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Előadás: A professziókutatás  aktuális irányairól



A fogalmak köre:

•PROFESSZIÓ  ( a szakmák egy kiemelt köre)

•PROFESSZIONALIZÁCIÓ ( a szakmává válás folyamata)

•PROFESSZIONALITÁS ( a magasfokú minőség 
demonstrálása, a szakmai kvalitás megmutatkozása)



A professziók tekintélyének eróziója; a professziók 
„varázstalanodása”.
• Diskurzussá válás a menedzsment-irodalomban, egyfajta marketing fogássá: 

a „professzionalizmus” bűvszava, vonzósága

• Az menedzserizmus felerősödése, dominanciája a neoliberális piaci 
logikák  eluralkodása folyományaként, a  professziók „szolgálata”  helyett 
a „szolgáltatásokra fókuszálás

• Tom Nichols: The Death of Expertise (2017)

(A nem tudás kultusza, a szakértő-ellenesség, a tudomány, a  tudósok 
respektusának elvetése, az érzelmek és a szubjektív hiedelmek, vélemények 
bátor és önhitt hangoztatása a közösségi médiában, a tények, adatok 
semmibevevése)



Mit értenek professzionális tudáson maguk a 
szakemberek ? ( Svensson,2006)

• Individuális szinthez kötődő szakértelem, döntések ( nem a 
szervezethez)

• Inkább kontextuális tudás, mint általános képességek

• Inkább praktikus tudás,  gyakorlati tapasztalatok, mint teoretikus 
mélységek

Kognitív tudás+ etikai mércék + érzelmi 
elemek



A professzió-fogalom döntőnek vélt ideáltipikus jegyei 
(leíró és normatív jellegűek)
- társadalmilag releváns funkció ellátása

- sajátos, nehezen megszerezhető ( nem mindenki által birtokolt)  szakértelem, 
tudás- és képességtartomány működtetése ( rendszerezett, kodifikált, tanítható  
és állandóan megújuló kognitív tudás)

- Szolgálatetika ( a kliensek szolgálata a fókuszban), altruista hivatásetika, 
értékvezéreltség 

- szakmai tudásközösség, szerveződési keret a minőségi mércék kialakítására és 
fenntartására ( belépés, szakképzés, szocializáció, szakmai kultúra, szakmai 
identitás, szolidaritás, kollegialitás)

- tekintélyt és bizalmat kivívni tudás (mind a klienseknél és a társadalomban elért 
legitimitás, szimbolikus uralom)

- jogi védettséget élvező lehatárolt terrénum, az intézményesedett rendekbe 
beépülés 

- relatív autonómia elérése az adott  szakmai mező felett,

- kollegiális ( szaktestületi) kontroll ( nem a kliens)



Egy-két meghatározás  a professzióról
„A sikeres piaci kontrollt elérő foglalkozások” (Randall Collins, 1990)

„A professziók társadalmilag idealizált foglalkozások, amelyek zárt szakmai 
közösségként funkcionálnak.” ( Collins, idézi Burrage, 1990)

„A professziók egyszerűen azon foglalkozási csoportokat jelölik, akik vagy 
szerencsések, vagy okosak voltak abban, hogy olyan helyzetbe hozzák 
magukat, amely hatalmat, s magas státust biztosított nekik”. (Barclay, 
1982)

Ivan Illich (1977) szerint a professzió lényege az autoritás, amellyel egy 
polgárból klienst tud formálni.



A  JELENKORI KONTEXTUS FŐ TRENDJEI
A munka világának átépülése; az egész életre szóló szakmai karrier 
elvékonyodása

Más munkaszerveződési módok, szervezetek, időkeretek, foglalkoztatási 
szerződések…..

• a rugalmas munkaszervezési módok (deregulációk)  megjelenése

• Tudáselit, tudásgazdaság (kutató-fejlesztő, innovatív, kreatív aktorok)

• a munkaerőpiaci sebezhetőség;   alkalmi, időleges, projekt-munkák, krónikus 
munkahiány, alacsonyabb és  bizonytalanabb jövedelmek )     Guy Standing 
(2011): A prekariátus

• a menedzseri kontroll  növekedése a foglalkoztató szervezetekben ( 
költséghatékonyság, célmutatók és a javadalmazás, elszámoltathatóság, 
dokumentálás, irányító-koordináló, ellenőrző, erőforrás-allokáló tevékenység  )

• Transznacionális hálózatok,  szerveződések, termelési láncok, globális 
tőkeáramlás, multinacionális vállalatok



Új kutatási témák
• Az állam és a professziók viszonya

az irányítás megkívánja a szakértelem becsatornázását 

a cél, hogy az  állampolgárok minőségibb szolgáltatást kapjanak
• Az állam egyre kevésbé ad exkluzív monopoljogokat a professziók számára, a piaci megoldások 

favorizálása zajlik, s a közszolgáltatások privatizációja, ill. költséghatékony menedzselése: az ún. 
New Public Management 

• Az   Állam- Egyetem- Tudományos intézmények- Professziók szaktestületei- Kliensek   hálójában a 
gazdaság  Nagy Szervezetei egyre erősebbek. ( Pl. a nagy könyvelő-pénzügyi szolgáltató, tanácsadó 
cégek ( Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, stb.)   bár nem tagjai szakmai szervezeteknek, de 
a hatásuk markáns az egész szakmai mezőre, hálózataik, reputációjuk,  klienskörük révén, erős 
vállalati identitást kialakítani tudók.

• Ellenállás, az autonómia megvédése egyénileg, ill. kollektív szinten: 
A professziók Intézményes  változásokat, újfajta gyakorlatokat  is létrehozni tudó aktorok, 

egyfajta intézményi „vállalkozók” ( DiMaggio); közpolitika-formálók, kormányzati programok szülői, 
diskurzus generálók, hálózatuk révén kritikus tömeget elérő változások mozgatói.

• A nagy szervezetek és a professziók kapcsolata, az ún. hibrid menedzser-
professzionalizmus

Konfliktusforrás/VESZÉLY: 

elgyengülő professziók, a relatív autonómia szűkülése, a szervezeti érdekek 
prioritása, bizalomvesztés

LEHETŐSÉG/közös előnyök

erőforrásokhoz, stabil intézményekhez, garantált klienskörhöz  ( lehet az állam  is, cégek  is) 
hozzáférés, biztonságos karrierépítés



Új és régi  témák a professziókutatásban

• A szakmai tudás elsajátításának folyamatai a képzési intézményben 
és a munkahelyen

• A szakmai identitás és habitus formálódása

• Szakmai karrierutak, munkahelyi és foglalkoztatási viszonyok

• A nemzetközi szakmai szerveződések, professzionális testületek, 
egyesületek, társaságok, hálózatok



Új témák: Intraprofesszionális tagolódás
• Tudáselit-individualizációs stratégiák:

Szakemberek  kiválása a szervezeti hierarchiákból, menedzseri 
kontrollból:  pl.  szerződéses  orvosspecialisták újraprofesszionalizációja, 
kliensközpontúság, legfrissebb minőségi tudással;

Ún. bricoleur-ök, individualizált tudás- és tapasztalattárral bírók, 1-1 
projektre szerződők,   (Bill Martin)

• Társadalmi tagolódás, fragmentáció, egyenlőtlenségek, heterogenitás a  
professzió rétegei között  presztízs, hatalom, jövedelmek tekintetében. 

A nemek, az életkor, a társadalmi származás szerinti megoszlások empirikus 
vizsgálatai  a különféle szinteken  ( felső vezetés, specialisták, frontvonal)    -
Kérdés: Mi ad(hat)ja az egységet ?   



Új témák: interprofesszionalitás

Hagyományos, bevett és újabb alakulású professziók közti viszony

( határvonalak merevítése vagy oldása, terrénumok feletti konfliktusok, 
szövetségek külső ( lokális, nemzeti, transznacionális partnerekkel)

Multiprofesszionális team-munka, interprofesszionális együttműködés: 
Közösen megoldandó komplex problémák (  ENSZ Fenntarthatósági célok, 
WHO)

Fogyasztói, állampolgári klienscsoportokkal való együttműködés, 
szolgáltatások közös tervezése



Új témák: a technológiai innovációk szerepe

• Mesterséges intelligencia, algoritmusok, komplex gépek, 
technológiák, robotok                      Mit nem lehet kiváltani ?  

Pl. Az alkotás szabadságát.

Média, internet, közösségi csatornák,  a digitális tér



Új témák: Posztprofesszionalitás: Visszatérés a 
professzió-logika pozitív értékeihez mint normatív 
értékhez 
Kollegiális együttműködés ( collegiality)

• Önszerveződéssel kicsiholni a saját viselkedési szabályok felállítását, s kölcsönös 
elvárását, a kollektív kapacitás teljesítményét, a kollaboratív
problémamegoldást,  aktív fellépést a szakmai praxis területein transzformatív 
változásokért, a konszenzusépítést

• Újra megerősíteni a professziók (mint tudás- és szolidaritásközösség) elveit, 
értékeit, jogot a részvételre a szakmai közügyekben, az autonómia 
mechanizmusait

• Fejleszteni a közös szakmai tudásrendszert és erős szakmai identitást 

• Nem készen adott, dolgozni kell érte: FOLYAMATOS 
ERŐFESZÍTÉS



Egy kis kitekintés: Milyen témákat tárgyal a 2020.évi  
European Sociological Association (ESA)-konferencia ?
Employment Relations as Networks: Methods and Theory
Deadline: October 01, 2020

• Social network analysis and collective bargaining
• Trade unions and social networks
• Networks in transnational action
• Employer Organizations and social networks
• Network-based trust, cooperation or conflict in employment relations
• The role of networks at the workplace
• Network effects and mechanisms in employment relations
• Social network data in employment relations research



KÖSZÖNET

•Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak !


