusz-
vezetők számára Finnországban kötelezővé tették  a 
finn nyelv megfelelő ismeretét. Bár maguk a munka-
helyi feladatok nem kötődnek közvetlenül a nyelv-
használathoz, az autóbuszvezetői képzés elvégzése 
magasabb nyelvtudást követel meg, mint maga a 
munka. A külföldiek így általában elsajátítják a meg-
felelő nyelvismeretet, a vállalatok pedig nem kínálnak 
támogatást nyelvtanulásban. Amennyiben szükséges, 
a társadalomtól kapják meg ezt a segítséget. 

A hosszú évek tapasztalata ellenére az autóbuszo-
kat és távolsági buszokat üzemeltető vállalatokban 
cselekvésre van szükség a társadalmi beilleszkedés 
terén. Egy felmérés szerint, amely a munkaválla-
lók kultúrán belüli és kultúrák közötti kapcsolatait, 
valamint a munkavállalói jóléthez társított nézeteket 
mérte fel, a külföldiek és a Finnországban születet-
tek körében pozitívabban tekintettek a saját kultúrá-
jukon belüli munkavállalókkal történő együttműkö-
désre, mint a más kultúrákból származó kollégákkal 
való kooperációra. A munkavállallóhoz legközelebb 
álló kolléga általában ugyanabból a kultúrából vagy 
országból származott. A külföldiek finnországi szü-
letésű kollégáikkal való kapcsolata nagyban függött 
a finn kultúrától való kulturális távolságától. Minél 
nagyobb volt ez a távolság, annál kevésbé pozití-
van értékelték a finn kollégákkal való kapcsolatukat, 
és annál nagyobb volt az esélye a munkahelyi zak-
latásnak és diszkriminációnak. Minél jobbnak érzé-
kelték a munkavállalók közötti kapcsolatokat, annál 
nagyobb munkahelyi megelégedettségről és pszicho-
lógiai jólétről számoltak be (Bergbom, 2017). Ezek az 
eredmények arra engednek következtetni, hogy a tár-
sadalmi beilleszkedést és a különböző kultúrákból és 
országokból származó munkavállalók közötti társas 
interakciókat strukturálisan erősíteni kell. 

 ©
A

do
be

 S
to

ck
 /

  S
yd

a 
Pr

od
uc

tio
ns



5

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Idősgondozás Németországban

5 A német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség hat havonta jelentést tesz közzé a németországi foglalkozásokról és területi ada-
tokról, amely alapján azonosítható a szakképzett munkaerő hiánya. A szakképzett munkaerőhiányról készült elemzések hozzá-
férhetőek és letölthetőek a Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség honlapjáról 2011 áprilisáig visszamenőleg (Bundesagentur für 
Arbeit 2019b).

Németországban az ápolói szektorban, 
ezen belül is különösen az idősgondozás 
területén hosszú évek óta hiányzik a szak-
képzett munkaerő5. A németországi demo-
gráfiai változások következtében az ápolói 
ágazat egyre nagyobb jelentőségű (Friebe, 
2006, 8.).  

Az elmúlt évben az idősgondozás területén az ország-
ban mintegy 16  000 munkahely maradt betöltetlen, 
ahova szakképzett ápolókat vártak (Bundesagentur 
für Arbeit, 2020). A 2019. decemberi adatok szerint 
minden 100 regisztrált álláshirdetésre átlagosan 24 
jelentkező jutott (Bundesagentur für Arbeit, 2019b). 
Jelenleg átlagosan 206 napig marad betöltetlen egy 
állás (Bundesagentur für Arbeit 2019b), így a szakkép-
zett munkaerő hiánya súlyos terheket ró a kollégákra, 
akiknek túlórában kell dolgozniuk ezen időszak alatt. 

Már jelenleg is kihívást jelent az elegendő szakkép-
zett munkaerő biztosítása, ám az előrejelzések szerint 
a helyzet tovább súlyosbodhat a jövőben. A válla-
latoknak ezért stratégiát kell alkotniuk a szakképzett 
munkaerő vonzására és megtartására, valamint arra, 
hogy versenyképesek legyenek és maradjanak (Wol-
ter & Blank, 2013, 309). Egy ilyen stratégia lehet a 
külföldi szakemberek felvétele (Wolter & Blank, 2013, 
312–14). Az ápolói ágazatban számos éve minden-
napos a munkaerőpiaci migráció, így a csapatok 
nemzetközi jellege is megszokott az idősgondozói 
intézetekben (Diakonie Deutschland, 2015, 8; Bun-
desagentur für Arbeit 2019a, 14; Bonin, Braeseke & 
Ganserer, 2015, 22). 2014 és 2019 között a más EU 
államból származó ápolók száma 47 000-ről 75 000 
főre nőtt, akiknek közel fele idősgondozásban dolgo-

zik (Bundesagentur für Arbeit, 2019a, 8). Ezenkívül az 
elmúlt években egyre növekedett a harmadik ország-
ból származó szakemberek száma is (Bundesagentur 
für Arbeit, 2019a, 8). 

A különböző kultúrákból származó ápolói szakembe-
rek magától értetődően különböző fogalmakat társí-
tanak az ápoláshoz, kultúrájuk hatással van a visel-
kedésükre, és a mindennapi munka során eltérőek az  
elvárásaik (Braeseke & Bonin, 2016, 252; Bonin, Bra-
eseke & Ganserer, 2015, 15; Diakonie Deutschland, 
2015, 9–10; Rand et al. 2019, 172). A külföldi ápo-
lói szakemberek munkahelyi integrációját vizsgáló, 
a Hans Böckler Alapítvány által készített tanulmány 
rávilágít, hogy a konfliktusok fő forrása a szakmai-
sághoz és munkaszervezéshez kötődő eltérő nézetek, 
valamint, hogy a legtöbb konfliktus kulturális okokból 
ered (Rand et al. 2019, 172–73). Az eltérő anyanyelv, 
a német nyelvtudás szintje, valamint a diszkrimináció, 
előítéletek és a tolerancia is szerepet játszanak a kol-
légákkal és gondozottakkal történő interakciókban 
(Friebe, 2006, 18; Tummer, 2013, 336, 338; Braese-
ke & Bonin, 2016, 47, 253). A külföldi szakemberek 
integrációja tehát elengedhetetlen a csapaton belüli 
sikeres együttműködéshez és kommunikációhoz. A 
külföldi munkavállalók ápolói szakmák valamelyiké-
be, különösen az idősgondozásba történő toborzá-
sával az intézmények tehát új feladatokat vállalnak 
magukra. A külföldiek befogadása vagy integrációja 
egy vállalatba összetett folyamat, és nagy valószínű-
séggel új struktúrákat, hozzáállást, és a folyamatban 
résztvevő emberekkel történő új bánásmódot igényel 
(Tummer, 2013, 335; Diakonie Deutschland, 2015, 
21). Amint azt a Hans Böckler Alapítvány tanulmánya 
is bemutatja, a külföldi ápolói szakemberek fenntart-
ható integrációja egyelőre hatalmas kihívást jelent a 
vállalatok számára (Rand et al. 2019, 193). 

E két ország példáján keresztül látható, hogy a külföldi 
szakemberek toborzása sokszor nehézségek elé állítja 
a vállalatokat és intézményeket az új munkavállalók 
megfelelő integrációja vonatkozásában. Az alábbi 
ajánlások összefoglalják a projekt elméleti és gyakor-
lati ajánlásait, valamint információt nyújtanak lehet-
séges és szükséges feladatokról. A javaslatok alapját 
tudományos elméletek, valamint a projekt különböző 
szakaszaiban készített interjúk adják. Az alábbiakban 
az javaslatok rövid verziója található, részletesebb 
kifejtése pedig a később olvasható. 
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LEGYEN NYITOTT!

• A nyitott vállalati kultúra lehetővé teszi a 
sokszínűséget és a részvételt.

• A tanulásra és változásra való nyitottság 
erősíti a vállalaton belüli társas interakciókat.

• Az egymás közötti együttműködésnek és 
párbeszédnek nagy jelentősége van, amelyet 
vezetői szinten is erősíteni és támogatni 
szükséges. 

• Ezt a hozzáállást vállalaton kívül is fenn kell 
tartani – vagyis az ügyfelek, gondozottak, 
páciensek, vevők, üzleti partnerek, stb. 
irányába is. 

SEGÍTSE ELŐ A TÁRSAS 
BEILLESZKEDÉST 

• A munkahelyen belüli társas integráció 
különösen fontos, hiszen a kezdeti szakaszban 
alacsony a társas kapcsolatok száma. 

• A társas beilleszkedéshez szükség van 
egy keretrendszerre, amely lehetővé és 
láthatóvá teszi a megérkezést, orientációt és a 
találkozásokat. 

• A külföldi munkavállalónak, a munkavállalóknak 
és a feletteseknek is el kell ismerni, hogy a 
bevándorló kolléga is közéjük tartozik. 

• Ki kell zárni azokat a tényezőket, amelyek 
negatív hatással vannak a beilleszkedésre. 

• Egy integrációs coach alkalmazása  
segítheti a társas beilleszkedést. 

TÁMOGASSA A NYELVTANULÁST

• A nyelvtudásnak rendkívül fontos szerepe 
van munkahelyi kommunikációban, 
valamint a kapcsolatok kialakításában és 
megtartásában. 

• A nyelvtudás szükségessége a munkahelyen 
függ a munkakörtől, valamint a nyelv elvárt 
felhasználási területétől. 

• A munkahelyi nyelvtanulást hivatalos és 
informális folyamatokon keresztül is elő lehet 
segíteni. 

NE FELEDKEZZEN MEG A 
KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI 
KÜLÖNBSÉGEKRŐL

• A külföldiek az új országba érkezéskor 
új kulturális és társadalmi feltételekkel 
ismerkednek meg.

• Stratégiákat kell kialakítaniuk ahhoz, hogy 
értelmezni és kezelni tudják a számukra 
ismerős, valamint új viselkedési formákat is. 

• Megelőzi a konfliktusokat, és segíti a 
megértést, ha a kulturális és társadalmi 
félreértéseket nyíltan meg lehet beszélni. 3

1 4

2 5
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TEGYEN LEHETŐVÉ MEGFELELŐ 
BEVEZETŐ KÉPZÉST

• Minden új munkavállalónak meghatározó a 
bevezető szakasz.

• A külföldieknek további, bevándorláshoz 
kötődő feladataik is vannak, amelyek miatt 
hosszabb bevezető szakaszra lehet szükség.

• Az állandó munkavállalóknak el kell 
fogadniuk, és támogatniuk kell a hosszabb 
bevezető szakaszt. 

NYÚJTSON SEGÍTSÉGET 
ÉS TÁMOGASSA A 
TEVÉKENYSÉGEKET

• A segítő szolgáltatások nagyon hasznosak, 
különösen az első pár hónapban!

• Az integrációs intézkedések megvalósításához 
megfelelő struktúrákra és erőforrásokra van 
szükség. 

• Fontos, hogy a vezetőség a vezetői 
viselkedésén keresztül is támogassa az 
integrációs tevékenységeket. 

• A magánéleti beilleszkedési feladatokban 
nyújtott segítség rengeteget számít. 

• A család újraegyesítésében nyújtott 
támogatás pozitív hatással van a munkahelyi 
integrációra. 
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GYAKORLATOKAT

• Munkahelyi gyakorlatokra, vagyis folyamatokra 
és struktúrákra van szükség a működőképes 
munkahelyi rendszerhez, amelyeket az új 
munkavállalóknak meg kell tanulniuk. 

• A munkahelyi gyakorlatok mellett a külföldi 
munkavállalóknak társadalmi és kulturális 
gyakorlatokat is el kell sajátítaniuk, amelyek 
nehezíthetik a beilleszkedési folyamatot. 

• A munkahelyen használt stratégiák lehetnek 
tudatosak és ösztönösek is, így nem feltétlenül 
egyértelműek az új munkavállalók számára. 

• A munkahelyi gyakorlatok kommunikálásával 
elkerülhetők a konfliktusok és félreértések.

• Elősegíti a sokszínűséget és lehetővé teszi 
a részvételt, ha bevonjuk a külföldieket a 
munkahelyi gyakorlatok kialakításába. 

TEGYE LEHETŐVÉ A TANULÁST 
ÉS A KÉPZÉSEKET 

• Sok esetben a külföldről való toborzás, vagy 
külföldiek alkalmazása együtt jár azzal, hogy 
a munkavállalónak további szakképesítések 
megszerzésére van szüksége. 

• A külföldiek és nem külföldiek számára egyaránt 
nagy fontosságú az interkulturális kompetencia 
megszerzése, hiszen ez mindkét oldalon 
elősegíti egymás megértését. 

• A munkahelyi bizonytalanság megelőzése, 
valamint a zökkenőmentes munkafolyamatok 
és a kölcsönös megértés kialakítása érdekében 
segítséget nyújthatnak szakmai és interkulturális 
továbbképzések. 

AZ IDŐ MINT TÉNYEZŐ

• Az integráció komplex folyamat, amely hosszú 
hónapok, akár évek alatt zajlik le. 

• A folyamatban nem csak a külföldiek, hanem a 
felettesek és kollégák is érintettek. 

• Az integráció folyamatának számos vetülete 
van, amelyek különböző sebességgel zajlanak 
le. Fontos ezért, hogy megfelelő idő álljon 
rendelkezésre az egyéni integrációs feladatok 
teljesítésére. 

POLITIKAI SZABÁLYOZÁS

• Az integráció folyamatában alapvető 
fontosságú, hogy milyen kép alakul ki a 
külföldi közösségről a társadalomban, illetve 
hogyan sikerül megvalósítani az integrációval 
kapcsolatos intézkedéseket. 

• Az integrációs politikai intézkedéseket 
a hatóságok és munkáltatók számára 
egyértelműen kell kommunikálni, emellett 
fontos, hogy azok gyorsan, megbízhatóan és 
egyszerűen megvalósíthatók legyenek. 
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ALAKÍTSA KI A MUNKAHELYI 
INTEGRÁCIÓ STRUKTÚRÁJÁT 

• A munkáltató feladata, hogy a munkahelyi 
integráció struktúráját kialakítsa a szervezeten 
belül.

• Az integrációban minden érintett személynek 
szerepe van. 

• A munkavállalók egyenértékűsége az integráció 
egyik fontos indikátora.

• Az ellenségeskedés, a sztereotípiák, 
az előítéletek és a diszkrimináció mind 
veszélyeztetik a beilleszkedést, ezeknek 
szervezetileg gátat kell szabni. 

• A külföldieknek (és minden munkavállalónak) 
lehetőséget kell adni arra, hogy pozitív 
élményeket szerezzenek, amelyekkel 
megtapasztalhatják az odatartozás érzését. 

• A sokféleség kezelése (diversity management) 
átfogó alapot biztosít a munkahelyi sokféleség 
megélésére.  

ÉPÍTSEN KI HÁLÓZATOT EGYÉB 
SZEREPLŐKKEL

• ítsen ki hálózatot egyéb szereplőkkel

• A munkahelyen belüli és kívüli hálózatépítés 
rengeteg előnnyel járhat. 

• Hálózat kialakítása más vállalatokkal elősegíti 
a tapasztalatok cseréjét, és új ötleteket adhat 
az integráció elősegítésére. 

• A hatóságokkal való kapcsolat kialakítása 
egyszerűsítheti és felgyorsíthatja a hivatali 
folyamatokat. 

• Hivatalos kapcsolattartókkal való kapcsolat 
kialakítása könnyebbé teszi, hogy a vállalat 
megfeleljen az aktuális bevándorlási és 
menekültügyi jogi előírásoknak. 
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Nyitottság

A munkahelyi társas interakciókat a munkahelyi sze-
replők, azaz kollégák, felettesek, ügyfelek, családta-
gok nézetei és cselekedetei határozzák meg (Mecher-
il, 2003, 169). E szereplők hozzáállása és véleménye 
tulajdonképpen előre meghatározzák a munkahelyen 
történő viselkedést és interakciókat. A sikeres munka-
helyi integrációnak tehát előfeltétele, hogy a (migráci-
óhoz kötődő) sokféleséget a vállalaton belül elismer-
jék és megbecsüljék, és lehetővé tegyék a munkahelyi 
részvételt. Az egymás tiszteletén alapuló interakciók, 
valamint az egymás kölcsönös elismerése fontos ele-
mei ennek a folyamatnak (Abou Taam, 2017, 218-
219), illetve hasonlóképpen sokat jelent, ha a vállalat 
nyitott a tanulásra, a folyamatok alakítására, és haj-
landó interkulturális kapcsolatok kialakítására (Hec-
kmann, 2015, 281–83), így erősítve a munkahelyen 
belüli társas kapcsolatokat. Annak érdekében, hogy a 
kulturális háttérből adódóan eltérő munkavégzésről és 
viselkedési formákról kölcsönös megértés alakuljon ki, 
elengedhetetlen, hogy az érintettek képesek legyenek 
az együttműködésre és párbeszédet kezdeményezze-
nek (Abou Taam, 2017, 214).

A vállalat munkavállalóin kívül a külföldi szakem-
berekkel kapcsolatban állók, például gondozottak, 
rokonok, utasok, vásárlók, üzleti partnerek és ügyfe-
lek hozzáállása és viselkedése is hatással van a min-
dennapi munkavégzésre, amelyben megjelenhetnek 
előítéletek és rasszista viselkedés is. Ebben az eset-
ben cselekvésre van szükség. Az integrációt negatívan 
befolyásoló tényezőket, többek között tudatlanságot, 

diszkriminatív viselkedést, előítéleteket el kell utasíta-
ni, és fel kell lépni velük szemben (Diakonie Deutsch-
land, 2015, 5). 

Az alábbi németországi példa bemutatja, hogyan 
alakult át egy idősgondozási intézmény munkaválla-
lóinak szkepticizmusa pozitív hozzáállássá a külföldi 
munkavállalók munkakezdését megelőző nyílt találko-
zók segítségével: 

„A kollégák kezdetben nagyon szkeptikusak voltak, 
nem tudták, mihez kezdjenek szerb munkavállalókkal, 
hogyan fog ez működni. Amikor viszont megérkeztek, 
és lassan csapatként is megismertük őket (ez nem csak 
nálunk, de más otthonokban is így történt), [...] ez a 
negatív hozzáállás gyorsan megváltozott. Felismerték 
a lehetőséget, és hogy ezt most ki kell használni, 
így minden egyes kolléga hozzájárult, hogy minél 
hamarabb be tudjuk őket tanítani, és ne kelljen tovább 
szabadúszókkal és időszakos munkavállalókkal 
dolgoznunk. Felismerték, hogy ők is ugyanolyanok, 
mint mi vagyunk”

(német munkáltató)
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Társas beilleszkedés elősegítése

A munkahelyi társas integráció különösen fontos az 
újonnan érkezett külföldi munkavállalók számára. 
Nekik gyakran a munkahelyen kívül nincsenek társas 
kapcsolataik, különösen az új országba és új kultúrá-
ba érkezést követő kezdeti időszakban. A kapcsolatok 
közös értékeken, bizalmon és az ismerősség érzésén 
alapulnak, és idővel társadalmi tőkét vagy erőforrás 
jelentenek a külföldiek számára, amelyet segítségül 
hívhatnak szabadidős tevékenységek során, vagy 
ha tanácsra, támogatásra van szükségük (Heck-
mann, 2015, 181–82). A kapcsolatépítés alappillére 
a megfelelő nyelvtudás, az egyenlőség, és a mások 
megismerésére nyíló lehetőségek (Rudolf, 2017, 13; 
Heckmann, 2015, 182). A munkahelyi társas beillesz-
kedéshez szükség van egy keretrendszerre, amely 
lehetővé és láthatóvá teszi a megérkezést, orientációt 
és a találkozásokat (Rand et al. 2019, 194), valamint 
kizárja a negatív hatású diszkriminációt és az előíté-
letes viselkedést. Kulcsfontosságú ebből a szempont-
ból annak elismerése, hogy a külföldi szakemberek a 
csapathoz tartoznak. A munkahelyi társas hovatarto-
zás szempontjából a szakemberek pozitív és negatív 
tapasztalattal is rendelkeznek (Mecheril, 2003, 144). 
Az odatartozás elismerése szempontjából nem csu-
pán külföldi szakember egyéni elismerése fontos a 
munkahelyen, hanem az is, hogy az érintett személyek 
is elismerjék, hogy a külföldi szakember hozzájuk tar-
tozik (Mecheril, 2003, 130).

A társas beilleszkedést nagyban segítheti egy integrá-
ciós coach, aki végigkíséri a munkahelyi struktúrákat 
és az érintett személyeket – feletteseket, kollégákat 
és a külföldi munkavállalókat. Felmérik a munkahelyi 
helyzetet, és megelőző, valamint fegyelmi intézkedé-
sekre tesznek javaslatokat annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen a diszkrimináció és a zaklatás. 
Ezzel egy időben az is feladatuk, hogy megerősítsék 
a beilleszkedni kívánó személy odatartozás-érzését 
a munkahely társas életébe. Ez lehetséges például a 
vállalati kultúra alakításával, amelyhez szükség van a 
munkáltató támogatására. Az alábbi, magyarországi 
példa szemlélteti, milyen sokrétű módon lehet gyako-
rolni a munkahelyi társas beilleszkedést: 

A munkáltató nagy jelentőséget tulajdonít 
a csapatépítésnek, és támogatja a társas 
tevékenységek, találkozások szervezését, 
például születésnapi rendezvények (hely-
szín is biztosítva van erre a célra), nemzeti 
és egyéb (például vallásos) ünnepek, eskü-
vők, és egyéb szabadidős tevékenységek, 
pl. Super Bowl Péntek, filmvetítések vagy 
játékestek. Nem kötelező ezeken az esemé-
nyeken részt venni, de mindenki előtt nyitva 
van a lehetőség a csatlakozásra. Vannak 
hobbik köré szerveződő csoportok és tár-
sadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó 
programok, amelyekhez csatlakozhatnak a 
munkavállalók. Kapcsolatok és közösségek 
is ki tudnak így alakulni a vállalati részlege-
ken kívül. 

„Nagyszerű, hogy vannak barátaim és egy közösség 
az irodában, sokkal jobb, mint bármely HR képzés, 
amit elvégeztünk”

(egy magyarországi vállalatnál dolgozó külföldi munkavállaló) 
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Megfelel bevezető 
képzés elérhetővé 
tétele

A bevezető szakasz, amely során a munkavállaló 
megismeri a vállalati folyamatokat, struktúrákat, sza-
bályozásokat és munkahelyi gyakorlatokat, kiemelt 
fontosságú nem csak a külföldi munkavállalók szá-
mára, hanem minden újonnan csatlakozó szakember-
nek. A külföldiek dolgát nehezíti, hogy ezeken kívül 
fejleszteni kell a nyelvtudásukat, meg kell ismerkedni 
egy új kultúrával, társadalommal, környezettel és új 
viselkedési formákkal, valamint kezelni kell a beván-
dorlási folyamatból származó lehetséges terheket is 
(Diakonie Deutschland, 2015, 21–22). Sok esetben 
olyan képzésben vettek részt, amelynek más állt a 
középpontjában, ezért szükségük lehet arra, hogy 
kiegészítsék a szaktudásukat, és új, gyakorlati tapasz-
talatot szerezzenek. Ebből kifolyólag hosszabb beve-
zető időszakra lehet szükségük. Segíthet ilyenkor a 
meglévő munkavállalók támogatását kérni, hogy lehe-
tővé váljon a bevezető, ismerkedő időszak meghosz-
szabbítása. Szükséges a megfelelő, egyéni bevezető 
időszak, amelyben elmagyarázzák a részleteket, és 
a nyelvtudást is figyelembe veszik, így elkerülhetők a 
túlzott követelmények és biztosítható a minőségi mun-
kavégzés. A MaWIC projekt során vizsgált példák 
bebizonyították, hogy a mentorprogramok jelentős 
segítséget nyújtanak ebben a folyamatban. 

 ©
A

do
be

 S
to

ck
 /

  3
D

 g
en

er
at

or
 ©

A
do

be
 S

to
ck

 /
  V

ita
lii

 V
od

ol
az

sk
yi

A németországi idősotthonban minden új szakember 
számára két, velük egy területen dolgozó mentor van 
kijelölve. A mentorok feladata, hogy folyamatosan 
segítsék és képezzék a külföldi munkavállalókat, 
megtanítsák a technikai felszerelés használatát, 
válaszoljanak a kérdésekre, és nem utolsó sorban, 
hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki velük.  



13

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A MAWIC PROJEKT PÉLDÁI TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEKRE:

• Új munkavállaló fogadtatása: felettesek általi 
fogadtatás, bemutatás kollégáknak, körbevezetés. 

• Orientációs hét (hetek): a vállalat felépítésének 
megismerése, szükséges képzés, bankszámla nyitása, 
biztosításkötés, az új lakókörnyezet megismerése. 

• „Integrációs managerek”: vállalati munkavállalók, 
akik a külföldi szakemberek beilleszkedésének 
megszervezéséért felelnek: feladatuk probléma 
esetén mediáció és megbeszélés, kapcsolattartás 
a létesítménykezelési csapattal, részvétel a 
helyi integrációs folyamatban, kapcsolattartás 
hivatalos ügyekben (pl. bank, egészségbiztosítás, 
okiratok, valamint bevándorlási hivatalt, iskolai/
gyermekmegőrzési létesítményeket érintő kérdések, 
vagy segítség szaktudás elismertetésében, ha 
szükséges). 

• Mentorálás vagy „buddy system”: a külföldi 
szakember kérdéseivel egy vagy több kijelölt 
kollégához fordulhat segítségért. 

• Kapcsolattartó: támogatást és magyarázatot nyújt a 
munkahelyet és magánéletet érintő kérdésekben, a 
bevezető időszakon túl is. 

• Meghosszabbított bevezető időszak: munkahelyi 
folyamatok és feladatok megismerése folyamatos 
felügyelet alatt, nyitottság a kérdésekre, 
magyarázatokra, hosszabb bevezető időszak a nyelvi 
akadályok következtében. 

• Írott tájékoztatás nyújtása: információs füzetek 
különböző nyelveken, a munkahellyel és 
lakókörnyezettel kapcsolatos praktikus információk 
listája, amelyet változások esetén folyamatosan 
szerkesztenek. 

• Egyéb területek, amelyeken támogatásra lehet szükség: 
munkavállalási engedély, tartózkodási engedély, 
szaktudás elismertetése, nyelvi képzés, lakhatás 
és lakhatási finanszírozás, család-újraegyesítés, 
biztosítás, házastárs munkakeresése. 

Segítségnyújtás és 
tevékenységek támogatása
A külföldi szakemberek támogatása, különösen a kez-
deti időszakban, elengedhetetlen a munkahelyre való 
beilleszkedés szempontjából. A munkahelyi integráci-
ós intézkedések megvalósításához szükség van meg-
felelő struktúrákra, valamint elegendő időre, anya-
gi és tárgyi erőforrásra (Heckmann, 2015, 281–83; 
Tummer, 2013, 333; Dälken, 39). A strukturális köve-
telményeken kívül meg kell tervezni, valamint elő kell 
készíteni a külföldi munkavállaló munkahelyi integ-
rációját, ezen felül az alkalmazottakat is tájékoztat-
ni kell (Adenauer & Geiger, 2016, 42). Fontos, hogy 
érzékenyítsük az alkalmazottakat, ezzel előre kiala-
kítsuk az elfogadás kultúráját (Dälken, 39; Tummer, 
2013, 333). A beilleszkedési tevékenységeket a válla-
lat vezetőségének is támogatnia kell az integrációt és 
sokszínűséget támogató viselkedésével. A vezetőség 
irányító szereppel bír, ezért ezen a területen is elől kell 
járni példákkal (Vedder, 2011, 8; Adenauer & Geiger, 
2016, 42; Tummer, 2013, 335).

A munkahelyet közvetlenül érintő támogatandó terü-
leteken felül szerepet játszanak azok a gyakorlati 
és hivatalos elintézendők, amelyeket a külföldieknek 
el kell végezniük a magánéletükköz kötődően. Ilyen 
feladatok például a lakhatás keresése és berendezé-
se, szakma elismertetése, biztosítás, a lakókörnyezet 
megismerése, vagy a család újraegyesítése. Bár ezek 

a feladatok hivatalosan nem a munkáltatót terhelik, 
mégis hatással vannak a megérkezésre és a mun-
kahelyi jólétre, valamint nagy szerepet játszanak  a 
segítő szolgáltatások és a munkahely szempontjából. 
Mivel gyakran a munkáltató az első, és sokáig akár 
az egyetlen kapcsolata a külföldi munkavállalónak, 
ők gyakran a munkáltatóhoz fordulnak minden, a hét-
köznapi életet érintő kérdéssel. 

A MaWIC projekt során folytatott interjúkból kiderül, 
hogy a külföldi szakemberek családi helyzete vissza-
hat a munkahelyi beilleszkedési folyamatra – tehát a 
családi helyzet nem csupán a magánéletben fontos, 
hanem az élet más területeire is hatással van. A sike-
res integráció ezért nem történhet meg a család újra-
egyesítése nélkül. A bevándorlók és családjuk kész-
ségei és erőforrásai meghatározzák azt is, mennyire 
lesznek képesek részt venni és versenyezni a társas 
életben, valamint meghatározóak a lehetőségeik és 
a beilleszkedési folyamatuk szempontjából is (Hec-
kmann, 2015, 284). Idővel mentális és érzelmi kap-
csolat alakul ki a környező rendszerrel, amely meg-
határozza, az egyén azonosul-e, és hogyan azonosul 
a társadalommal és a munkahellyel, illetve odatarto-
zónak érzi-e magát (Esser, 2001, 12). Az azonosu-
lás mértéke és az odatartozás érzése befolyásolja a 
társadalomba és munkahelyre történő beilleszkedést.
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Nyelvtanulás el 
segítése

A nyelvtudás fontos eszköze a külföldiek, kollégák és 
munkáltatók közötti kommunikációnak, ezáltal elen-
gedhetetlen eleme a munkahelyi kapcsolatok kiala-
kításának és fenntartásának. Ha az egyén képes 
kifejezni magát és a gondolatait, az ötleteit a többi-
ek észreveszik, és ezáltal tiszteletben tartják, akkor a 
kapott elismerésnek köszönhetően képesek lesznek a 
cselekvésre (Henkelmann, 2012, 62). A nyelvismeret 
kulcsfontosságú az ország és lakói megismeréséhez, 
ez a külföldiek és helyiek közötti kommunikáció leg-
fontosabb módja. Hosszútávon nyelvtudás nélkül nem 
lehetséges az ország társadalmi életében egyenlő 
módon részt venni (Kühn, 2009, 104).  A nyelv elsa-
játítása ezért elengedhetetlen a munkahelyi társas 
interakciókhoz. 

A nyelv nemcsak lehetővé teszi a kommunikációt 
másokkal, hanem felfedi a nem-nyelvi (kulturális) tőkét 
is, többet között a képzettséget, különös tekintettel a 
munkához szükséges szakképzettségre (Esser, 2006, 
403). A nyelv e két szempontját kontextushoz kap-
csolódó környezeti tényezők befolyásolják. Olyan 
tevékenységekben, amelyekben a kommunikációs 
koordináció kisebb szerepet játszik, a gyenge nyelv-
tudás hatása nem olyan jelentős, mint azokban a 
tevékenységekben, amelyek megkövetelik a magas 
szintű kommunikációs készséget, például tanácsadás 
vagy újságírás – a feladat jelentősége (Esser, 2006, 
404).  Ezzel egy időben fontos az is, hogy a feladat 
kizárólag szóbeli, vagy írásbeli kommunikációt is igé-
nyel-e. A funkcionálisan felosztott társadalmakban az 

írott nyelv ismerete magasabb szerepet játszik, mint 
a puszta megértés és beszédkészség, és sok eset-
ben elengedhetetlen az állás megszerzésének (Esser, 
2006, 404). A helyi nyelv megtanulása a szakma tár-
sadalmi jellegéből adódóan elengedhetetlen például 
az idősgondozás területén végzett zökkenőmentes 
munkavégzéshez, és a mindennapi szakmai kommu-
nikáció szükséges írásban és szóban is a kollégákkal, 
orvosokkal, páciensekkel és rokonokkal. Ezzel ellen-
tétben az ápolói vagy idősgondozói szakmákhoz 
képest a kommunikáció elhanyagolható szerepet ját-
szik az autóbuszvezetői szakmában. 

A munkahelyi tevékenységek és struktúrák függvényé-
ben a nyelvtanulás támogatása nagy jelentőséggel 
bír. Ez történhet hivatalos módon, például nyelvtan-
folyamon keresztül, valamint informális tanuláson 
keresztül a munkahelyen kollégák vagy felettesek 
segítségével, akik elmagyarázzák a szakszavakat 
és a nyelvi kétértelműségeket a mindennapi munka 
során, figyelembe véve a külföldi munkavállaló nyelv-
tanulását. Egyszerű, saját tervezésű anyagok nagy 
segítségre lehetnek, ilyen lehet például egy képes 
lexikon a szükséges szakszavakkal, vagy a fontos 
eszközökre felragasztott papírcetlik. A kreativitásnak 
semmi sem szab határt. 
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Kulturális és társadalmi különbségek 
figyelembe vétele 
Új országba és kultúrába való költözés után a külföl-
di szakember egy (szocializációs) folyamaton megy 
keresztül, amelyben újonnan kell elsajátítania és meg-
értenie egy új kultúrát és nyelvet: ezt a folyamatot 
kulturalizációnak nevezzük (Esser, 2001, 8–9). Ez a 
folyamat teszi lehetővé a külföldi számára, hogy a tár-
sadalomban, és különösen a munkahelyen betöltse a 
szerepét. A a folyamat a munkahelyi teljesítéshez fon-
tos értékek, normák és viselkedési formák változását 
hordozza magában (Heckmann, 2015, S. 159, 163-
168). Egyes elemei egyértelműnek tűnhetnek, ilyen 
például a nyelvtanulási folyamat, ám észrevétlenül is 
megtörténhetnek, például az értékrendhez kapcsoló-
dó változások, amelyek a mindennapi munkavégzés 
során félreértésekhez és együttműködési nehézségek-
hez vezethetnek (Karl-Trummer/ Novak-Zezula 2009, 
S. 4 in: Vedder 2013, 415).

A viselkedési formák régi és új vetületei összemosód-
nak, amelyeket az egyénnek értelmezni kell tudni. A 

saját cselekedeteit és reakcióit nem lehet többé egyér-
telműen meghatározni, hiszen a saját értelmezési min-
tái már nem alkalmazhatóak (Reckwitz, 2001, 191). Új 
értelmezési minták kialakítására van tehát szükség. Az 
interkulturális képzések és az interkulturális coaching 
segítenek a munkafolyamatok elemzésében és a kultu-
rális különbségek azonosításában, továbbá az érintett 
szereplők részvételével kezeli azokat, érzékenyítve a 
szereplőket, így megelőzve a konfliktusok kialakulását. 

Fontos megjegyezni, hogy a kulturális különbségek 
befolyásának mértéke függ az elvégzendő tevékeny-
ségtől, valamint a külföldi munkavállaló származási 
kultúrájától vagy társadalmától. Nem lehet viszont 
minden különbséget kulturális különbségnek tekinteni, 
hiszen származhatnak egyéniségbeli különbségek-
ből is, vagy olyan egyéni viselkedésből, amelyet nem 
lehet a származási kultúrára jellemzőnek tekinteni. A 
származási kultúrát tekintve a származási ország és 
a befogadó ország kultúrája többé-kevésbé hasonló 
törésvonalak mentén szerveződnek, ilyen például a 
hatalmi távolság, individualizmus vs. kollektivizmus, 
maszkulinitás vs. femininitás, időtervezés (Schroll-Ma-
chl, 2003, 74–77; Hofstede insights o.A.), amelyek 
különböző jelentőséget tulajdonítanak a mindenna-
pi munka során a kultúrák kezelésének. (A kulturális 
törésvonalakról bővebb információ az alábbi művek-
ben: Schroll-Machl, 2003; Hofstede insights o.A.; Tho-
mas & Utler, 2013). Integrációs coachok és interkultu-
rálisan képzett munkatársak segíthetnek a kulturális és 
társadalmi különbségek azonosításában, ők képesek 
ezekről kommunikálni és magyarázatot nyújtani. A két-
értelműségek tisztázása segít a konfliktusok megelőzé-
sében és biztosítja a megértést. 

Az alábbi eset, amely gyógyszerbeadás során történt, 
egy külföldi idősgondozó szakember példája:

Az ápolók azért felelnek, hogy az intézmény lakói 
megfelelő gondozásban részesüljenek. Egy esetben 
egy lakó megtagadta a gyógyszer bevételét, és a 
szakember, a gondozott életkora iránti tiszteletből 
meghajolt a kérése előtt, és ezzel megszegte az egyén 
iránt vállalt felelősségét. 

 ©
A

do
be

 S
to

ck
 /

  C
ol

ou
re

s-
Pi

c



16

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Munkahelyi gyakorlatok 
alakítása
A munkahelyi gyakorlatok magukban foglalják a 
munkafolyamatokat, a szervezeti és vezetőségi struk-
túrákat, a munkavállalói szerződések elkészítését, 
vagyis ezek a gyakorlatok teszik lehetővé a munka-
helyi rendszer működését. Mindennapi társas gyakor-
latokból születnek, a munkahelyi dolgozók alakítják, 
és hatással van rájuk többek között a kultúra, a tár-
sadalom és a munkahelyi felépítés. Minden válla-
lat rendelkezik ilyen gyakorlatokkal. Együttműködés 
közben születnek, és szokásokban mutatkoznak meg 
(Reckwitz, 2003, 289).  Ezeket a struktúrákat az új 
munkavállalóknak minden esetben fel kell ismerni, és 
el kell sajátítani. A külföldiek számára ezek megtanu-
lásához hozzáadódnak további, számukra ismeretlen 
kulturális és társadalmi gyakorlatok és struktúrák. Az 
új munkavállalóknak meg kell tanulniuk többek között, 
hogyan ismerjék fel a hierarchiai felépítést, és hogyan 
viszonyuljanak hozzájuk: Hogyan viselkedjenek 
magasabb beosztású kollégákkal? Fontos távolságot 
tartani, vagy nem jelent problémát, ha a konyhában 
egy kávé mellett tartanak megbeszélést?

Fontos megismerni és megérteni a meglévő struktúrá-
kat és gyakorlatokat. Ezek megjelenhetnek szokások 
formájában, vagyis nem tudatosan, kollégák között 
is, amelyek így bosszúságot, zavart és bizonytalan-
ságot okozhatnak, valamint megnehezíthezik a kül-
földiek számára a tanulást. Ilyen esetekben fontos 
és szükséges a kétértelműségek megbeszélése (pl. 
egyes dolgok miért, mikor és hogyan történnek). Az 
ilyen gyakorlatokról tartott képzés és a nyílt kommu-
nikáció megelőzheti a félreértéseket és konfliktusokat. 
A kollégák nyitottságára is szükség van ugyanakkor, 
akik elmagyarázzák a gyakorlatokat és struktúrákat, 
valamint válaszolnak a feltett kérdésekre. Az új mun-
kavállalóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy az 
ötleteiket figyelembe vegyék a munkahelyi gyakor-
latok kialakítása során, hiszen az új ötletek és az új 
megközelítés erősíti az együttműködést és innováció 
alapköveit rakhatja le. A tervezési folyamatban való 
részvétel ezenfelül hozzájárul a munkahelyen, így 
a társadalomban való részvételhez is (Rudolf, 2017, 
13). Ez a részvétel cserébe erősíti az egyén munkahe-
lyhez és így a társadalomhoz való tartozás érzését is. 
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Tanulás és továbbképzés 
elérhetővé tétele

6 Oktatási és képzési intézményekben történő tanulás, amellyel elismert diploma és képzettség szerezhető.

7 A fő oktatási és szakképzési rendszeren kívül történő tanulás, pl. munkahelyen vagy oktatási intézményben.

8 A mindennapi életet kísérő tanulási jelenség, nem szándékos (Európai Bizottság, 2000).

A gyorsan változó társadalomban nagy jelentősége 
van a munkahelyi képzéseknek. Az olyan megatren-
dek, mint az információs és kommunikációs technoló-
gia terjedése, a tudásintenzitás növekedése, a globa-
lizáció, a szolgáltatás- vagy tudásalapú társadalom 
felé való fejlődés, az üzlet és a munka szerveződé-
sében történő változások, az individualizáció / az 
értékbeli és demográfiai változások (Schiersmann, 
2007) mind olyan készségeket követelnek meg a 
munkavállalóktól, amelyeket sok esetben nem sajátí-
tottak el az iskolaéveik során. Ilyen készség többek 
között a technikai és társas kommunikációs készség, 
az önigazgatás (self-management), a függetlenség, a 
munka és a magánélet összeegyeztetése, a társadalmi 
fejlődés alakításában való részvétel, a munkaerőpiaci 
eligazodásra és részvételre való képesség, a mobili-
tás, a bizonytalanság kezelése (Baethge u.a. 2003, 
S. 29 in: Schiersmann 2007). Továbbképzés ezeken a 
területeken nem kizárólag a külföldi, hanem az összes 
munkavállalót érinti. A rendszeres továbbképzést sok-
szor törvények is szabályozzák. A MaWIC projekt 
eredményei arra világítanak rá, hogy a külföldiek 
részére szóló képzések között kell szerepelnie alapve-
tő képzettségeknek és nyelvi képzésnek. Sok esetben 
a külföldiek toborzása, vagy bevándorlók alkalma-
zása további képzések szükségességét vonják maguk 
után. Az idősgondozás esetében a szakképzés, a 
tevékenységi körök és az ápolásról alkotott nézetek 
gyakran eltérnek a Németországban elterjedt gyakor-
lattól (Braeseke & Bonin, 2016, 252; Bonin, Braeseke 

&Ganserer, 2015, 15; Diakonie Deutschland, 2015, 
9). Ezt a megkérdezett munkáltatók, szociális partne-
rek és külföldi szakemberek is megerősítették. Ameny-
nyiben szakértői továbbképzés szükséges, ezt is meg 
kell adni a munkavállalóknak, különben a munkafo-
lyamatok során könnyen előfordulhatnak bizonyta-
lanságok és súrlódások. A szakmai képesítések mellett 
fontos, hogy a helyi munkavállalók rendelkezzenek 
interkulturális készségekkel. Az integrációs munka 
célja a különböző kulturális gyakorlatokról való tanu-
lás mindkét oldalon, és a közös megértés elősegítése. 
Ennek eléréséhez  a képzési folyamatokon keresztül 
fontos megérteni és megtanulni az értelmezési min-
tázatokat, kulturális normákat és munkahelyi gyakor-
latokat (Robak, 2012). Ez megvalósítható formális6, 
nem-formális7 és informális8 tanuláson keresztül is. 
Az integrációs coachok segítséget tudnak nyújtani 
ezen a területen. Ők ismerik az interkulturális kommu-
nikáció és együttműködés elméleti hátterét, és ezt fel 
tudják használni a társadalmi és kulturális értelmezési 
minták, kulturális normák és munkahelyi gyakorlatok 
megtanulásának elősegítésére, a külföldiek, illetve 
a kollégák és felettesek részére egyaránt. A coach 
a továbbtanulással kapcsolatos kérdések körében is 
tud támogatást nyújtani, segíteni tud a bevándorlók 
céljainak meghatározásában, megbeszélve velük az 
egyéni lehetőségeket, és a célok eléréséhez szüksé-
ges lépéseket. 
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Az idősgondozás gyakorlati példája a munkahelyi beilleszkedés számos előfeltételére rávilágít. Már a külföldi 
szakember érkezését megelőzően nyíltan tájékoztatják az alkalmazottakat az új csapattag érkezéséről. A munkaerővel 
kapcsolatos aggodalmak (amelyek az első külföldi toborzás alkalmával merültek fel) figyelembe lettek véve, a 
kérdések meglettek válaszolva. A külföldi munkavállalót a Németországba való érkezését követően az első, bevezető 
héten megismertetik az ápolói munka felépítésével és tartalmával. Ezen kívül további támogatást kap az integrációs 
managerektől, akik segítséget nyújtanak technikai, illetve különösen magánéleti kérdésekben. Az új szakember 
beilleszkedését két mentor segíti, akik megismertetik őt a munkahelyi folyamatokkal. 

A munkahelyi integrációhoz szükséges 
struktúrák kialakítása
A strukturális követelmények közé tartoznak az alap-
vető munkahelyi struktúrák, amelyeket a munkáltató ki 
tud alakítani az integráció elősegítésére. Léteznek-e 
például integrációs programok, mentorálási koncep-
ciók, illetve rögzítve van-e az integráció a vállalati 
elvek között? Támogatja-e a munkahelyi hangulat a 
sokszínűséget és az integrációt például nyitottsággal, 
toleranciával és a sokszínűség értékelésével? Fontos 
az egyenlő jogok támogatása, illetve, hogy az integ-
rációra minden érintett a saját feladataként tekintsen 
(Heckmann, 2015, 82). Egy demokratikus társada-
lomban vagy a munkahelyen ugyanis az egyének 
közötti egyenlőség jelzi az egységet vagy a szétesést, 
az elismerést vagy a figyelmen kívül hagyást (Zick & 
Klein, 2014b, 12). Az előítéletek, a negatív érzelmek, 
a gyűlöletbeszéd vagy gyűlöletcselekmény, illetve 
a sztereotípiák és a diszkrimináció is mind az egyes 
csoportokkal szembeni embertelenséget jelzik, ame-
lyek következtében ellenségeskedés jelenik meg azon 
csoportok ellen, amelyeket gyengének, alacsonyabb 
rendűnek, vagy a normától eltérőnek tekintenek (Zick 
& Klein, 2014b, 18, 61). Ezek a nézetek veszélyt 
jelentenek az integrációra. Megtűrésük egyben azt 
is jelenti, hogy a munkavállalók közötti egyenlőtlen-
ség legitimizálódott (Zick & Klein, 2014a, 154). Ebből 
kifolyólag a kollégáknak, és különösen a vezetőknek 
oda kell figyelni az egyenlőtlen ideológiák első jelei-
re, és felelősen fel kell lépniük ellenük (Zick and Klein, 
2014a, 152–55).

Nagy jelentőséggel bír, hogy az egyének hajlandó-
ak legyenek egymás kultúrájához alkalmazkodni, és 
építő jellegűen részt venni bennük (Abou Taam, 2017, 
214, 223). Annak érdekében, hogy a külföldiek pozi-
tívan tapasztalhassák meg az odatartozás érzését, 
szükséges, hogy a munkáltató, a kollégák és önma-
guk is elismerjék magukat a munkahelyen (Mecheril, 
2003, 130). A sokféleség kezelése (diversity mana-
gement) megközelítés (Vedder, 2011, 3) átfogó alapot 

nyújt a munkahelyi sokféleség megélésére. Nem min-
den vállalatnak van szüksége azonban átfogó kon-
cepcióra. Gyakran kis változtatások is képesek nagy 
változásokat előidézni, a változáshoz pedig időre 
van szükség. 
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Kapcsolat a többi 
szereplővel

9 Európai Migrációs Hálózat (European Migration Network) honlapja: http://emnhungary.hu

Mivel a külföldi szakemberek toborzása viszonylag 
magas költségekkel jár, és nem mindig elérhető a kel-
lő pillanatban, hálózatok kialakítása és használata 
jelentős előnyökkel járhat, különösen kis- és közép-
vállalkozások számára (Bonin, Braeseke & Ganserer, 
2015, 68). A munkahelyi integrációban résztvevő 
különböző szereplők hálózatépítése elősegíti a válla-
latok és egyéb érdekeltek, pl. (területi) egyesületek, 
kamarák, szakszervezetek, önkormányzatok, klubok 
és egyházak közötti tapasztalatok cseréjét. Európai 
szinten például az Európai Migrációs Hálózat9 meg-
bízható és összehasonlítható információk kidolgozá-
sán dolgozik a migráció és menekültügy területén. A 
MaWIC projekthez hasonló projektek, együttműködé-
si projektek, konferenciák, kongresszusok, tematikus 
események és találkozók elősegítik az integrációval 
kapcsolatos együttműködéseket, így lehetősége-
ket nyitnak munkahelyi tervezésre. A beilleszkedési 
folyamat bármely szakaszában részt vevők és érin-
tettek számára is hasznos a hálózatépítés. Segítséget 
tud nyújtani mind az első lépéseknél, mind a külföl-
di munkavállaló felvételénél, a bevezető fo Európai 

Migrációs Hálózat (European Migration Network) 
honlapja: http://emnhungary.hu lyamatnál és az 
átlagos munkanapoknál.  Egyszerűsítette a hivatalos 
folyamatokat, ha van személyes kapcsolat a helyi 
hatóságoknál, például azáltal, hogy az eljárások 
menete könnyebben megérthető, és nem szükséges 
kinyomozni azt. A törvényi előírásokat minden egyes 
esetben be kell tartani, a gyakori változások figyelése 
azonban nehézséget okozhat a munkáltató számára, 
ezért hasznosnak bizonyult a kapcsolattartás a szak-
értői információhoz hozzáférő személyekkel. Hason-
lóképpen sokat segíthet más, külföldi szakembereket 
alkalmazó, tapasztalt vállalattal való tapasztalatcse-
re. A hálózatépítés kiterjedhet területi, országos, vagy 
nemzetközi szintre. 
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Az idő mint tényező

Az integráció összetett folyamat, amely hosszú hóna-
pok, akár évek alatt zajlik le. Egy új társadalomba 
vagy munkahelyre történő beilleszkedés új szocializá-
ciós és tanulási folyamatként is leírható, amely igen 
időigényes, és amelyet számos, egymástól is függő 
tényező befolyásol (Heckmann, 2015, 286). A folya-
matban nemcsak a külföldiek, hanem más szereplők, 
például a felettesek és kollégák is érintettek. Ezek 
mellett a politikai, társadalmi, gazdasági és törvényi 
változások, valamint a média pozitív és negatív hatást 
egyaránt kifejtenek az integrációs folyamatra attól 
függően, milyen formában jelennek meg. 

A beilleszkedési folyamat nem szabályos ütemben 
zajlik, azaz egyes vetületei nem egyenlő sebességgel, 
hanem egymással párhuzamosan, a saját sebességük-
ben zajlanak le (Heckmann 2015, 81). A munkahely 
tekintetében ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken 
gyorsabban megy végbe a változás, mint máshol. 
Kezdeti lépésként a bevezető képzés hamarabb telje-
sítve lesz, mint amilyen gyorsan barátságok alakulnak 
ki, vagy a folyamatosban részt fog venni a munkavál-

laló. Különösen a hozzáállás és viselkedés változása, 
vagy a sokféleség koncepciójának bevezetése idő-
igényes. Fontos, hogy elegendő idő álljon rendelke-
zésre a nyelvtanulásra, a munkahelyi gyakorlatokhoz 
és a környezethez való alkalmazkodásra, figyelembe 
véve a munkahelyen kívüli integrációs tevékenysége-
ket is, mint például lakhatás keresése és családi újra-
egyesítés. Az integráció pozitív vagy negatív formái, 
és az egyénileg kialakított odatartozás érzése csakis 
idővel válnak világossá (Mecheril, 2003, 132), amely 
lehetővé teszi a munkahelyi integráció pozitív vagy 
negatív tendenciájának meghatározását. 
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Javaslatok 
döntéshozóknak

A külföldiek társadalomba való beilleszkedésének 
alapvető fontosságú eleme a megfelelően kidolgozott 
társadalompolitika, a hajlandóság arra, hogy nyitott 
és befogadó képet alakítson ki magáról a társadalom, 
valamint az intézkedések megvalósíthatóak legyenek 
az integrációval kapcsolatos szakpolitikai intézkedé-
sek keretrendszerében (Heckmann, 2015, 109, 282). 
Munkahelyi integráció tekintetében példát szolgál-
tatnak erre az általános és szakmai nyelvtanfolya-
mok (Heckmann, 2015, 109–12; Bonin, Braeseke & 
Ganserer, 2015, 66), a külföldi képesítések elismerése 
(Heckmann, 2015, 109–12; Bonin, Braeseke & Gan-
serer, 2015, 31), illetve a nemzeti integrációs tervek 
(Die Bundesregierung 2020). Ezekre a szakpolitikai 
intézkedésekre a munkáltatók és külföldi szakemberek 
a felhasználói oldalról tekintenek, ezért a hatóságok-

kal és jogszabályokkal való munkát a lehető legért-
hetőbben, gyorsan és megbízhatóan kell számukra 
kommunikálni. Az elismerési folyamatok vagy letele-
pedési engedély jóváhagyásának késése késleltetheti 
a beilleszkedést, vagy rövidtávú megoldásokat kény-
szeríthet ki, például lakáskeresés terén, amely ezután 
negatívan befolyásolhatja a megérkezés folyamatát. 
Ebből kifolyólag a következőkre van szükség: az 
adminisztratív terhek csökkentése, egységes folyama-
tok bevezetése a szakmák elismerésére, a hatóságok 
befogadó kultúrájának fejlesztése, a vállalatok támo-
gatásának növelése külföldi munkavállalók toborzása 
és alkalmazása terén ( Bonin, Braeseke &Ganserer 
2015, 65–67). 
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