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1. NFSZ feladatai, szervezete
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Magyarország 
legnagyobb hálózattal rendelkező állásközvetítő szervezete

• Az NFSZ küldetésének tekinti 
– a foglalkoztatás elősegítését, bővítését, 
– az aktív segítségnyújtást az álláskeresőknek és munkáltatóknak 

a megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő minél 
gyorsabb megtalálásában, 

– az ellátások és foglalkoztatási támogatások megállapításában 

• Mind a munkáltatók, mind az álláskeresők számára 
ingyenes szolgáltatásaival, foglalkoztatási programok 
működtetésével áll rendelkezésre 

• Az NFSZ kiemelt célja, hogy az álláskeresőket a lehető 
leggyorsabban az elsődleges munkaerő-piacra segítse
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A munkaügyi központok a fővárosi és megyei 
kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási 
szerveként működnek
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Az NFSZ ügyintézői jelentős számú ügyfélkapcsolattal 
rendelkeznek a munkaadók és az álláskeresők között

• A hazai 1,5 millió gazdasági szervezetből mintegy 350-
400 ezer  tartozik az NFSZ ügyfélkörébe

• Évente  mintegy  10 ezer  gazdasági  szervezet  
munkaerő-gazdálkodási  adatairól  és  foglalkoztatási  
terveiről  gyűjt rendszeresen  információt 

• Évente  átlagosan mintegy 500 ezer álláskereső 
foglalkoztathatóvá válásának növelésével, illetve 
elhelyezésével foglalkozik

• A közel 4000 fős személyi állománya révén a 
legjelentősebb dekoncentrált humán erőforrás gondozó 
és fejlesztő intézmény
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2. Fejlesztési szükségletek
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Az NFSZ működésének fejlesztését több külső elvárás 
determinálja

• Munkaügyi szolgálatok  (saját és vásárolt) kapacitásainak fejlesztése 
• Munkapiaci átmeneteket támogató „ügynökségi” modell erősítése  
• Hálózatosodás

Európa  2020  stratégia  
részeként az EU 

tagállamaiban működő 
foglalkoztatási 

szolgálatok közös 
fejlesztési dokumentum

• Személyre  szabott  szolgáltatások, a munkanélküliség korai 
szakaszában, vagy azt megelőzendő (profiling, egyéni  cselekvési  terv)

• Transzparens információszolgáltatás, munkaerő-piaci információk 
gyűjtése, munkaügyi folyamatok elemzése és előrejelzése

• Tagállami  munkaügyi  szervezetek  formális  vagy  informális  
együttműködési megállapodásai a releváns szereplőkkel

Európai Bizottság által a 
Strukturális Alapok 

forrásainak 
felhasználásával 

kapcsolatban 
összeállított ex-ante 

feltételek

• Szorítsa vissza az ifjúsági munkanélküliséget
• Erősítse  meg  az  aktív  munkaerő-piaci  intézkedéseket,  és  javítsa  a  

NFSZ profiling rendszerét 
• Csökkentse a közmunkaprogram dominanciáját a foglalkoztatási 

intézkedéseken belül 
• Erősítse meg a képzési programokat az egész életen áttartó tanulásban 

való részvétel növelése érdekében

Ország-specifikus  
ajánlások
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A külső elvárások alapján megfogalmazásra kerültek a fő 
fejlesztési terültek  

Ügyfél-szegmentációs modell 
(profiling) bevezetése 

Személyre  szabott  egyéni  cselekvési  
terv  és  aktiválási  politika  bevezetése

Mobilitáshoz kapcsolódó fejlesztések

Munkaerő-piaci előrejelzések 

Partnerség építés

• A fejlesztések közül a profiling 
és a egyén cselekvési terv 
bevezetése ex-ante 
feltételként közvetlenül 
kapcsolódik a 2014-20-as 
uniós források eléréséhez

• Az ex-ante feltételeket 
legkésőbb 2015-ig teljesíteni 
kell

• A többi fejlesztési terület 
prioritásként bekerült az NFSZ 
2020-ig terjedő stratégiájába
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3. Fejlesztési területek

a) Álláskeresők megismerési folyamata
b) Munkaerő-piaci összhangvizsgálat
c) Profiling rendszer
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Az NFSZ a fejlesztések megalapozására projekt indított 
amelynek célja a teljes ügyfélkezelési folyamat megújítása 

• A szükséges fejlesztések tervezése a jelenlegi valós 
folyamatok feltárásával indult

• Az interjúk, kérdőívek és fókuszcsoportok a több jó 
megoldást is felszínre hoztak amelyek segítettek az új 
folyamatok kialakításában

• Áttekintésre került a szabályozási környezet, különös 
tekintettel az adatkezelés kérdéskörére

• A projekt felszínre hozott több informatikai, 
infrastrukturális és humánerőforrással kapcsolatos gátló 
tényezőt is
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A valós ügyfélmegismerési, ügyfélkezelési folyamat 
alkalmazkodott a rendelkezés álló körülményekhez

• A kirendeltségek működési modellje 
jelentősen eltér, nincs egységes 
gyakorlat az ügyfélkezelés 
tekintetében

• Az ügyfélmegismerés folyamatát a 
kirendeltségek nem a kiadott 
módszertani útmutató szerint végzik

• A kirendeltségi ügyintézők 
leterheltsége olyan szintű, hogy 
nincs már idő az érdemi, minőségi 
munkára

• A nyilvántartásba vétel és az első 
interjú jellemzően nem válik el 
egymástól, az ügyintézők a 
kötelezően elvégzendő 
nyilvántartásba vételre koncentrálják 
a szűkös erőforrásokat

Közvetítési kísérlet

Ellátás, szolgáltatás igénybevétele

Ellátás, szolgáltatás megállapítása 
(határozathozatal)

Munkaerőpiaci összhangvizsgálat 
(profiling kategóriába sorolás)

Első közvetítési kísérlet 
(együttműködés tesztelése)

Első interjú

Nyilvántartásba vétel 

Tájékoztatás

Ügyfélkezelés vázlatos folyamata
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A munkaerőpiaci összhangvizsgálat leginkább 
adminisztratív feladattá vált

• A munkaerőpiaci összhangvizsgálatot a kirendeltségek 
általában nem a kiadott módszertani útmutató szerint végzik, 
mivel ehhez jelenleg nem állnak rendelkezésre a megfelelő 
humánerőforrás feltételek, a kirendeltségek nagy részében 
nincs csak közvetítéssel foglalkozó ügyintéző

• Az álláskereső ügyfelek kategóriába sorolását (profiling), a 
munkaerőpiaci összhangvizsgálathoz kapcsolódóan elvégzik 
ugyan, de ezt az információt később nem használják fel sem 
közvetítéshez, sem támogatásba vagy szolgáltatásba 
irányításhoz

• Az NFSZ integrált rendszerében elérhető életpálya naplót 
modult a munkatársak általában nem ismerik, nem használják

• Az ügyintézők háromnegyede tölti ki a profiling státuszt az 
integrált rendszerben
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Az álláskeresők profiling kategóriába sorolását az 
ügyintézők leginkább szubjektív döntés alapján végzik
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Az ügyintézők javaslata ügyfél-kategóriák kialakítására
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Példa a workshopon készült ügyfél kategorizálási modellre
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A helyzetfeltárás alapján azonosított fejlesztési szükségletek

• A teljes folyamat újraszabályozásaÜgyfélkezelési folyamat

• Első interjú módszertana (interjútechnika)
• Rögzítendő adatok köreElső interjú

• Az ügyfél életút adatainak rögzítése
• Önéletrajz készítési funkcióÉletút, életpálya napló

• Összhangvizsgálat módszertana
• Esélymérő program (munkaerőpiaci adatok alapján)

Munkaerőpiaci
összhangvizsgálat 

• Kategóriák kialakítása
• Kategóriákhoz rendelt szolgáltatások

Ügyfélkategorizálási
rendszer

• Egyéni cselekvési terv összeállítása
• ECST elfogadásaEgyéni cselekvési terv
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Az ügyintézők javaslatai alapján kialakított profiling rendszer 
lett az új ügyfélkezelési folyamat alapja

Motivált és fejlesztéssel 
közvetítésre alkalmassá tehető 

ügyfél 
A besorolás időpontjában nem 

közvetíthető 

Álláskeresési szolgáltatást 
követően közvetíthető 

Csak állásinformációkkal kell 
segíteni

Motivációs és munkaerő-piaci 
szolgáltatással közvetítésre 

alkalmassá tehető ügyfél 
A besorolás időpontjában nem 

közvetíthető

Motivációs szolgáltatást 
követően közvetíthető ügyfél

Motivált ügyfél

Nem motivált ügyfél

Nincs 
munkaerőpiaci 

összhang

Teljes 
munkaerőpiaci 

összhang

Reális saját tervvel 
rendelkező, 

motivált önállóan 
álláskereső ügyfél

Szolgáltatásokkal 
nem, csak külső 

segítséggel 
fejleszthető ügyfél
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Motivációs skála

• nincs elképzelése, nem számít semmilyen lehetőségre (nincs terve, passzív, és 
lemondott a munkáról)1. szint

• nincs elképzelése, vár az adódó lehetőségekre (nincs terve, passzív, de nem 
zárkózik el a munkavégzéstől)2. szint

• nincs elképzelése, de keresi a lehetőségeket (nincs terve, de olykor aktív)3. szint

• rendelkezik elképzeléssel, de azért lépéseket nem tett (az elképzelésének tervvé 
alakításához kér segítséget)4. szint

• saját tervvel rendelkezik, ami kiegészítésre szorul, a benne foglaltakat 
segítséggel végrehajtja (a tervéhez és a megvalósításhoz is kér segítséget)5. szint

• saját tervvel rendelkezik, ami kiegészítésre szorul, a benne foglaltakat önállóan 
végrehajtja (csak a tervéhez kér segítséget)6. szint

• saját, reális tervvel rendelkezik és azt önállóan végrehajtja (nem kér segítséget)7. szint
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Munkaerőpiaci összhang  skála vizsgált jellemzők: 
személyes, szakmai profil (SZP), elhelyezkedési terv (ET), 
munkaerő-piaci lehetőségek (MpL)

0. szint 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

nem besorolható teljes munkaerő-piaci 
összhanghiány

jelentős munkaerő-
piaci összhanghiány

részleges munkaerő-
piaci összhanghiány

teljes munkaerő-piaci 
összhang

hiányzik az egyéni 
terv az összhang-

vizsgálathoz

A terv hiányát a 
motivációs besorolás 
már rögzíti és ennek 

alapján külső 
tanácsadó 

igénybevétele 
javasolt. A besorolás 
csak a terv megléte 

esetén léphet tovább 
a 0. szintről.

egyik jellemző sincs 
összhangban

egy jellemző van 
összhangban
nem piacképes 

szakmára váltana

piacképes szakmára 
váltana

túltelített, elavult 
szakma, elavult 

szaktudás

két jellemző van 
összhangban

piacképes szakmával 
rendelkezik, de 

váltana

nincs szakmája, de jó 
terve van

mindhárom jellemző 
összhangban van
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Fejlesztési útvonalak (egyéni cselekvési terv) tervezésekor a 
motiváció kiépítése a prioritás

Motivált ügyfél

Nem motivált ügyfél

Nincs 
munkaerőpiaci 

összhang

Teljes 
munkaerőpiaci 

összhang
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Az ügyfélkezelési folyamat újratervezése lehető teszi a 
bevezetéshez szükséges fejlesztések indítását 

• A fejlesztések bevezetéséhez 
kapcsolódó további, azonosított 
projektek, feladatok
– Jogszabálymódosítás (pl. első közvetítés 

megszüntetése)
– Ügyintézők képzése (képzés, tréning, 

szupervízió)
– Workflow (ügyintézői munka támogatása)
– CRM (életút, életpálya napló)
– Integrált rendszer fejlesztése 

(kereshetőség)
– Esélymérő alkalmazás fejlesztése 

(integrálás a Virtuális Munkaerőpiaccal) 


