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2. Bevezetés, a kutatás bemutatása 

Jelen kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP-1.3.1-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II” című kiemelt projekt „2.  Versenyképesség nö-
velését megalapozó kutatások” alprojekt keretében az „Aktív és passzív munkaerő-piaci eszkö-
zök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata” című feladata körében zajlott. 

A kutatás témája az álláskeresőknek nyújtott passzív eszközök (álláskeresési járadék, nyugdíj 
előtti álláskeresési segély) hatásainak vizsgálata, ezen belül az eszközök és eljárások foglalkoz-
tatásra, elhelyezkedésre gyakorolt hatásainak feltárása volt. 

 

A munkaügyi szervezettel szembeni elvárás, hogy saját munkája, és a vele együttműködő, általa 
támogatott szervezetek munkája révén képes legyen elősegíteni a munkaerő-piaci problémák 
hatékony kezelését. Alapvető jelentősége van annak, hogy a meghatározott foglalkoztatáspoliti-
kai és más politikai célok (például gazdasági, szociálpolitikai, oktatáspolitikai), továbbá a működő 
aktív és passzív eszközrendszer milyen mértékben segíti munkához jutni az álláskeresőket, mi-
lyen mértékben növeli az elhelyezkedés esélyét.  

A munkaerő-piaci integrációt segítő folyamatok hatásosságának, és az erre fordított közpénzek 
hasznosulásának vizsgálata a múltban és aktuálisan is a munkaügyi kutatások egyik legfonto-
sabb feladata. Az eszközök felhasználásáról készülő éves elemzések és a támogatott foglalkoz-
tatás tartósságáról adatokat gyűjtő monitoring vizsgálatok minden, az eszközök hasznosulását 
vizsgáló kutatás kiindulópontja. A munkaerő-piaci integrációt segítő eszközök legutóbbi, átfogó 
elemzése a 2004-2009 közötti – az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról és más jogszabályok szerinti és az ÁFSZ/NFSZ által alkalmazott, va-
lamint az azon kívüli – munkaerő-piaci eszközök működtetését vizsgálta1. Jelen kutatás ezt a 
komplex értékelést a munkaerő-piaci eszközök szabályozásával és alkalmazásával összefüggő, 
2010. óta bekövetkezett fejleményekkel egészíti ki.  

Munkánk során támaszkodtunk korábban készült, a munkaerő-piaci integrációt segítő folyamatok 
hatásosságának és az erre fordított közpénzek hasznosulásának elemzését középpontba állító 
vizsgálatokra. A vizsgált tématerületeken az Nemzeti Munkaügyi Hivatalban elkészült – az esz-
közök felhasználásáról szóló – éves elemzések és a támogatott foglalkoztatás monitoring vizs-
gálatok kutatásunk kiinduló információit adták. A kutatás során támaszkodunk továbbá a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat megbízásából korábban elkészült, a munkaerő-piaci integrációt segítő 
eszközöket és azok működését érintő elemzéseire. Így például felhasználtuk a foglalkoztatáspo-
litikai eszközök működéséről szóló éves jelentéseket, a munkaerőpiac helyzetét elemző tanul-
mányokat, feldolgoztuk az NMH idősoros adatait, e mellett elemeztük a jogszabályokban bekö-
vetkezett változásokat.  

 

Kutatásunk másik alapkövét két kérdőíves vizsgálat adja, melynek célja volt, hogy – az érintettek 
megkérdezésével – bővebb információkat kapjunk a passzív eszközökben részesülő álláskere-
sők munkaerő-piaci életútjáról, valamint jelenlegi élethelyzetéről, különös figyelmet fordítva az 
álláskeresést, elhelyezkedést befolyásoló tényezőkre.  

Ezen kérdőíves vizsgálat alapja a regisztrált álláskeresők adatai a 2013-2014 közötti időszakban. 
A kutatásban érintett személyek az aktív és passzív eszközök, valamint a közfoglalkoztatás ese-
tén ugyanebből az érintett körből kerülnek ki, a vizsgálatokhoz az NMH biztosította a vizsgálni 
kívánt alapsokaság anonimizált elemi adatait mindhárom eszköz-csoport (vagyis az aktív, a pasz-
szív és a közfoglalkoztatás eszközrendszere) esetében. A három eszköz-csoport vizsgálata tehát 
egy alapsokaságon, egy időpontban és egy mintavétellel történt mind a vizsgálandó csoport, 

                                                      
1 Kutatási évkönyv, Összefoglalók a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében 2009 és 2011 között befejezett egyes kuta-
tásokról 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
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mind a kontrollcsoport esetében. Ez az eljárás biztosította az egyes eszközök hatásainak össze-
hasonlító értékelését, valamint az együttes előfordulások jellegének és gyakoriságának feltárá-
sát. A mintába 4500 fő került, akik életkor, iskolai végzettség, valamint a vizsgálatba vont eszkö-
zökben való részvételük / nem részvételük alapján kerültek a mintába. A minta alapsokaságát az 
álláskeresők, támogatásban részesülők és a közfoglalkoztatottak 2014. júniusi záró állománya 
jelenti. 

Vizsgálatunk 2014 márciusa és 2015 áprilisa között zajlott. A kutatás során panel eljárással 
ugyanazon a mintán két alkalommal készítettünk adatfelvételt. Az első kérdőíves adatfelvételre 
2014 augusztusában, a másodikra 2015 januárjában került sor. (Az önkitöltős kérdőívek kitölté-
sére a válaszadóknak papíron és elektronikusan egyaránt lehetősége volt.) Az első adatfelvétel 
keretében 2014. szeptember 10-ig összesen 1513 db kérdőív érkezett be (33,6%-os válaszadási 
arány). A második adatfelvétel során már csak azokat a válaszadókat kerestük meg, akik az első 
alkalommal kitöltötték a kérdőívet. Körükből 595 kérdőív érkezett vissza 2015. január 20-ig 
(39,3%-os válaszadási arány).   

3. A foglalkoztatáspolitika passzív eszközei 

A munkanélküliek támogatási rendszere két célt szolgál: a kiesett jövedelem pótlását biztosítási 
jellegű vagy segélyszerű ellátások formájában, és a munkaerőpiacra visszatérés elősegítését. A 
munkanélkülieknek juttatott pénzbeli ellátások nem csupán a végletes elszegényedést gátolják meg, 
hanem hozzásegítik a munkanélkülieket ahhoz is, hogy a számukra legmegfelelőbb munkahelyet ta-
lálhassák meg. 

A változó gazdasági- és szocio-demográfiai körülmények közepette már a kilencvenes évektől feszítő 
problémává vált a munkából kiesett tömegek munkaerő-piaci reintegrációja, a támogatási rendszer 
fenntarthatóságának biztosítása. Kétféle válasz született a gondok orvoslására. Az egyik az úgyne-
vezett aktiválás, melynek formái között a munkára ösztönzés és munkára kényszerítés közötti kon-
tinuumban sokféle megoldás szerepel. A másik a pénzbeli ellátások, az úgynevezett passzív 
eszközök jogosultsági feltételeinek szigorítása és az ellátások szintjének csökkentése. Ekkor 
kezdett elterjedni az aktív és passzív eszközök sajátos összekapcsolása, a nem biztosítású alapú 
pénzbeli juttatások feltételekhez kötése. E feltételek irányulhatnak a munkanélküliek emberi erő-
forrásainak bővítésére, a munkaerő-piaci reintegráció elősegítésére, de céljuk lehet az érintettek 
munkavállalási hajlandóságának tesztelésére is. (Fromm at al, 2009) Mindez a foglalkoztatáspo-
litikai és szociálpolitikai eszközök és intézmények újfajta kapcsolódását hozta létre, átalakította 
a jövedelem fenntartó programokat, elsősorban a segélyezést valamint új tartalommal töltötte 
meg a foglalkoztatáspolitika eszközeinek korábbi felosztását aktív (a foglalkoztatásba visszase-
gítő) és passzív (az elvesztett jövedelmet kompenzáló) ellátásokra is. 

„Az aktiválási politikák két nagy kérdést kezdtek feszegetni a kilencvenes évek közepétől. Az 
egyik a szegénységet enyhítő segélyezés és a munkanélküliek ellátása közötti viszony kérdése. 
A másik pedig – egyre inkább az előtérbe nyomulva – a szociális segélyezést és társadalmi be-
illeszkedést segítő szociális szolgáltatások, valamint a munkanélküliek ellátására és a munka 
világába való be-, illetve visszailleszkedésükre hivatott munkaerő-piaci intézményrendszer kö-
zötti viszony kérdése. A biztosítási jogosultság és a szociális támogatásokra való jogosultság, 
valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek, ezek érvényre juttatásának és biztosításának 
mértéke, mikéntje pedig mindkét kérdés mögött meghúzódva máig kíséri a szakpolitikai és szak-
mai vitákat. Az első kérdést illetően kezdetben a hagyományosan biztosítás-alapú munkanélküli 
ellátások bőkezűsége került napirendre, hiszen számos kutatás szerint a hosszú ideig járó és a 
jövedelmeket magas szinten visszapótló ellátások kevéssé ösztönözték a munkanélkülieket mun-
kakeresésre. Ezek átalakításának, megkurtításának szándékai viszont beleütköztek egy más tí-
pusú jövedelempótlás kérdésébe; a munkanélküliségből, inaktivitásból és/vagy alacsony kerese-
tekből fakadó és adókból finanszírozott, szegénységet enyhítő ellátásokkal való összehangolás 
kérdésébe. Abba, hogy hol húzódjon a határ a munkájukat elvesztő, időlegesen jövedelem nélkül 
maradtak és a munkajövedelem nélküli szegények között, milyen legyen az arány az ún. „utolsó 
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menedéket” jelentő szociális segély(ek) és a korábbi keresetektől is függő, de általában maga-
sabb szintet jelentő munkanélküli ellátások között.” (Simonyi, 2012, 69. old.) 

Nyilvánvaló, hogy az aktív munkaerő-piaci eszközök nem csodaszerek, nem oldják meg a gaz-
dasági problémákat és önmagukban nem teremtenek új munkahelyeket. Ezért a passzív eszkö-
zök, a pénzbeli ellátások kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szegénység enyhítésében. 

3.1 Munkanélküliek Magyarországon és az Európai Unióban 

E tanulmány keretei között nem vállalkozunk átfogó munkaerő-piaci körkép felrajzolására, de 
témánk sem igényli ezt, hiszen a munkanélkülieknek nyújtott pénzbeli ellátások bemutatása az 
elsőrendű feladatunk.  A foglalkoztatással kapcsolatos főbb tendenciák amúgy sem változtak ér-
demben: uniós összehasonlításban alacsony foglalkoztatási- és aktivitási szint, magas inaktivi-
tási ráta és az uniós átlaghoz közeli munkanélküliségi mutatók a jellemzők továbbra is. A helyzet 
alapvetően tehát annak ellenére nem változott, hogy a foglalkoztatási ráta a 2010. évi 48,7%-ról 
2014. III. negyedévére 54,8%-ra, az aktivitási arány 54,8%-ról 59,2%-ra emelkedett, a munka-
nélküliségi ráta ellenben 11,2%-ról 7,4%-ra mérséklődött2.  

 

1. ábra: A foglalkoztatási ráta és a foglalkoztatottak számának változása 2013 

 

Forrás: Eurostat alapján NMH 

 

„Az ILO (International Labour Organization) definíción alapuló munkanélküliségi ráta (15-74 éves 
népesség körében) 2013-ban az Európai Unió 28 tagállamának átlagában 10,8%-ot jelentett, ami 
0,3%-pontos emelkedés eredménye. Magyarország relatív helyzete 2 pozícióval javult (13.) az 
uniós rangsorban és az EU-28 átlagánál is kedvezőbb értékkel rendelkeztünk. A munkanélküli-
ségi ráta hazánkban 2013-ban 10,2%-ot tett ki (ami 0,7%-ponttal kisebb, mint 2012-ben).” (Mun-
kaerő-piaci helyzetkép, 2013, 1. old.)  

 
  

                                                      
2 Az adatok forrása: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_01_01a.html (2015.04.27.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_01_01a.html


 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 6/170 

2. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon és az EU-ban 

 

 

A válság hatására erősen megnőtt a munkanélküliek száma, majd 2010 után csökkenni kezdett. 

 

3. ábra: Foglalkoztatási ráta a foglalkoztatottak fő csoportjaiban, munkanélküliségi ráta és 
NEET ráta 2013 az EU-ban és Magyarországon 

 

  EU-28 Magyarország 

 15-24 évesek 32,30 19,80 

 25-49 évesek 77,00 75,60 

 55-64 évesek 50,10 38,50 

 

20-64 évesek 

Alapfokú végzettségűek 51,40 38,20 

Középfokú végzettségűek 69,30 63,60 

Felsőfokú végzettségűek 81,70 78,90 

20-64 évesek Férfiak 74,20 69,70 

Nők 62,50 57,00 

Munkanélküliségi ráta (15-74 évesek) 10,8 10,2 

NEET ráta (15-74 évesek) 13,0 15,4 

Forrás: Eurostat, LFS3 
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Magyarországon a legfiatalabbak és az 55-64 évesek, a csupán alapfokú végzettségűek foglal-
koztatási szintje jelentősen alacsonyabb az Európai Unió átlagánál. 

A NEET ráta (neither in employment nor in education and training, azaz nem foglalkoztatott és 
nem vesz részt oktatásban, képzésben) valamivel magasabb az uniós átlagnál, bár a fiatalok (15-
24 évesek) körében a különbség jelentősebb. E fiatalok 43 százaléka legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik. (Munkaerő-piaci helyzetkép,2013)  
 

4. ábra: A tartós munkanélküliek aránya az aktív népességben 2013 

 
Forrás: Eurostat 

A tartós (12 hónapnál hosszabb ideje) munkanélküliek aránya az aktív korú népességen belül 
Magyarországon az európai átlag körül alakul. A válság által legerősebben sújtott Görögország-
ban és Spanyolországban volt 2013-ban kiugróan magas a tartós munkanélküliek aránya, de az 
uniós átlagnál magasabb értéket ért el Bulgária, Írország, Horvátország, Portugália és Szlovákia 
is. 

Az Eurostat adatközlései nem teszik lehetővé, hogy összehasonlítsuk a tartós munkanélküliek 
arányát a munkanélküli népességhez viszonyítva. Magyarországi adatforrások szerint nálunk to-
vábbra is súlyos probléma a munkanélküliség tartóssága: 2011-ben az összes nyilvántartott ál-
láskereső 26,1 százaléka, 2012-ben 25,1 százaléka és 2013-ban 31 százaléka volt tartósan (egy 
évnél hosszabb ideje) munkanélküli. 
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5. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya településenként Magyarországon 2013 

 

 

Forrás: NMH 

A területi társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is nagyon erősek Magyarországon, amit érzék-
letesen mutat a munkanélküliségi ráta településenkénti alakulása.  

4. Passzív eszközök Magyarországon és az Európai Unióban 

4.1 Nemzetközi kitekintés 

„Az EU és az OECD tagországai munkapiaci politikájának „közös nevezője” az Eurostat irányítá-
sával létrehozott Labour Market Policy (LMP) adatbázisa, amely összehasonlítható adatokat biz-
tosít a tagországok munkapiaci szakpolitikai intézkedések költségeiről és érintettjeiről. Az adat-
bázis közös fogalomrendszere a beavatkozások három típusát különbözteti meg, amelyeket 1. 
szolgáltatásoknak, 2. eszközöknek és 3. támogatásoknak nevez. Ezeket mi Európai Bizottság 
(2006) 1.2. pontja (6. o.) alapján a következők szerint határozzuk meg, kibővítve az összetett 
beavatkozásokkal: 

Szolgáltatások: olyan munkapiaci beavatkozások, amelyek a résztvevők munkahelykereséséhez 
kapcsolódnak, és amelyben való részvétel nem jelenti közvetlenül (közvetve azonban sokszor) a 
munkapiaci státus megváltozását. A szolgáltatások közé tartoznak a mindenkori Foglalkoztatási 
Szolgálat olyan funkciói is, amelyek nem kötődnek közvetlenül az álláskereső ügyfelekhez. Ilye-
nek a munkaadóknak nyújtott munkaközvetítő és más szolgáltatások, az adminisztratív funkciók 
és más, a Foglalkoztatási Szolgálathoz utalt feladatok. 
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Eszközök: olyan munkapiaci beavatkozások, amelyekben a résztvevő feladata elsősorban nem 
az álláskeresés, és amelyeknél a részvétel általában (de nem feltétlenül) megváltoztatja a részt-
vevők munkapiaci státusát. Ide tartoznak az aktív programok, amilyen a képzés, a bértámogatás, 
a különféle közfoglalkoztatási programok. 

Támogatásoknak tekintjük azokat a beavatkozásokat, amelyek az egyéneknek munkapiaci okok 
vagy hátrányos munkapiaci helyzetük miatt közvetlen vagy közvetett pénzügyi segítséget nyújta-
nak. Ide tartoznak a munkanélküliségi juttatások, mint például az álláskeresési járadék és segély, 
valamint a rászorultság esetén fizethető foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Összetett beavatkozásoknak tekintjük azokat a programokat, amelyek keretében a felsorolt – 
akár eltérő csoportokhoz tartozó – intézkedések közül egynél többet alkalmaznak.”4 

 

A munkanélküliek pénzbeli ellátásainak ismertetésekor Ingrid Esser és szerzőtársai elemzési 
szempontjait követjük. (Esser at al, 2013) 

Ők három elemzési dimenziót különítenek el: 

 Jogosultsági feltételek: Milyen követelményeknek kell az ellátásokért folyamodóknak 
megfelelniük és hány személyt érintenek az egyes programok. 

 A juttatások színvonalának (összegének) meghatározására használt elvek: mekkora ju-
tatásban részesülnek a munkanélküliek és milyen időtartamra. 

 Adminisztráció: Mely szereplők viselik a költségeket, milyen arányban és van-e eltérés 
a különböző foglalkozási csoportok juttatásai között.  

A szerzők megállapítják, sok európai országban kötelező munkanélküliségi biztosítási programok 
működnek, melyek két alap-típusba sorolhatók: az állami korporatista (state corporatist) és az 
átfogó (comprehensive) csoportba.  

Az állami korporatista típusban kötelező a járulékfizetés, de a programok foglalkozási csoporton-
ként eltérőek lehetnek. E csoportban nem minden munkavállalói csoport jutott biztosítási jogo-
sultságon ellátáshoz: kimaradhattak a munkaerőpiachoz lazábban kapcsolódó munkavállalók, 
például az idénymunkások vagy a háztartási munkákat végzők, de esetenként a magas jövedel-
műek is. E programok működtetésének felelőssége a munkaadók és munkavállalók képviselői 
között oszlik meg.  

Az átfogó típus további két alcsoportra bontható, melyeket a szerzők átfogó alap biztonságnak 
(comprehensive basic security) és átfogó jövedelmi biztonságnak (comprehensive income 
security) neveznek. Az átfogó típusban a jogosultságot a járulékfizetés teremti meg, ám míg az 
átfogó alap biztonság altípusban egyösszegű járadékra jogosultak a munkanélküliek (pl. Írország, 
Málta, Egyesült Királyság), az átfogó jövedelmi biztonságnak nevezett csoportban, ahová Ma-
gyarország is sorolható a járadékok a járulékfizetéssel arányosak, de az e típusba tartozó Szlo-
vénia kivételével járadék plafon működtetésével.     

Az átfogó alap biztonság altípus minden munkavállalót befogad, bár a szerzők szerint a jogosult-
ság függhet a járulékfizetés időtartamától és más jogosultsági feltételeket is támaszthatnak. Az 
átfogó jövedelmi biztonság modell is a munkavállalók legszélesebb körére terjed ki, de a járadé-
kok magasabbak a jövedelem arányosság elve miatt. Ám az alacsony keresetűek járadékai az 
egyösszegű ellátások szintje alatt maradhatnak. 
 
 

  

                                                      
4 Bush Irén – Cseres-Gergely Zsombor: A munkapiac intézményi környezetének alakulása 2010 szeptembere és 2011 
szeptembere között. In: Munkaerőpiaci tükör, 2011 
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4.2 Az ellátások formái európai összehasonlításban 

6. ábra: A munkaerő-piaci politikákra fordított közkiadások a GDP %-ában az EU-ban 
2011 

 
Forrás: Eurostat 

A munkaerő-piaci eszközök GDP arányos alakulását vizsgálva négy országcsoportot kü-
löníthetünk el. 
 

7. ábra: A munkaerő-piaci eszközök GDP arányos alakulása, % 

 

0,01-1 1,01-2 2,01-3 3,01- 

Bulgária Észtország Németország Belgium 

Cseh Köztársaság Olaszország Franciaország Dánia 

Görögország Lettország Hollandia Írország 

Ciprus Lettország Ausztria Spanyolország 

Litvánia Luxemburg Portugália  

Málta Magyarország Finnország  

Románia Lengyelország   

Szlovákia Szlovénia   

Egyesült Királyság Svédország   

 Norvégia   

 

Ezek szerint kilenc ország kifejezetten keveset költ a munkanélküliek támogatására és a munka-
erő-piaci reintegrációra; közepesen alacsony költségvállaló tíz ország, közepesen magas érté-
keket mutat hat ország és sokat költ minderre négy ország.  

Mindennek értékelését azonban jelentősen befolyásolja a munkanélküliség nagysága, hiszen azt 
várnánk, a magasabb munkanélküliségi rátával rendelkező országok többet költenek ennek meg-
szüntetésére illetve a munkanélküliekre nehezedő megélhetési gondok enyhítésére. 
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Éppen ezért a munkanélküliség kezelésére fordított GDP arányos költségeket jellemző százalé-
kos értékből és az adott országok munkanélküliségi rátájából mutatót képeztünk. 

 

8. ábra: A munkanélküliség kezelésére fordított munkaerő-piaci eszközök GDP-arányos 
költségei és a munkanélküliségi ráta alakulása az EU-ban 2011 

 
Számítási mód: munkanélküliség kezelésére fordított GDP arányos költségek/munkanélküliségi 
ráta. Forrás: Eurostat 

Ennek alapján finomodik a kép: Hollandia, Ausztria, Belgium és Dánia költ GDP arányosan és a 
munkanélküliség problémájának nagyságrendjéhez viszonyítva a legtöbbet a munkanélküliség 
kezelésére, a poszt-szocialista országok (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) és Görögország, Málta valamint az 
Egyesült Királyság kifejezetten keveset. 

 

9. ábra: Munkaerő-piaci politikákra fordított közkiadások a GDP %-ában az EU-ban és Ma-
gyarországon 

 
Forrás: Eurostat 
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Az időbeli trendeket vizsgálva a válság idején Németország kivételével mindenütt az unió tagál-
lamaiban nőtt a munkanélküliség és ezzel együtt a munkanélküliség kezelésére fordított közki-
adások is emelkedtek. Magyarországon sem volt ez másként. Majd változás következett be a 
trendekben: 2010 után az ilyen irányú kiadások csökkentek, az EU átlagában a 2005-ös szint 
alá, de Magyarországon még felette voltak ekkor a 2005-ös értéknek. 

Az uniós statisztikai rendszer a passzív munkaerő-piaci eszközöket két nagy csoportban vizs-
gálja: pénzbeli támogatás a kiesett bér kompenzálására illetve a munkakeresés elősegítésére, 
valamint a munkaerő-piaci okokból korai nyugdíjba vonulás. 

A korai nyugdíjjal kapcsolatosan nem mutatunk be adatokat, mert egyrészt az Eurostat ide vágó 
adatközlése rendkívül hiányos, az országok öregségi nyugdíjrendszerei nagyon eltérőek lehet-
nek ezért az adatok értelmezése akadályokba ütközhet és mivel Magyarország fokozatosan ki-
vezette ezt a formát a munkanélküliség kezelésének eszközrendszeréből az utolsó erről szóló 
adat 2008-ból származik, meglehetősen régi. 
 

10. ábra: A passzív munkaerő-piaci eszközökre fordított kiadások az EU tagállamaiban 
2005-2011 

 

Forrás: Eurostat 
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11. ábra: A passzív munkaerő-piaci eszközökre fordított költségek változása Magyaror-
szágon 2005-2011 

 
Forrás: Eurostat 

 

Ha összevetjük az európai és a magyarországi tendenciákat azt láthatjuk, hogy 2005 és 2006 
kötött az Unióban és Magyarországon is csökkenés következett be, ám 2007-re az Unióban to-
vábbi csökkenés volt tapasztalható, míg Magyarországon megindult e költségek növekedése. 
2008 és 2010 között Európában és Magyarországon is emelkedtek, nyilván a válság hatására a 
költségek, majd 2011-ben megindult az ilyen irányú kiadások mérséklése mind az EU-ban, mind 
Magyarországon. 
 

12. ábra: A passzív eszközök a GDP %-ában az EU-ban, 2011 

 

Forrás: Eurostat 
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A dolgozat tárgyát képező passzív eszközök alakulását vizsgálva megállapítható, hogy ismét a 
poszt-szocialista országok (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Ma-
gyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia) valamint Ciprus, Luxemburg, Málta és Norvé-
gia költenek az uniós átlaghoz képest GDP arányosan keveset a munkanélküliek pénzbeli ellá-
tásaira. 

 

13. ábra: A passzív eszközökre fordított GDP-arányos költségek és a munkanélküliségi 
ráta alakulása az EU tagállamaiban (2011) 

 

Számítási mód: passzív eszközök GDP arányos költségei/munkanélküliségi ráta, Forrás: 

Eurostat 

A 6. ábránál alkalmazott metodikát követve megállapítható, hogy Hollandia, Belgium, Ausztria és 
Dánia a legmagasabb költségeket vállalók és a poszt-szocialista országok, Szlovénia kivételével, 
valamint Málta a legkevesebbet költők. (Nem minden országról közölt 2011-es adatokat az 
Eurostat.) 

Az országok eltérő munkaerő-piaci politikákat folytatnak, van ahol az aktiválási eszközök hang-
súlyosabbak, míg másutt a jövedelmi biztonságra és az elszegényedés kockázatának csökken-
tésére helyezik a hangsúlyt. Ezért feltehetően nem igaz az az összefüggés, hogy a munkaerő-
piaci politikákra sokat költők a passzív eszközök biztosításában is nagyvonalúan járnának el. 
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14. ábra: Az aktív és passzív munkaerő-piaci eszközökre fordított költségek aránya az EU 
tagállamaiban 2010 (%) 

 
Forrás: Eurostat 

Az ábra tanúsága szerint valóban árnyaltabb a kép. 

 

15. ábra: A passzív eszközökre fordított költségek aránya az összes munkaerő-piaci 

kiadás között, 2010 % 

50% alatt 51-75 % 75% felett 

Lengyelország Cseh Köztársaság Belgium 

Svédország Dánia Bulgária 

Norvégia Német Észtország 

 Franciaország Írország 

 Ciprus Görögország 

 Lettország Spanyolország 

 Litvánia Olaszország 

 Luxemburg  Málta 

 Magyarország Románia 

 Hollandia Egyesült Királyság 

 Ausztria  

 Portugália  

 Szlovénia  

 Szlovákia  

 Finn  

saját szerkesztésű ábra 
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Ugyan jelentős az eltérés az egyes országok között, de más-más okból és következményekkel. 
A leginkább az aktív eszközöket alkalmazó országok közé Norvégia, Svédország valamint Len-
gyelország sorolható; a legnagyobb arányban a passzív eszközöket előnyben részesítők cso-
portjába pedig három poszt-szocialista ország (Bulgária, Észtország, Románia) valamint hét má-
sik ország (Belgium, Írország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Málta és az Egyesült 
Királyság) tartozik. 

4.3 Az ellátások formái Magyarországon 

Háromféle pénzbeli juttatásra számíthatnak 2014-ben a regisztrált álláskeresők Magyarorszá-
gon: a biztosítási jogviszonyhoz kötött álláskeresési járadékra; a segélyezés elvén működő aktív 
korúak ellátására és nyugdíj előtti álláskeresési segélyre. 

Álláskeresési járadékra az az álláskereső jogosult, aki „az álláskeresővé válását megelőző három 
éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik és kereső tevékenységet nem folytat, 
tehát munkaviszonyban nem áll, és vállalkozói tevékenységet sem folytat, és munkát akar vál-
lalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi köz-
pont kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.” (Nemzeti Foglalkoztatási Szol-
gálat) Az álláskeresési járadék folyósításának maximális időtartama 90 nap; összege a munka-
erő-piaci járulékalap 60%-a, de legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-
a (2014-ben 101.500 Ft/hó).  

Az aktív korúak ellátását az aktív korú a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 
be nem töltött személyek kaphatják. Az aktív korúak ellátásának két formája a rendszeres szoci-
ális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. „Aktív korúak ellátására jogosult: 

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészség-
károsodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex mi-
nősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy  

b) vakok személyi járadékában részesül, vagy  

c) fogyatékossági támogatásban részesül vagy  

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalko-
zói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy  

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt 
a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően újabb 
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy  

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoz-
tatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy  

g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti já-
radék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megvál-
tozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, 
illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása-ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás- okból 
szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel 
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját 
maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem 
folytat.” (1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 33. § (1) bekezdés) 

Összefoglalva: az juthat az aktív korúak ellátásának valamelyik formájához, aki munkanélküli, 
álláskeresési járadékra nem jogosult és meghatározott ideig együttműködött a foglalkoztatási 
szolgálattal vagy a rehabilitációs hatósággal. 

  

Rendszeres szociális segélyben négy jogcímen lehet, a tanulmány készítésének időpontjában 
részesülni. Akkor, ha az igénylő egészségkárosodott, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
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betölti, vagy tizennégy éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek számára a napközbeni 
ellátás szolgáltatás híján nem nyújtható. E normatív szabályok egy negyedik, a települési önkor-
mányzat diszkrecionális jogkörébe utalt lehetőséggel egészülnek ki: a települési önkormányzat 
helyi rendeletében hozzáférhetővé teheti a rendszeres szociális segélyt az igénylő családi körül-
ményeinek, egészségi vagy mentális állapotának figyelembevételével is. 

  

„Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogo-
sultságát megállapították, és nem jogosult rendszeres szociális segélyre. Az állami foglalkozta-
tási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és együttműködik az őt nyilván-
tartó munkaügyi kirendeltséggel.” (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az kaphat, „aki álláskereső munkát akar vállalni, de önálló 
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud 
megfelelő munkahelyet felajánlani, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges élet-
kor), és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam 
kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt 
és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és az álláskere-
sési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és az álláskeresési járadék folyósításának 
kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a 
megállapításhoz szükséges életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
idővel, és korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és 
átmeneti bányászjáradékban nem részesül.” (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) A juttatás ösz-
szege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a, 2014-ben: 40.600,-
Ft/hó vagy, ha ennél alacsonyabb a járadékalap, akkor havonta a járadékalap 40%-a. 

Pénzbeli támogatás még a költségtérítés is, ami az „álláskereső részére az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, a munkahelykereséssel, a munkaügyi köz-
ponthoz történő oda-visszautazással, vagy a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalko-
zás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazással kapcsolatos” költségek 
fedezetére szolgál. (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)  

 
  



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 18/170 

16. ábra: Nyilvántartott álláskeresők megoszlása ellátási típusonként 2013-ban Magyaror-
szágon (%) 

 

Forrás: NFSZ regiszter alapján NMH 

 

2013-ban éves átlagban az álláskeresők 11,1 százaléka (58 500 fő) szerzett jogosultságot állás-
keresési járadékra (és segélyre); 34,9 százalékuk (184 400 fő) foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra vagy rendszeres szociális segélyre. Az álláskeresők több mint fele (54%-a) semmilyen 
ellátásra nem volt jogosult. (Munkaerő-piaci helyzetkép, 2013)  

Az álláskeresési járadékban részesülők éves átlagos zárónapi száma 2013-ban 48,0 ezer fő volt. 
„Az ellátásából kilépők legnagyobb hányada, 75,8%-a a megállapított ellátást teljes egészében 
kimerítette. 21,5%-uknak sikerült még az ellátás kimerítése előtt visszatérni a munkaerőpi-
acra.”(Munkaerő-piaci helyzetkép: 2013. 53. old.) A nyugdíj előtti álláskeresési segélyben része-
sülők éves átlagos zárónapi száma 51,3%-os emelkedés után 13,2 ezer főt jelentett 2013-
ban.(NMH) A megállapított segély összege 35 685 forint volt 2013-ban. (Munkaerő-piaci helyzet-
kép, 2013, 55. old.)  

4.4 Foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai folyamatok Magyaror-
szágon 

A munkanélküli ellátásokat 1989-től kezdődően vezették be Magyarországon. Azóta számos re-
formot vezettek be főként a költségek mérséklésének érdekében elsősorban a helyettesítési ráta 
csökkentésével illetve a jogosultsági feltételek szigorításával. 

Először munkanélküli járadékhoz juthattak csak az érintettek. A jogosultsághoz ekkor 3 éven be-
lül 18 hónapot, 1991-től 4 éven belül 12 hónapot kellett munkában tölteni. A folyósítás időtartama 
kezdetben maximum 2 év lehetett, majd az időtartam a kilencvenes évtized végén 1 évre csök-
kent. 1989 és 1996 között a munkanélküli ellátások bérekhez viszonyított aránya magasabb volt, 
mint a későbbi időszakokban és járadékminimumot is alkalmaztak. (Nagy, 2000)  

„A jelenlegi állapotot is nagymértékben meghatározó átfogó változások 2005. november 1-jétől 
léptek életbe. A 2005-ben bevezetett új rendszer deklarált célja a munkára ösztönzés erősítése 
volt, ezt fejezi ki, hogy a munkanélküli járadék helyébe álláskeresési járadék, illetve álláskeresési 
segély lépett, valamint az intenzív álláskeresés az új rendszerben már a támogatás kezdetétől 
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alapfeltétel. Fontos új elem volt, hogy 2006-tól a vállalkozók is jogosultak lettek munkanélküli 
ellátásra.” (Bakó at al, 2014, 28. old.) 

Ekkor  az álláskeresési járadék folyósításának időszakát két szakaszra bontották: az első sza-
kaszban (legfeljebb 91 napig) a korábbi átlagkereset 60 százalékát lehetett megkapni (minimum: 
a minimálbér 60 százaléka, maximum a minimálbér 120 százaléka), a második időszakban pedig 
egységesen a minimálbér 60 százalékát.  
 

17. ábra: A munkaerőpiac teljesítménye különböző aktív és passzív eszközök alkalmazá-
sának hatására az Európai Unióban 

 

Forrás: Son et al 984. old. 

 

Son és szerzőtársa érdekes tanulmánya csattanós összefoglalását adja az időszak munkaerő-
piaci politikái eredményességének: Magyarország ebben az időszakban (2008 körül) a második 
legrosszabb teljesítményt nyújtotta az unió tagállamai közül. 

A következő lényegi változás 2011-ben történt. Ekkor tovább szigorodtak a jogosultsági feltéte-
lek, csökkent a folyósítási idő (minimum 36, maximum 90 nap) és ugyan az ellátás összege nem 
változott, de az adható maximális összeg a minimálbér 100 százaléka lett és megszűnt a mini-
mális összeg. 

A biztosítási jogviszonyhoz kötött álláskeresési segély két korábbi ellátás (álláskeresést ösztönző 
juttatás és a nyugdíj előtti munkanélküli segély) helyébe lépett 2005-től, majd 2011-ben ismét 
változott, korábbi jogosultsági indokok megszűntek és csak a nyugdíj előtti álláskeresési segély 
maradt meg, melynek összege a minimálbér 40 százaléka.  

1992-ben világossá vált, hogy a munkanélküliség nem rövid ideig tartó, átmeneti jelenség az 
újonnan létrejött piacgazdaságban, s ezért bevezették a munkanélküliek átmeneti szociális tá-
mogatását, ami már segélyszerű ellátás volt, majd a munkanélküli-járadékjogosultságot kimerítők 
számára a jövedelempótló támogatást. Ez az ellátás már a segélyezés klasszikus szabályai sze-
rint működött: jövedelem teszt alapozta meg (a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatta 
meg az öregségi nyugdíjminimum 80 százalékát), a segély összege sem lehetett a az öregségi 
nyugdíj minimum 80 százalékánál magasabb és az igénybevevőnek együtt kellett működnie a 
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munkaügyi központtal. 1994-ben jelent meg először a klasszikus munkateszt a segélyezési rend-
szerben Magyarországon. A jövedelempótló támogatásban részesített személyeknek az önkor-
mányzat által felajánlott közhasznú munkát, illetve közösségi munkát el kellett fogadniuk; ha el-
utasították, együttműködést nem vállalónak minősültek és 6 hónapra kizárhatták őket a segélye-
zettek köréből. A kezdetben időkorlát nélküli jövedelempótló támogatást 1995-től már csak leg-
feljebb két évig lehetett igénybe venni.  

„Ezek az adatok is megmutatják a segélyezés szerkezetének átalakulását, a munkanélküli-jára-
dék térvesztését és az alacsonyabb összegű ellátást biztosító jövedelempótló támogatás relatív 
súlyának növekedését. A munkanélküli-járadék gyors ütemben omlott össze 1992 és 1995 kö-
zött, amikor is a járadékban részesülők aránya 61,9 százalékról 26,7 százalékra zuhant. A csök-
kenés ezután sem állt meg és 1998-ban már csak 22,8 százalék kapott járadékot. A segélyezé-
sen belül 1993-tól fokozatosan tért nyert a jövedelempótló támogatás, és 1998-ban már ugyan-
annyi munkát kereső részesült e segélyben, mint járadékban.” (Nagy, 2000, 5-6.old.) 

1997-től háromszintűvé vált az ellátórendszer: a munkanélküli járadékra jogosultságukat elvesz-
tők jövedelempótló támogatásban részesülhettek, legfeljebb két évre, majd egy új segélyfajtára, 
a rendszeres szociális segélyre kaphattak jogosultságot. 2000. május 1. után már nem állapítot-
tak meg jövedelempótló támogatást, az ellátás kikerült a szociális törvényből. Így 1997–2000 
között – a fokozatosság elvének érvényesítése szellemében – a munkanélküliek háromszintű 
ellátórendszere kétszintűvé vált. 1997-re egyértelművé vált: illúziónak bizonyul az a feltételezés, 
hogy a munkanélküliség átmeneti helyzet, és a gazdaság föllendülésével a többség visszatérhet 
a munkaerőpiacra. Ezért az átmeneti ellátásként tervezett jövedelempótló támogatás mellett új, 
a későbbiek során nagy karriert befutott segélyfajtát hoztak létre. A rendszeres szociális segély 
„alapfilozófiája” az aktív korúak esetében nem tért el a jövedelempótló támogatásétól, csupán a 
jogosultságot teremtő jövedelemhatár és a támogatás összege volt kisebb. Azoknak a jövedelmét 
egészítették ki a nyugdíjminimum 70 százalékára – az idősek és a megváltozott munkaképessé-
gűek esetében a 80 százalékára –, akiknek a saját jövedelme nem haladta meg az öregségi 
nyugdíjminimum 70 százalékát, és a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 százalékát. Nem csupán jövedelemteszt végzését írta 
elő a jogszabály, hanem vagyontesztet is készítettek. Közös elem a két segélyfajtában az együtt-
működési kötelezettség előírása is.  

1999-ben több lényeges és a jogbiztonságot, valamint a munkára ösztönzést erősítő változás 
történt. A munkavállalást segíti, hogy engedik azt a nem rendszeres munkavégzéssel járó kere-
sőtevékenységet. 2000-ben megváltoztak – enyhültek némely tekintetben – a jogosultsági felté-
telek: az előzetes együttműködési kötelezettségnek a segélyezést megelőző két évben és „csu-
pán” egy évig kellett megvalósulnia, s együttműködni már nem csupán a munkaügyi központtal 
kellett, hanem a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzattal is lehetett. A munkavégzést 
csak akkor engedték, ha azt az önkormányzat szervezte, illetve ha az egyén alkalmi munkavál-
lalói könyvvel végezte, és azt a jegyzőnek be is mutatta. 

Ekkor vezették be a segélyért munkát elv megvalósulásaként a kötelező, minimum 30 napos 
közmunkát, melynek megszervezésére az önkormányzatokat. kötelezték, és a segélyezettek 
számára a segély megkapásának feltételévé tették: amennyiben a település tud munkaalkalmat 
biztosítani az igénylőnek. Egészen 2005. május 1-jéig úgy fogalmazott a törvény, hogy a telepü-
lési önkormányzat rendelete a rendszeres szociális segély feltételeként együttműködési kötele-
zettséget írhat elő. 2005. szeptember 1-jétől már arról szólnak, hogy a nem foglalkoztatott sze-
mély együttműködésre köteles. A rendszeres szociális segély 2006. július 1-jével hatályba lépte-
tett átalakítása családi segéllyé valóban nagy horderejű, pozitív lépés a magyar segélyezés tör-
ténetében. Eddig ugyan a család egy főre jutó jövedelmét vették alapul a jogosultság megállapí-
tásakor, de a kérelmező egyén jövedelmét egészítették ki, így a család egy főre jutó jövedelme 
még mindig a jogszabályban előírt szint alatt maradt. Ekkortól a jogosultság kritériuma az lett, 
hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 
90 százaléka alatt legyen. A cél a családi jövedelemnek erre a szintre történő kiegészítése. 2007-
től a rendszeres szociális segély összege nem haladhatta meg a nettó minimálbért. Azt ismerték 
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el így, hogy a segélyből egy egész családnak kell megélnie, akármi is legyen az oka a munka-
vállalás hiányának.  

Szemléletváltást tükröz, hogy az egy főre jutó jövedelem helyébe a fogyasztási egység szerinti 
számítás lépett, hiszen így burkoltan ugyan, de elismerték, hogy nem elsősorban a segélyként 
juttatott összeg, hanem annak fogyasztási tartalma a meghatározó. Igaz, továbbra is a fogyasz-
tási tartalomra nem utaló öregségi nyugdíjminimum (annak 90 százalékra megemelt összege) 
maradt a segélyszámítás és folyósítás viszonyszáma. 

A korábbi megoldáshoz képest, amikor ugyan lehetett alkalmi munkát végezni a segély mellett, 
de a segélyt a munkadíjjal csökkentett mértékben folyósították, most lehetővé tették az alkalmi 
és a rendszeres munkavégzést is, és alkalmi munkavégzés idején a teljes segélyösszeget meg-
kaphatták a munkavállalók, rendszeres munkavégzés esetén csökkenő mértékű részösszeghez 
juttatták őket. Az elhelyezkedés első három hónapjában a segély a teljes összeg 50 százaléka, 
további három hónapban annak 25 százaléka.  

2007-től a közcélú munkát végzők, ha munkabérük nem éri el a korábbi segély összegét, akkor 
a különbözetet segélyként továbbra is megkapják. 2007-ben a rendszeres szociális segély csa-
ládi segéllyé alakításának egész alapfilozófiáját visszavonták. (Tausz, 2008) 

Ma az aktív korúak segélyszerű ellátásának két formája van: a rendszeres szociális segély és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A rendszeres szociális segélyt igénybe vevők száma 
2012-ben 38 031 fő, átlagos havi összege 25 305 forint volt, míg a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást ugyanekkor 236 609-en kaptak és havi átlagos összege a KSH adatai szerint 21 943 
forint volt. 

Összefoglalóan: a munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások feltételei bevezetésük óta fokoza-
tosan szigorodtak. Egyrészt csökkent a biztosítási alapon járó ellátás folyósításának időszaka: 
1989-90-ben mindenki két évre szerzett jogosultságot, 1991-től két ennyi időre csak azok váltak 
jogosulttá munkanélküli járadékra, akik a munkanélkülivé válást megelőző négy évben folyama-
tosan dolgoztak. Később egy évre, majd hat hónapra szűkült ez az időszak, hogy végül mára 90 
nap legyen, amely Európában a legrövidebb. 
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18. ábra: Az álláskeresők támogatása és a munkanélküliek száma (fő) 

 
Forrás: KSH 

A biztosítási és segély-típusú ellátások egymáshoz viszonyított aránya megváltozott, az ellátottak 
túlnyomó többsége ma már valamilyen segélyben részesül. 

A pénzbeli ellátások nagyvonalúságát többek között az úgynevezett helyettesítési rátával szokták 
jellemezni. A helyettesítési ráta indikátor azt fejezi ki, hogy a munkanélküliség miatt elveszített 
jövedelmet a pénzbeli ellátások milyen szinten kompenzálják. 

A bruttó helyettesítési rátát a lenti ábrában az egyszemélyes háztartásban élő átlagos munkás 
adózás előtti bérének százalékában fejezik ki a szerzők.  
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19. ábra: A munkanélküli biztosítás bruttó helyettesítési rátája az EU 27 tagállamában, 
2010 

 
Készítette: Esser at al 10. old. 

Az Európai Unió tagállamait két csoportra osztják művükben a szerzők aszerint, hogy tagjai-e az 
Euro övezetnek.  Látható, hogy a bruttó helyettesítési ráta szórása nagy, átlagos értéke az Euro 
övezet országaiban magasabb (nagyjából átlagosan 50 százalék körül alakul), mint a többi or-
szágban (átlagosan 40 százalék alatt valamivel). 

A helyettesítési rátát azonban nem csupán a munkaerő-piaci ellátások szabályozása határozza 
meg, hanem az adórendszer is. Ezért számolnak nettó, azaz adózás utáni jövedelemmel össze-
vetett helyettesítési rátát is. 
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20. ábra: A munkanélküli biztosítás nettó helyettesítési rátája az EU 27 tagállamában, 
2010 

 

Készítette: Esser at al 11. old. 

 

A nettó helyettesítési ráták –  az általában érvényes progresszív személyi jövedelemadózás miatt 
– általában magasabbak a bruttóknál. A szerzők megállapítják, tizenkét országban e különbség 
10 százaléknál is magasabb. Az is hozzájárul e különbséghez, hogy a munkanélküli járadék ál-
talában adó- és járulékmentes jövedelem. A nettó helyettesítési ráta 92 százalék (Portugália) és 
12 százalék (Egyesült Királyság) között mozog. 
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21. ábra: A munkanélküli segély és a szociális segély nettó helyettesítési rátája az EU 27 
tagállamában, 2010 

 

Készítette: Esser at al 14. old. 

A segély-típusú ellátások helyettesítési rátájában is rendkívül nagyok a különbségek az unió tag-
államai között. A helyettesítési rátát nagy mértékben befolyásolja a támogatás időtartama, ami 
például Észtország, Magyarország és Szlovénia esetében nem érte el ekkor az egy évet. Ismét 
általában az Euró-övezet országai a nagyvonalúbbak és a poszt-szocialista országok a legszűk-
markúbbak között vannak. 

Már 2010-ben is rendkívül rossz volt az ellátások helyettesítési rátája, a biztosítási jellegű és a 
segélyszerű ellátások esetén is Magyarország a tagállamok alsó harmadához tartozott. A segé-
lyezést tekintve csak Lengyelországban volt a miénknél rosszabb a helyzet. 

Az OECD különböző családtípusok és az átlagbérhez viszonyított eltérő munkajövedelmek sze-
rint végez számításokat a helyettesítési rátával kapcsolatosan, illetve figyelembe veszi azt is, 
hogy jogosult-e a munkanélküli személy más segélyekre is. 

Az átlagbér 67 százalékánál és a más segélyre nem jogosultak csoportjában minden családtí-
pusban alig mutatkozik különbség a helyettesítési rátában az OECD és az EU medián értékéhez 
viszonyítva. A jövedelem növekedésével (átlagbér, az átlagbér 150 százaléka) erősödnek a kü-
lönbségek azaz Magyarország elmaradásai a helyettesítési rátát tekintve. Ugyanez a tendencia 
figyelhető meg a más segélyekre is jogosult minden családtípus esetében is.  
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22. ábra: Átlag nettó helyettesítési ráta 60 hónapos munkanélküliség során, 20125 

 

23. ábra: Átlag nettó helyettesítési ráta 60 hónapos munkanélküliség során, 20126 

 

 

Igazán jelentős különbségek a tartósan munkanélküliek helyzetében tapasztalhatók. 

„Az elgondolásnak megfelelően 2011 szeptemberében és 2012 elején csökkent az álláskeresési 
járadék összege és jogosultsági ideje, az álláskeresési segély jogosultsági köre, a rendszeres 
szociális segély legmagasabb adható összege, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 
és a közfoglalkoztatási bér is. Sokan estek ki az ellátotti körből. (…) Mindez az érintett háztartá-

                                                      
5 Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztésű ábra 

6 Forrás: OECD adatok alapján saját szerkesztésű ábra 
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sok jelentős része esetében drasztikus, hosszú távon tarthatatlan mértékű jövedelem-csökke-
néshez vezetett. Megjegyezzük, hogy a számos ellátás alapját képező nyugdíjminimum nagy-
sága 6 éve, 2008. január 1-je óta változatlanul 28 500 Ft (…) Magyarország az egyetlen az OECD 
országok között, amelyik a válságra az aktív korúak munkanélküli és szociális ellátásának jelen-
tős csökkentésével reagált. A csökkenés mértéke 2007/2008 és 2012/2013 között (mindkét eset-
ben két éves átlagról van szó, az egyszeri ingadozások kiszűrése érdekében) reálértékben -6,4 
százalék. (Magyarországon kívül egyedül Új-Zélandon csökkent ezeknek az ellátásoknak a reál-
értéke, de 1 százalék alatti mértékben.) (Bakó et al, 2014, 36. old.) 

4.5 Kutatások és lehetséges kutatási irányok 

Az utóbbi években jóval nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatásokban valamint a közpoli-
tikai szakértői elemzésekben is az aktív eszközök hatékonyságának, hatásosságának és méltá-
nyosságának vizsgálata.  

Az OECD Economic Outlook (2014) című kiadványa a foglakoztatás és a munkanélküliség 
általános és elsősorban gazdasági szemléletű kérdéseit tekinti át tagországaiban. Előrejelzésük 
szerint az Euro zónában 2015-ben 11,6; 11,4; 11,3 és 11,2 százalék lesz negyedévenként a 
munkanélküliségi ráta. „Míg a munkanélküliség elfogadhatatlanul magas marad, a munkaerő-
piaci helyzet a legtöbb országban javul és megszűnik romlani az érintett fejlett gazdaságokban.  
A válság hegeket hagyott a munkaerőpiacon, különösen a sebezhetőbb csoportok magasabb 
munkanélküliségi rátája és alacsonyabb foglalkoztatási szintje a jellemző. A növekedési kilátá-
sok gyengébbek a válság előtti időszakhoz képest. 

Ráadásul a válság egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy gazdaságainkat és társadal-
mainkat ellenállóbbakká szükséges tenni: szilárdabbá a megrázkódtatások idején és befoga-
dóbbá azáltal, hogy a nagyobb növekedés jóléti nyereségeit jobban osztjuk el a népességben. 
Bár sok lépést tettünk mindkét területen, még sokkal több szükséges.” (OECD, 2014, 12. old.) 

A tanulmány megállapítja, hogy egy sor OECD országban felerősödtek a munkaerő-piaci sza-
bályozók és a jóléti rendszerek átalakítására irányuló törekvések. „További reformokra van 
szükség az aktív munkaerőpiac és a szociálpolitikák megerősítésére és újratervezésére, hogy 
tompítani lehessen a magas munkanélküliség közvetlen hatásait és javítani a munkavállalók és 
az álláshelyek jobb illeszkedését (…).” (OECD, 2014, 42. old.) 

Blanchard és szerzőtársainak az IMF által közzétett kiadványát (Blanchard et al, 2013) is a 
válságra adott lehetséges válaszok megadása motiválta. Kiindulópontjuk, hogy a magas mun-
kanélküliség kezelésére alkalmas politikák kialakításához fontos tudni, vajon e munkanélküliség 
ciklikus vagy strukturális. Véleményük szerint a munkanélküliség kezelésében két intézmény 
játszik kulcsfontosságú szerepet: a munkanélküliségi biztosítás és a foglalkoztatás védelme. 
Azért tartják fontosnak e két intézményt, mert a munkanélküliségi biztosítás ronthatja a haté-
konyságot azáltal, hogy a magasabb színvonalú biztosítás magasabb rezervációs (elvárt) bé-
rekhez vezet és potenciálisan magasabb bérekhez is, s ezáltal alacsonyabb foglalkoztatási 
szinthez. A magasabb rezervációs bér valószínűleg növeli a munkanélküliség időtartamát. Ám 
mindebben nem a munkanélküli ellátások szintje a legfontosabb tényező, hanem a pontos ter-
vezés, különösen hogy miként változnak (csökkennek) a juttatások a munkanélküliség időtar-
tama során illetve milyen aktív munkaerő-piaci eszközök segítik a munkaerő-piaci visszaillesz-
kedést. 

Három munkaerő-piaci rezsimet azonosítanak mindezek alapján: az angolszászt, az északit és 
a kontinentálist. 

Az angolszász modellben alacsony a foglalkoztatás védelmének szintje és a munkanélküli biz-
tosításé is, ami nagy áramláshoz, rövid munkanélküliségi időtartamhoz és alacsony mértékű 
munkanélküliséghez vezet. 

Az északi modellben közepes vagy erős a foglalkoztatás védelme, nagyvonalú, bár feltételek-
hez kötött a munkanélküliségi biztosítás, erős aktív munkaerő-piaci eszközöket alkalmaznak és 
alacsony a munkanélküliségi ráta. 
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A kontinentális modellben erős a foglalkoztatás védelme, nagyvonalú a munkanélküliségi bizto-
sítás, korlátozott mértékben alkalmaznak aktív eszközöket és nagy a munkanélküliség. 

Az északi modell országaiban kisebbek a társadalmi egyenlőtlenségek, mint az angolszászok-
ban. 

Megállapítják, hogy az északi országok sikere alapján sokan ezt tartják a követendő útnak. Más 
tényezőket is számba véve a szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy meghatározó e pozitív 
folyamatokban a vállalatok és a munkások közötti bizalom. Mindez két kérdést vet fel a szerzők 
szerint. Egyrészt, hogy oksági-e a kapcsolat, azaz a jó intézmények fokozzák-e a bizalmat. Erre 
a kérdésre a szerzők igenlő választ adnak. A másik, hogy javítható-e a bizalom, illetve hogy az 
alacsony bizalommal jellemezhető országokban rosszul működik-e a munkaerőpiac. E kérdés-
sel kapcsolatban vegyes a kép. 

Összességében megállapítják, hogy hatékonyabb a munkanélküliségi biztosítás alkalmazása, 
mint a foglalkoztatás védelméé, ha a biztosításhoz aktív eszközök is kapcsolódnak (álláskere-
sés, képzés stb.) és a juttatások szintje nem ellenösztönöz a munkavállalásra. 

Az OECD “Economic Outlook” című, 2006-os összefoglaló munkája szerint is központi kér-
dés, miként lehet megteremteni azt, hogy a pénzbeli támogatások lehetőségekkel és munka-
vállalásra ösztönzéssel társuljanak. A kötet áttekinti az OECD tagországaiban 1994 és 2004 
között végbement változásokat és a legfontosabb kutatási eredményeket. Nagy figyelmet fordí-
tanak arra a kérdésre is, hogy a szegénység enyhítése és a biztonság erősítése miként történ-
het meg a munkavégzésre ellenösztönzően ható tényezők csökkentésével. Nem csupán azt 
vizsgálják, hogy a munkanélkülieknek nyújtott ellátások, az aktív eszközök és ezek koordináci-
ója miként működik, hanem a többi jóléti juttatás, köztük a szociális segélyek és a megváltozott 
munkaképességű személyeknek nyújtott támogatások szerepét is. Felvetik, hogy vajon a mun-
kanélküli ellátásokban részesülőkre irányuló aktiválási stratégiák sikeresen kiterjeszthetők-e 
más jóléti transzferek kedvezményezetteire is. 

Megállapítják, hogy a vonatkozó időszakban egy sor OECD ország csökkentette a helyettesítési 
rátát vagy az ellátás folyósításának időtartamát. Munkára ösztönző intézkedéseket is bevezet-
tek, például nehezítették a felajánlott munka visszautasítását a munkanélküliséget megelőző 
időszak magasabb bér szintje, a munkahely távolsága vagy a képzettségi szint miatt. Egyes 
országokban szigorították a jogosultsági feltételeket, például a megelőző biztosítási idő hosz-
szának követelményét. Néhány helyen az ellátás folyósítását várakozási idő előzte meg. Ösz-
tönzőként alkalmazták az országok egy részében, hogy az ellátást fokozatosan vonták vissza a 
munkába kerülés utáni időszakban. 

Ökonometriai vizsgálatok alapján állítják, az ellátások magasabb szintje és a folyósítás hosszú 
időtartama összefügg a munkanélküliség bővülésével. Az is kiderült, hogy a folyósítás időtar-
tama jobban károsítja a foglalkoztatást, mint a magas helyettesítési ráta. E kutatások felhívták 
a figyelmet az ügyintézés eljárásainak, körülményeinek fontosságára is, hiszen a formális sza-
bályozók érvényesülését nagymértékben befolyásolja az ügyintézők tevékenysége. 

Mélyebb elemzés végezhető az ellátások szintjének és a pénzügyi ösztönzők hatásáról a jóléti 
ellátások más formái és az adózási rendszer figyelembe vételével. 

Ingrid Esse és szerzőtársai (2013) a munkanélküliek ellátásait vizsgálták az Európai Unió tag-
államaiban. Miközben átfogó elemzést készítettek, az a cél lebegett a szemük előtt, hogy miként 
lehetne egy automatikus stabilizáló, kockázat megosztó rendszert létrehozni az unióban vagy 
legalább az Euro övezet országaiban a gazdasági válsághelyzetek következményeinek mér-
séklése érdekében. „A munkanélkülieknek nyújtott ellátásoknak nem csupán makroökonómiai 
hatásaik lehetnek, de pozitívan befolyásolhatják az állampolgárok életviszonyait ezzel is javítva 
az európai társadalmi integrációt a szó szélesebb értelmében.” (Esse et al, 2013, 4. old.) 

Tanulmányukban leírták a munkanélkülieknek nyújtott ellátások lehetséges vizsgálati szem-
pontjait, ezt alkalmaztuk mi is a 3.1 fejezetben. Majd e dimenziók mentén statisztikai adatokra 
alapozva jellemezték az unió tagállamaiban az ellátások szintjét, a jogosultsági kritériumokat, a 
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finanszírozás módját és a költségeket valamint a lefedettséget vagyis, hogy milyen kört érnek 
el az ellátások. 

Martin van der Ende és szerzőtársai (2014) átfogó tanulmányukban a passzív és aktív mun-
kaerő-piaci eszközök működését vizsgálják az Európai Unió tagállamaiban és számos, a lehet-
séges kutatási célokat is érintő gondolatot fogalmaznak meg a passzív ellátásokkal kapcsolat-
ban is.  

Ezek figyelembe vételével is az alábbi kérdések igényelnek alapos és friss adatokon alapuló 
elemzést a munkaerő-piaci eszközrendszer javításának érdekében. 

 A jövedelempótlás hatékonysága: az ellátások szintje, jogosultsági feltételek, költség-
hatékonyság. 

 Hatásosság: a munkanélküliek mekkora körét érik el a pénzbeli ellátások. 
 Ösztönző-ellenösztönző hatások: munkanélküliségi csapda és annak a különböző tár-

sadalmi csoportokra gyakorolt hatása, inaktivitási csapda (szociális segélyezés) és an-
nak a különböző társadalmi csoportokra gyakorolt hatása, járadékfüggőség és annak 
összefüggése a pénzbeli ellátások folyósításának időtartamával, a juttatások szintjével 
és az aktív munkaerő-piaci eszközökkel 

 A pénzbeli ellátások szintje: helyettesítési ráták (járadék és segély) – a különböző pénz-
beli ellátásokhoz és a bérekhez viszonyítva különböző háztartás típusokban. 

  
 A munkaerőpiac adta lehetőségek: a kereslet és a kínálat illeszkedése és ezek hatása 

az ellátások igénybevételére illetve az elhelyezkedési esélyekre. 
 Intézményi keretek: igazgatási környezet, állami szerepvállalás, aktorok, irányítás, imp-

lementáció. 
 Illeszkedés: a munkanélküliséggel összefüggő ellátások a szociális transzferek rend-

szerében. 
 Az ellátások gazdasági hatásai, a bérköltségekre gyakorolt hatás. 
 Az állami költségvetésre gyakorolt hatás, finanszírozási mechanizmusok. 
 Az aktív és passzív eszközök összekapcsolásának hatásai: munkakeresési követelmé-

nyek és a passzív eszközök. 
 Méltányosság: szegénység csökkentésére gyakorolt hatás. 
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5. Jogszabályi háttér 

A passzív munkaerő-piaci eszközöket Magyarországon is sajátos kettősség jellemzi. Konfrontá-
lódik bennük a munka nélkül maradt emberek megélhetésének biztosítása, mint társadalompoli-
tikai feladat, valamint olyan ellátás iránti kötelezettség, amely a gazdaságot terheli anélkül, hogy 
tartós munkaerő-piaci részvételt eredményezne. A magyar ellátórendszer sajátossága, hogy ezt 
– az egyre szűkülő – védőhálót is csak és kizárólag azoknak nyújtja, akik a munkaerőpiac aktív 
szereplőiként váltak munkanélkülivé és nem reménytelen az újbóli belépésük lehetősége sem. 
Ezt bizonyítja az Flt. (1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról)és más jogszabályok megközelítése, amikor a munkanélküli személy fogalmát állás-
keresőként definiálják: 

Flt.  „58. § (5). bek. d)  

álláskereső: az a személy, aki 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

3.öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megvál-
tozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 

4.az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglal-
koztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőte-
vékenységet sem folytat, és 

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, 
és akit 

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.” 

A munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételek azt jelentik, hogy az érintett személy foglal-
koztatható, képes és kész is a munkavállalásra. Ez az állapot gyakran nem áll fenn, sokszor csak 
azon egyszerű oknál fogva, hogy a megfelelő lakhatás, öltözködés, vagy a munkavállalással kap-
csolatos kiadások fedezetével a munkanélküli személy nem rendelkezik.  

Miután az ellátások időtartama viszonylag rövid, a szolgáltatások pedig nem mindenki számára 
érhetők el egyformán, a munkanélküliek gyakran nem regisztráltatják magukat álláskeresőként a 
munkaügyi szervezetnél.  

Napjainkra már a teljes feledés homályába merült az a jogszabályi környezet, amely az Flt. (1991. 
évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról) előtti időszakot 
jellemezte. Ebbe a körbe tartozik a felmondási idő meghosszabbításáról és az elhelyezkedési 
támogatásról szóló 28/1986. (VII. 16.) MT rendelet, a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó 
szervezetek dolgozóinak munkaviszonyával, illetve tagsági viszonyával kapcsolatos egyes kér-
désekről szóló 27/1986. (VII. 16.) MT rendelet, a Foglalkoztatási Alap létrehozásáról és a foglal-
koztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazásról szóló 52/1987. (X. 15.) MT rendelet, illetve 
az elhelyezkedési támogatásról szóló 11/1986. (VIII. 21.) ÁBMH rendelkezés7. Ebben a felsoro-
lásban külön említést érdemel 114/1988. (XII. 31.) MT rendelet a munkanélküli segélyről, 
amely először rögzítette le, ennek a jogintézménynek a máig is meglévő szabályozási me-
todikáját. Az ellátáshoz három éven belül 18 hónap munkaviszony megléte volt szükséges, to-
vábbá hogy a (sic!) munkaerő-közvetítő szerv, amellyel együttműködési kötelezettség terhelte a 
munkanélkülit, nem tudott számára megfelelő munkahelyet felajánlani. Az ellátás időtartama há-
rom éven belül maximum 365 nap lehetett és eléggé differenciált volt. A havi átlagkereset 30-ad 

                                                      
7 Ha a hat hónapos felmondási idő alatt az illetékes munkaerő-közvetítő szerv megfelelő munkahelyet nem tud felajánlani, 
a dolgozó részére legfeljebb további hat hónapig - külön jogszabály szerint - elhelyezkedési támogatás jár.  Az elhelyez-
kedési támogatás mértéke a folyósítás első három hónapjában a nettó átlagkereset 75%-a, a folyósítás második három 
hónapjában a nettó átlagkereset 60%-a. 
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részével számolt, annak 70-50 %-át kitevő ellátási összeg járt, amely 180 napot követően csök-
kent és függött továbbá a munkaviszony megszüntetésének módjától is.   

Ilyen előzmények után 1989 elején jelent meg a munkanélkülivé vált munkavállalókat megillető 
„újkori” jövedelemtámogatási rendszer, az Flt. időszaka, ami napjainkig permanens változáson 
ment keresztül. Ellátási formák tűntek fel, ellátási formák tűntek el, alapjaiban módosultak az 
egyes ellátási formákra vonatkozó szabályok, belépési szintek, ellátási összegek, ellátási időtar-
tamok, jogosultságok, elnevezések. A struktúra két pilléren nyugvó alapjai – bár változó elneve-
zésekkel – megmaradtak, egyrészt a munkanélküliek járadék típusú ellátása, másrészt a pénz-
beli szociális ellátások csoportjába tartozó segélyezési forma.  

Az 1989-90-es politikai és gazdasági rendszerváltás kényszeríttette ki a munkaerőpiacra ható 
jog-, eszköz- és intézményrendszer létrehozását. A korábbi években a foglalkoztatási – leginkább 
adminisztratív – feladatokat a helyi tanácsok munkaügyi osztályai látták el, e szervezetekre ala-
pozva alakultak ki az un. munkaerő-szolgálati irodák. Ezt követően került megalkotásra és 1991. 
március 1-én lépett hatályba a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.), amely – átemelve a nyugat-európai gyakorla-
tokat – bevezette.  A foglalkoztatás eszközrendszerét az Flt. szabályozza. A törvényalkotó abból 
indult ki, hogy a munkaügyi folyamatokat döntően a munkaerőpiac határozza meg, s e mellé kell 
kiépíteni az aktuálisan fellépő feszültségeket gyorsan és hatékonyan kezelni tudó, a szociális 
feladatokat is ellátó jog- és intézményrendszert. Ebbe a tevékenységbe be kell vonni a szociális 
partnereket, törvényi garanciákat kell biztosítani a munkaadók és munkavállalók számára, létre 
kell hozni a megfelelő döntési mechanizmust és eszközrendszert.  

A jogalkotó ennek megfelelően alapelveket is deklarált az Flt.-ben, mint pl. a munkaerő-piaci 
szereplők (a kormány, a helyi önkormányzatok, a munkaadók és munkavállalásra jogosultak, 
valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei) együttműködésre kötelezettek. Bevezette – 
az akkori terminológia szerint – a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, (ami nem zárja ki azt, 
hogy a hátrányos helyzetben lévőket többletjogosultságok illessék meg) és kimondta, hogy a 
foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulását országosan kiépített munkaerő-piaci szervezetnek 
kell elősegítenie ingyenesen nyújtott, igénybe vehető alapszolgáltatások keretein belül.  

A törvényt napjainkig, folyamatosan 104 alkalommal módosították,(ez átlagosan negyedéven-
kénti módosítást jelent). Korszerűsége, messzire mutató íve többször megtört, az aktuális mun-
kaerő-piaci helyzetnek, a mindenkor regnáló kormányok aktuális politikai elvárásainak, prioritá-
sainak, favorizált eszközeinek és több esetben a jogalkalmazói szakmai, jogtechnikai, kodifiká-
ciós változtatási igényeknek megfelelően.  Sommásan elmondható, hogy a passzív ellátásról a 
hangsúly időközben egyre inkább a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos befektetésekre és 
az aktív munkaerő-piaci eszközök és programok működtetésére helyeződött át, majd azok egyre 
nehezebb áttekinthetősége, alkalmazhatósága okán, az egyszerűsítésre, a párhuzamosságok 
megszüntetésére irányult a jogalkotói figyelem. 

A következőkben a passzív eszközök rendszerét tekintjük át, különös figyelemmel a 2010 és 
2013 közötti időszakra vonatkozóan.   

Összességében megállapítható, hogy a passzív ellátásokat a  magyar ellátórendszer csak és 
kizárólag  azoknak nyújtja, akik a munkaerőpiac aktív szereplői voltak és nem reménytelen az 
újbóli belépésük lehetősége. 

Napjainkra már a teljes feledés homályába merült az a jogszabályi környezet, amely az Flt. előtti 
időszakot jellemezte. Ebbe a körbe tartozik a felmondási idő meghosszabbításáról és az elhe-
lyezkedési támogatásról szóló 28/1986. (VII. 16.) MT rendelet, a felszámolási eljárás alatt álló 
gazdálkodó szervezetek dolgozóinak munkaviszonyával, illetve tagsági viszonyával kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/1986. (VII. 16.) MT rendelet, a Foglalkoztatási Alap létrehozásáról és 
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a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazásról szóló 52/1987. (X. 15.) MT rende-
let, illetve az elhelyezkedési támogatásról szóló 11/1986. (VIII. 21.) ÁBMH rendelkezés8. Ebben 
a felsorolásban külön említést érdemel 114/1988. (XII. 31.) MT rendelet a munkanélküli segélyről, 
amely először rögzítette ennek a jogintézménynek a máig is meglévő szabályozási metodikáját. 
Az ellátáshoz három éven belül 18 hónap munkaviszony megléte volt szükséges, továbbá hogy 
a (sic!) munka-erő közvetítő szerv, amellyel együttműködési kötelezettség terhelte a munkanél-
külit, nem tudott számára megfelelő munkahelyet felajánlani. Az ellátás időtartama három éven 
belül maximum 365 nap lehetett és meglehetősen differenciált volt. Az ellátás összege a havi 
átlagkereseten alapult, annak 70-50 % -át tette ki, és 180 napot meghaladó munkanélküliségi 
időszak után csökkent. Az ellátás függött továbbá a munkaviszony megszüntetésének módjától 
is.   

Ilyen előzmények után 1989 elején jelent meg a munkanélkülivé vált munkavállalókat megillető 
„újkori” jövedelemtámogatási rendszer, az Flt. időszaka, ami napjainkig folyamatosan és rend-
szeresen változik, függően a gazdasági teljesítőképességtől, de még inkább attól, hogy az éppen 
aktuális kormányok miben látták a munkanélküliség okát és hogyan értékelték a munkanélküli 
emberek szerepét a munkanélkülivé válásban, vagy az újabb munkahely megtalálásában. Ellá-
tási formák tűntek fel, ellátási formák tűntek el, alapjaiban módosultak az egyes ellátási formákra 
vonatkozó szabályok, belépési szintek, ellátási összegek, ellátási időtartamok, jogosultságok, el-
nevezések. A struktúra két pilléren nyugvó alapjai – bár változó elnevezésekkel – de, megma-
radtak: egyrészt a munkanélküliek járadék-típusú ellátásai, másrészt a pénzbeli szociális ellátá-
sok csoportjába tartozó segélyezési formák.  

5.1 Passzív ellátások az Flt. hatálybalépésekor 

Az Flt. hatálybalépésekor egy járulékfizetési kötelezettségen alapuló, az életkor alapján differen-
ciált passzív eszközrendszert alakított ki, melynek elemei a következők voltak: munkanélküli já-
radék, előnyugdíj, pályakezdők munkanélküli segélye, valamint költségtérítés. Már az elnevezé-
sek is sokatmondóak és figyelmet érdemelnek, a munkanélkülieknek járadékra, ill. előnyugdíjra, 
míg a pályakezdők segélyre lehettek jogosultak. Tekintettel arra, hogy első alkalommal jelent 
meg a magyar jog- és intézményrendszerben ilyen ellátási rendszer, célszerű részleteiben meg-
ismerni annak sajátosságait, mint kiinduló alapot és ehhez viszonyítva végigkövetni a passzív 
eszközrendszer változásának lépéseit egészen a 2014 01. 01-én hatályos szabályozásig. 

5.1.1 Munkanélküli járadék 

Munkanélküli járadék azt a személyt illette meg aki – a Magyar Közlöny 1991. évi 20. számában 
(II. 23.) kihirdetett Flt. szerint: munkanélküli9, járulékfizetési kötelezettségének az előírtak szerint 
eleget tett, az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, illetőleg rokkantsági vagy baleseti rok-

                                                      
8 Ha a hat hónapos felmondási idő alatt az illetékes munkaerő-közvetítő szerv megfelelő munkahelyet nem tud felajánlani, 
a dolgozó részére legfeljebb további hat hónapig - külön jogszabály szerint - elhelyezkedési támogatás jár.  Az elhelyez-
kedési támogatás mértéke a folyósítás első három hónapjában a nettó átlagkereset 75%-a, a folyósítás második három 
hónapjában a nettó átlagkereset 60%-a. 

 
9Munkanélküli, az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, nem áll munkavi-
szonyban, egyéb kereső tevékenységet nem folytat, és az illetékes munkaügyi központ munkanélküliként nyilvántartásba 
vette, 
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kantsági nyugdíjra nem jogosult, munkát akar vállalni, de számára az illetékes munkaügyi köz-
pont nem tud megfelelő munkahelyet10 felajánlani, és elhelyezkedése érdekében a munkaügyi 
központtal együttműködik11. 

A munkanélküli járadék összege a munkanélküli munkajogi átlagkeresete alapján került megál-
lapításra, az egy napra járó munkanélküli járadék alapja a munkanélküli havi átlagkeresetének 
harmincad része volt. A folyósításnak két szakasza volt, az első szakaszában a munkanélküli a 
járadékalapjának 70%-át, a folyósítás második szakaszában pedig a járadékalap 50%-át kap-
hatta meg. Ezzel együtt limitált volt a munkanélküli járadék alsó és felső határa, ami minimálbér-
ben, ill. annak a háromszorosában került meghatározásra, így az ellátás némiképp illeszkedett a 
korábbi keresethez.  

A munkanélküli járadék folyósításának időtartama annak az időtartamnak az alapulvételével ke-
rült megállapítani, ameddig a munkanélküli a munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt a 
járulékfizetési kötelezettségét teljesítette12 . 

A folyósítási időt a járulékfizetési idő függvényében differenciáltan két szakaszra osztották, mely 
szerint összesen maximum 720 napra volt megállapítható az ellátás és kétnapi járulékfizetés 
jogosított egy napi ellátásra. 

24. ábra: Munkanélküli járadék folyósítási ideje (1991) 

                                                      
10 A megfelelő munkahely az, amely megfelel a munkanélküli személy képzettségi szintjének, vagy a munkaügyi központ 
által felajánlott és a képzettségi szintnek, megfelelő képzési lehetőség figyelembevételével megszerezhető képzettségé-
nek, illetőleg az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének. Továbbá egészségi álla-
pota szerint a munkanélküli a munka elvégzésére alkalmas, a várható kereset a munkanélküli járadék összegét eléri, a 
munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a három 
órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi munkanélküli esetében a 
két órát nem haladja meg.  
11 Az együttműködési kötelezettség magában foglalta, hogy a munkanélküli a munkaügyi központnál jelentkezik és nyil-
vántartásba véteti magát,  a munkaügyi központtal rendszeres kapcsolatot tart,  a felajánlott munkalehetőségeket mérle-
geli,  maga is részt vesz megfelelő munkahely felkutatásában,  a saját maga által megtalált, vagy a munkaügyi központ 
által felkínált megfelelő munkahelyet, illetve képzési lehetőséget elfogadja. 
12 Nyilvánvalóan a járulékfizetésre vonatkozóan ez a szabály, csak a jövőre nézve volt alkalmazható, így az eljárási 
szabályokban erről rendelkezés történt, oly módon, hogy a hatálybalépést követően munkanélkülivé vált munkavállalók 
munkanélküli járadékra való jogosultságánál a hatályba lépést követő négy évig járulékfizetési időként a munkanél-
külivé válást megelőző négy éven belüli munkaviszony időtartamát kellett figyelembe venni. A jogalkotó tehát 
ekkor még úgy ítélte meg, hogy a járulékfizetési kötelezettség teljesítésére lehet majd teljes biztonsággal alapozni az 
ellátási jogosultságot, azonban ez az elképzelés egy pillanatig sem realizálódott, mert mind a mai napig „csupán” a 
munkaviszonyban töltött idő –ami időszak alatt jó esetben megtörtént a járulékfizetési kötelezettség teljesítése is -, 
képezi az ellátásra való jogosultság egyik elemét.  
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Fontos, mérlegelendő jogosultsági feltétel volt az utolsó munkaviszony megszüntetésének 
módja, a megszűntetést nem kezdeményezhette a munkavállaló, illetve a munkaviszony meg-
szüntetése nem lehetett neki felróható, mert akkor csak 90 nap múlva, un. büntető szüneteltetést 
követően lehetett a járadék folyósítását megkezdeni.  Továbbá amennyiben a munkanélküli 
utolsó munkaviszonyának megszűnésekor a munkaadótól végkielégítésben részesült, munka-
nélküli járadék részére a munkaviszony megszűnését követő annyi hónap elteltével volt folyósít-
ható, ahány havi átlagkeresetnek megfelelő végkielégítésben részesül a Munka Törvénykönyve 
27/A. §-a alapján13. 

Részletes szabályok vonatkoztak a munkanélküli járadék folyósításának, megszüntetésének, 
szüneteltetésének esteire is. Meg kellett szüntetni a folyósítást, amennyiben a megállapításkori 
jogosultsági feltételek megszűntek, vagy olyan képzési lehetőséget fogadott el a munkanélküli, 
amelynek során a mindenkori minimális bér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül.  

Amennyiben a felajánlott megfelelő munkahelyet vagy képzési lehetőséget nem fogadta el, illetve 
a munkaviszony létrejötte neki felróható okból meghiúsult, a folyósítást 90 nap un. „büntető szü-
neteltetés” elteltével lehetett újra kezdeni. Abban az esetben, ha az együttműködési kötelezett-
ségét nem teljesítette a munkanélküli, akkor szüneteltették a járadék folyósítását, amennyiben 
ez többször is előfordult a szünetelés időtartama már beleszámított a járadékfolyósítási időtar-
tamba, azt csökkentette. 

5.1.2 Előnyugdíj 

Előnyugdíja megállapítását az együttes feltételek fennállása esetén az a munkanélküli személy 
kérhette, akinek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb három éve hiányzott, leg-
alább hat hónapja munkanélküli járadékban részesült, az öregségi nyugdíjhoz szükséges szol-
gálati idővel rendelkezett, és részére megfelelő munkahely biztosítására, a képzés lehetőségét 
is beszámítva, nem volt kilátás. 

                                                      
13 Ez a végkielégítés rendeltetésével teljesen ellentétes hatású szabályozás, módosult tartalommal ugyan – kollektív 
szerződés, munkaszerződés által megállapított végkielégítés is beszámításra került –, de egészen 1995. VII. 01-ig ha-
tályban volt, amely a végkielégítés „felélésére” kényszerítette a munkanélkülit.  



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 35/170 

Az előnyugdíj megállapítására egyébként a társadalombiztosítási szabályok voltak az irány-
adóak. 

Szüneteltetni kellett az előnyugdíj folyósítását, ha a munkanélküli olyan kereső tevékenységet 
folytatott, amelyből származó jövedelem havi átlagban eléri a mindenkori minimális bér összegét. 

5.1.3 Pályakezdők munkanélküli segélye 

A pályakezdők munkanélküli segélye egy olyan speciális ellátási forma volt, ami nem kötődött 
járulékfizetési időszakhoz, mert az kellett csak a jogosultsághoz, hogy a munkanélküli felső- vagy 
középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán oklevelét két évnél nem régebben szerezze, a 
munkaügyi központ a jelentkezését követő három hónap alatt ne tudjon számára első munkavi-
szonyba lépéséhez megfelelő munkahelyet felajánlani, és elhelyezkedése érdekében a munka-
ügyi központtal együttműködjön. 

A megfelelő munkahely kritériumai kissé eltértek a munkanélküli járadékosok számára megfele-
lőnek minősített munkahelytől, azzal kiegészítve, hogy megfelelőnek kellett tekinteni a pálya-
kezdő szakképzettségének megfelelő, - a középfokú végzettségű pályakezdő esetében ide értve- 
a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget is. 

A pályakezdők munkanélküli segélyének havi összege a mindenkori minimálbér 75%-a volt, a 
folyósításának maximális időtartama hat hónap lehetett. 

A felajánlott megfelelő munka, vagy képzési lehetőség elutasítása itt is az ellátás megszüntetés-
hez vezetett és az újrafolyósításra csak 30 napos „büntető szüneteltetést” követően volt lehető-
ség, illetve az együttműködési kötelezettség megszegése is, a folyósítás szüneteltetéséhez ve-
zethetett. 

5.1.4 Költségtérítés 

Költségtérítés illette meg a munkanélküli személyt, így a pályakezdőt is. Meg kellett téríteni a 
munkahelykereséssel kapcsolatos (ide értve a lakóhelyétől a munkaügyi központhoz történő oda- 
és visszautazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi uta-
zási költségeit. 

Megjegyzendő, hogy a munkanélküli járadék, a képzési támogatás, valamint a pályakezdők mun-
kanélküli segélye folyósításának időtartama munkaviszonyban töltött időnek számított, amelyet 
a munkaügyi központ igazolt. A jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésről is rendelkezett a 
törvény, 90 napon belül felróhatóság nélkül vissza kellett követelni az ellátást, míg azon túl csak 
az ellátott felróhatósága esetén. Szabályozásra kerültek a munkáltató visszafizetési kötelezett-
ségének esetei is.  

A munkanélküli járadék, előnyugdíj, pályakezdők munkanélküli segélye és a költségtérítés ellá-
tások fedezetére a törvény rendelkezése szerint a munkaadó, a munkavállaló és a munkaügyi 
központtal megállapodást kötött személy a Munkanélküliek Szolidaritási Alapja14 javára járulékot 
volt köteles fizetni. Amennyiben a járulékok képzéséből származó pénzösszeg a Szolidaritási 
Alapot terhelő kifizetésekre nem nyújtott volna fedezetet, úgy a Szolidaritási Alapba a tárgyévben 
befolyt pénzeszközök 10%-át meg nem haladó hiányt a költségvetésből kellett pótolni. 

 A munkaadó a munkavállaló részére adott, nyugdíjjárulék-alapot képező bruttó kereset 1,5%-át 
volt köteles munkaadói járulékként fizetni. Míg a munkavállaló járulékként a főfoglalkozású mun-
kaviszonya alapján a munkaadótól kapott és nyugdíjjárulék alapot képező bruttó kereset 0,5%-át 
volt köteles befizetni. Lehetősége volt a kötelezetti körbe nem tartozó személyeknek a munkaügyi 
központtal kötött megállapodás alapján is járulékot fizetni. A befizetések az állami adóhatóságon 
keresztül jutottak el a szolidaritási alapba. 

                                                      
14 A Munkanélküliek Szolidaritási Alapját az Országos Munkaügyi Központ kezelte, ebből finanszírozták még a képzési 
támogatásokat és a munkaügyi központok fenntartási üzemeltetési költségeit is. Elkülönített alapként létezett még a Fog-
lalkoztatási Alap is amiből az aktív eszközök voltak finanszírozva, ennek az alapnak a kezelője a Munkaügyi Minisztérium 
volt.  
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5.2 Az Flt. hatálybalépését követő módosítások 

Az Flt. hatálybalépését követő több mint száz módosítása jelentős mértékben érintette az ellátási 
területet is. Ezekről a normaszöveg változásokról elmondható, hogy azok alapvetően a szigorí-
tás, az ellátások időtartamának, összegének a csökkentése irányában változtak, hisz alig fél év-
vel a hatálybalépést követően már felére csökkentették az ellátás második időszakát, a beveze-
téskori 360+360 nap ellátási idő 360+180 napra csökkent, míg a járadék felső határa a minimá-
lisbér háromszorosáról, a kétszeresére.  

Az ellátás időtartama 1993. 01. 01-től 90+270 napra csökkent, így a munkanélküli járadékra jo-
gosult személy ugyanannyi járulékfizetési idő – valójában munkaviszony – esetén, fele akkora 
ellátási időtartamra szerzett ellátási jogosultságot. Ettől az időponttól  a  munkanélküli járadék 
összege a folyósítás első szakaszában a járadékalap 75%-a, második szakaszában a járadék-
alap 60%-a volt A munkanélküli járadék összegének alsó és felső határa az elkövetkező négy 
évben fix összegben került meghatározásra, 8.600 forint volt az alsó határ, míg felső határ a 
folyósítás első szakaszában 18.000 forint, míg a második szakaszában 15.000 forint.  

1997-ben lényeges változás történt, egyrészt megszűnt az ellátási időszak két sávja, de maradt 
az ellátás maximális időtartama a 360 nap, maradt a 4 nap jogosultsági idő 1 nap ellátás arány. 
A másik lényegi és sokatmondó változás volt 1997-ben – többek között –, hogy a törvény átme-
netileg olyan rendelkezést tartalmazott, amely szerint 1996. december 31-ig a munkanélküli já-
rulékra való jogosultságnál járulékfizetési időként a munkanélkülivé válást megelőző munkavi-
szony időtartamát kell figyelembe venni. A gyakorlatban számos problémát okozott a járulékfize-
tési idő nyilvántartása, egyáltalán a befizetés teljesítése, ezért a módosítást követően, nem át-
meneti, hanem fő szabályként tartalmazta a munkanélküli járadékra való jogosultság megállapí-
tásánál a munkanélkülivé válást megelőző négy éven belüli munkaviszony figyelembevételét15. 
Változott a munkanélküli járadék összege, ami egységesen a járadékalap 65 százaléka lett.  A 
munkanélküli járadék összegének alsó határa megegyezett az öregségi nyugdíj - a munkanélküli 
járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos - legkisebb összegének 90 százalékával, felső 
határa pedig az így megállapított összeg kétszeresével. Amennyiben a rehabilitációs kereset-
kiegészítésben részsült az ellátott ennek meghatározott százalékával arányosan a munkanélküli 
járadék felső határát meghaladhatta ellátása. 

  

2000 februárjától az ellátás maximális időtartama 270 napra csökkent, megszűntek a sávos jo-
gosultsági időtartam számítások, generálisan az 5 nap munkaviszony 1 nap járadék arányt alkal-
mazták és 200 nap munkaviszony is elegendő volt a minimális ellátáshoz. 

Az ellátás nevében történt változás 2005 november 1-jén, amikor is – kifejezve a munkanélkülivel 
szemben elvárt magatartást–, időtartamának, az 5/1 aránynak változatlanul hagyása mellett a 
munkanélküli járadék, álláskeresési járadékra változott. Az álláskeresési járadék összege a fo-
lyósítás első szakaszában – amely a folyósítási időtartam feléig, de legfeljebb 91 napig terjedt – 
a járadékalap 60 százaléka volt. Az álláskeresési járadék összege a folyósítási időtartam máso-
dik szakaszában az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező leg-
kisebb munkabér 60 százaléka lehetett. Az első szakaszban az álláskeresési járadék összegé-
nek alsó határa megegyezett a kötelező legkisebb munkabér – az álláskeresési járadékra való 
jogosultság kezdő napján hatályos – összegének 60 százalékával, felső határa pedig az így meg-
állapított összeg kétszerese lehetett.  

2010 január 1-jétől módosult az álláskeresési járadék összegének számítási módja, az álláske-
resési járadék napi összege a folyósítás első szakaszában – amely a folyósítási időtartam feléig, 
de legfeljebb 91 napig terjedhetett–, a járadékalap 60 százaléka volt, de legalább az álláskeresési 
járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 

                                                      
15 A munkaviszony, mint az ellátás alapkritériumának a nyilvántartása, igazolása sokkal egyszerűbb és követhetőbb volt, 
illetve nem volt kitéve a munkanélküli, ellátása nem függött volt munkáltatója járulékfizetési hajlandóságától.  A járulék-
alapú ellátás viszont  így deklaráltan is eltűnt a rendszerből. 
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60 százaléka, maximuma, a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 
napi összegének 120 százaléka. 

Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítási időtartam második szakaszában az álláske-
resési járadékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi ösz-
szegének 60 százaléka volt.  

2010 március 31-én az álláskeresési járadék összegének szabályait ki kellett egészíteni, mert a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatá-
lya alá tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett 
bért, szakmai jövedelmet vagy átlagkeresetet a továbbiakban járulékalapként kellett figyelembe 
venni. Ezekben az esetekben megítélhető ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka lehetett. 

2011 szeptember elseje igen jelentős változást hozott az álláskeresési járadék rendszerében, a 
jogosultsági idő vizsgálatára rendelkezésre álló négy évet ötre növelte, 1 nap ellátotti időhöz 10 
nap jogosultsági idő megszerzése vált szükségessé és a munkanélküli járadék folyósításának 
maximális időtartamát 90 napban állapította meg. Az álláskeresési járadék napi összege a jára-
dékalap 60 százaléka lett. Ettől az időponttól a járadék legfeljebb a jogosultság kezdő napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg lehetett. Az álláskere-
sési járadék napi összege a folyósítási időtartam második szakaszában az álláskeresési jára-
dékra való jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60 
százaléka. 

2012-től kezdődően a jogosultsági idő vizsgálatára rendelkezésre álló öt év három évre változott 
és egyszerűsödött az álláskeresési járadék számítása is, hiszen annak egyetlen módja, hogy az 
ellátás napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg. 

5.2.1 A vállalkozói járadék  

Az ellátások között külön kell szólni erről az öt évig élő, sajátos ellátási formáról, amely speciális 
személyi körnek, speciális, az egyéb munkanélküli ellátásoktól eltérő – valóban a befizetett járu-
léktól függő – ellátást biztosított a 2005 január 1-jétől 2010.január elsejéig. 

Az Flt. eredeti hatálybalépéskor, 1991-ben a jogalkotói szándék egyértelműen a járulékalapú el-
látási rendszer bevezetéséről szólt, ahol az ellátás alapját, a jogosultsági időt, a járulékfizetéssel 
lefedett időszak jelentette volna, ami aztán az idők folyamán a munkaviszonyban töltött időre 
szelídült. Ebből adódóan az Flt. jogszabályszövegének értelmezése alapján a munkanélküli ellá-
tásokból kimaradt a nem munkaviszony keretei között foglalkoztatottak döntő része, így többek 
között az egyéni és a társas vállalkozók is. 

Ezen a helyzeten szándékozott segíteni a bevezetett vállalkozói járadék, mint munkanélküli ellá-
tás. 

A jogosultságot az egyéni és a társas vállalkozók esetén a munkanélkülivé válást megelőző négy 
éven belül a legalább 365 nap időtartamig tartó, egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként 
folytatott tevékenység jelentette, amely alatt a vállalkozói járulékfizetési kötelezettséget teljesí-
tettek, míg a jogosultság további feltételek alapjaiban megegyeztek a munkanélküli/ álláskeresési 
járadékosokra vonatkozó szabályokkal.  

Az ellátás összege a figyelembe vehető jövedelem 65%-a, alsó határa az öregségi nyugdíjmini-
mum 90%-a, míg felső határa ennek a kétszerese lehetett. A vállalkozói járulék időtartamának 
kiszámításakor 5 járulékfizetési nap eredményezett egy nap ellátást, a leghosszabb időtartama 
pedig 270 nap volt. Sajátos szabályok vonatkoztak azon munkanélküliekre, akik az aktuális mun-
kanélküli/álláskeresési-járadékra és a vállalkozói járadékra is egyaránt jogosultak voltak, az ellá-
tások egymás után történő igénybevételére, illetve a jogosultsági idők két járadékjogosító idősza-
kaiba történő beszámításokra. 
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Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 
százalékos mértékű vállalkozói járulékot volt köteles fizetni. Nem kellett vállalkozói járulékot fi-
zetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egy-
idejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát. 

A vállalkozói járadékra vonatkozó szabályok néhány, a gyakorlati jogalkalmazást segítő apróbb 
módosítások és a járulékfizetésre vonatkozó pontosító szabályok kivételével nem változtak az öt 
év alatt. Hatályon kívül helyezése a 2010. januári, nagyobb léptékű Flt. módosításokkal együtt, 
minden különösebb jogalkotói indoklás nélkül történt meg.  

5.2.2 A pályakezdők munkanélküli segélye  

A fiatal, pályakezdő munkanélküliek, mint az egyik preferált személyi kör ellátása az Flt. hatályba 
lépésétől kezdődően erősen megosztotta mind a közvéleményt, mind a szakma szereplőit. 
Hatályosulásának első időszakában az alanyi kör bővítését lehetett megfigyelni, az eredeti 
jogosulti kör mellett erre az ellátásra jogosultak lettek a felsőfokú oktatási intézmény esti, levelező 
tagozatán, a dolgozók középiskolájában végzettek, illetve, akik első szakképesítésüket az isko-
larendszeren kívüli szakmai oktatásban szerezték meg. A szigorítás irányába ható módosítás 
volt viszont, hogy az ellátás iráni kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, – ami tanulmányok 
befejezésétől számított –, az eredeti két évről másfél évre csökkentette a jogalkotó. Változott az 
ellátás összege, illetve kiszámításának alapja is, az eredetileg a mindenkori minimális bér 75 %-
a alapján számított összeget felváltotta a mindenkori  öregségi nyugdíj alapján, annak 80%-ban 
meghatározott összeg. Az ellátás számításának alapjául szolgáló változás azért már egy jelentős 
szemléletbeli változást is tükröz, hiszen a munkaviszonnyal, járulékfizetési idővel – tipikus ese-
tekben deklaráltan – nem rendelkező pályakezdők munkanélküli ellátását nem a minimálisbérből 
képezve állapították meg, hanem a szociális- ellátásokhoz hasonlóan a nyugdíjminimumhoz vi-
szonyítva.  

Az ellátással kapcsolatban egyéb, a gyakorlati jogalkalmazás során felvetődött problémát, visz-
szásságot jelentő kisebb-nagyobb eljárási szabályokat is módosítottak. Egyik jelenős módosítás-
volt pl. hogy a hat hónapos ellátás a másfél év alatt csak egyszer járt, az ellátási időtartamok 
összeszámítódtak akkor is, ha többször vált munkanélkülivé a pályakezdő. Ezekkel a változások-
kal, módosításokkal együtt 1996 június 30-ig lényegében változatlan alapfeltétekkel működött ez 
az ellátási forma, 1996 júliusától viszont már nem lehet újabb pályakezdők munkanélküli segélyét 
megállapítani, csak a megállapított ellátásokat folyósították tovább. A megszüntetésről rendel-
kező jogalkotói vélemény az volt, hogy ez a segélyezési forma nem ösztönzi a fiatalokat a mun-
kába állásra, rövid idejű várakozási időtartamot követően előzetes munkavégzés nélkül juttatja a 
tanulmányaikat befejező, elhelyezkedni nem tudó/akaró fiatalokat munkanélküli ellátáshoz. A fi-
atalok, a munkanélküli pályakezdők támogatását a továbbiakban a jogalkotó, nem a munkanélküli 
állapotuk időtartamára járó segélyezéssel, hanem az elhelyezkedési esélyeiket növelő új aktív 
eszközzel, a foglalkoztatást elősegítő támogatással kívánta megoldani, ahol kiemelt célcsoport a 
fiatal munkavállaló, a pályakezdő. 

5.2.3 A nyugdíjközeli életkorban lévő munkanélküliek ellátási formáinak változása 

Az Flt. és a megelőző időszakok „átmeneti” jogszabályai is kiemelt figyelmet fordítottak a 
nyugdíjközeli életkorú munkanélküli személyekre, igyekezve kedvezőbb ellátási, támogatási sza-
bályokat kimunkálni számukra. 

5.2.3.1 Az előnyugdíj 

Az előnyugdíj, az Flt. hatálybalépésétől közel hat évig alkalmazott, az 1. § (3) bekezdésében, 
egyszerűen megfogalmazott módon, változatlan jogosulti körnek, változatlan formában és eljá-
rási szabályokkal alkalmazott ellátás volt. A bevezetéskori állapotához képest, minimális eljárási 
szabályváltozáson ment keresztül, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény joghelye-
ire történő behivatkozással.  
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5.2.3.2 A Nyugdíj előtti munkanélküli segély  

A nyugdíj előtti munkanélküli segély 1998. január 1-től váltotta fel az előnyugdíj jogintézményét, 
amelynek jogosultsági feltételei részben megegyeznek az előnyugdíjra való jogosultság feltétele-
ivel. Az egyik lényeges különbség, hogy – a többi feltétel fennállása esetén – a nyugdíj előtti 
munkanélküli segély abban az esetben volt megállapítható, ha a munkanélküli részére a munka-
nélküli járadék folyósítása ténylegesen befejeződött. A másik lényeges különbség, hogy a nyugdíj 
előtti munkanélküli segély összege megegyezett az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének nyolcvan százalékával. Említést érdemel még, hogy „kétszeres” életkori határ volt, egy-
részt olyan életkorú munkanélküli személy volt jogosult, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzott, és aki a munkanélküli járadék – legalább 180 
nap, ami 140 napra csökkent –, folyósításának kimerítését követően három éven belül tölti be ezt 
az életkort. A nyugdíj előtti munkanélküli segély szüneteltetése mellett (bevezetésekor), jövede-
lemkorlát keretei között –a kötelező legkisebb munkabér 50%-áig – lehetőség volt kereső tevé-
kenységet folytatni, később azonban már (szünetelés mellett) keresetkorlát nélkül. Az ellátás idő-
tartama alatti kereső tevékenység szabályai közé bekerültek az alkalmi foglalkoztatásra vonat-
kozó szabályok is, melyek szerint az így keresett összeggel csökkenteni kellett az ellátás össze-
gét. Szintén az ellátás alatti kereső tevékenységre vonatkozott a gyakorlatban felmerült azon 
problémát orvosló módosítás is, mely szerint, ha az ellátás alatti kereső tevékenység eredmé-
nyeként munkanélküli járadékra szerzett jogosultságot – a nyugdíj előtti munkanélküli segélyben 
részesülő –, akkor azt kellett számára megállapítani és annak folyósítását követően lehetett to-
vábbfolyósítani az eredeti ellátását.  

5.2.3.3 Álláskeresési segély – a nyugdíjközeli életkorban lévő munkanélküliek számára 

Az álláskeresési segélyre jogosult ügyfélkör harmadik csoportjába kerültek be, 2005. január 1-től 
az addig nyugdíj előtti munkanélküli segélyre jogosult munkanélküliek. 

Az ellátás nemcsak nevében – munkanélküli helyett álláskereső –, hanem alapvető koncepciójá-
ban is változott és két másik ügyfélkörrel együtt16, differenciált jogosultsági feltételekkel és ellátási 
összegekkel, valamint kereső tevékenységre vonatkozó korlátozásokkal szabályozta az öregségi 
nyugdíjkorhatár előtt öt éven belül álló életkorú, legalább 140 napon át álláskeresési járadékban 
részesült és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerített munkanélküliek ellátását 
is, amennyiben rendelkeznek az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Ennek a se-
gélynek az összege a megállapításkor kötelező legkisebb munkabér 40%-a volt és az álláskereső 
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszerzéséig terjedő idő-
tartamra volt folyósítható. Az ellátást szüneteltetni kellett a – időkorlát nélkül engedélyezett – 
kereső tevékenység időtartamára és lehetőség volt a jogosultsági feltételek elérése esetén az 
álláskeresési segély megállapítására és annak folyósítását követően az álláskeresési segély is-
mételt folyósítására. 

5.2.3.4 A nyugdíj előtti álláskeresési segély 

Az álláskeresési segély minimális jogszöveg pontosításokkal, 2011. 09.11-ig volt hatályban és 
az ekkor hatályba lépő álláskeresési ellátórendszer többirányú változása érintette az álláskere-
sési segély szabályozási rendszerét is.  Az álláskeresési segély három formája közül a jogalkotó 
kettőnek a fenntartását nem látta indokoltnak, csak az öregségi nyugdíjkorhatár megközelítő élet-
korúak álláskeresési segélyét tartotta indokoltnak továbbra is fenntartani, az indoklás szerint 
azért, mert nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

                                                      
16 Aki számára a legalább 180 nap időtartamban megállapított álláskeresési járadéka megszűnt – életkor szerinti diffe-
renciálás itt is volt már, mert aki az 50. évét betöltötte annak a 90 nap helyett 180 napra járt az ellátás-, vagy akinek a 
jogosító időszakban legalább 200 nap munkaviszony volt, de álláskeresési járadékra nem jogosult. „A segélyezési rend-
szertől természetesen kevésbé várható el, hogy „munkára ösztönözzön”, de az igen, hogy az ellenösztönző hatása mini-
mális legyen.” Írta a jogalkotó a törvénymódosítás indoklásában. 
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Az álláskeresési segélyben megfogalmazott jogosultsági szabályokhoz képest 90 napra csökkent 
– napjaink szabályozásában ez már csak 45 nap17 – a feltételül szabott álláskeresési járadékban 
töltött időtartam, egyéb vonatkozásában lényeges szabályváltozás nem történt, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásiban bekövetkezett változásokat követi le a jogszabály hatá-
lyos szövege.   

5.2.4 A passzív eszközök 2010. január 1-től bekövetkezett változásai 

5.2.4.1 Változások 2010-ben 

A 2010-es évben álláskeresési járadék, álláskeresési segély és költségtérítés képezte az állás-
keresők támogatását. A munkanélküliek ellátását18 már álláskeresési járadék néven folyósították. 
A 2009. december 31-i állapothoz képest más lényegi szabályváltozások nem történtek. 

Az álláskeresési járadékra való jogosultság megállapításhoz a megelőző négy éven belül leg-
alább háromszázhatvanöt nap jogosultsági idővel kellett rendelkezni19.  

Az átszámítási arány is változatlan volt, 5 nap jogosulti idő 1 nap ellátást indukált, pontosításra 
került a járadék összegének alsó határát szolgáló jövedelem, a munkaerő-piaci járulékalap havi 
átlagos összegében; és részletezve lett a kiszámítás módja több jogviszony, vagy vállalkozói 
jogviszony esetén, a megelőző négy naptári negyedév, mint a jövedelem szempontjából vizsgált 
időszak nem változott. 

Változott az ellátás összege két időszakra megosztott számításának módja,az első időszak a 
folyósítási időszak feléig, de max. 91 napig tartott, a járadék alapjául szolgáló jövedelem 60%-a, 
ami nem lehetett kevesebb a kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60%-ánál és nem 
lehetett több a kötelező legkisebb munkabér napi összegének 120%-ánál, míg a második idő-
szakban, a kötelező legkisebb munkabér napi összegének 60%-a lehetett. 

Az ellátás leghosszabb időtartama 270 napban volt maximálva. 

A munkaviszony álláskereső általi, vagy neki felróható megszüntetése miatt 90 „büntető” szüne-
teltetés után volt csak lehetőség a járadék folyósítására. 

Sajátos volt az „elhelyezkedési prémium” amelyre az ellátási idő alatt elhelyezkedett járadékos 
szerzett jogosultságot, amennyiben a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően hatá-
rozott időtartamú, legalább 4 órás munkaviszonyt létesített. Amennyiben az ellátás első szaka-
szában helyezkedett el, akkor a hátralévő járadéka összegének 80%-át, amennyiben a második 
szakaszban akkor a 30-át, kérelmére egy összegben megkaphatta. 

Továbbra is élt az álláskeresési járadék mellett az álláskeresési segély három jogosulti körre 
differenciált feltételek alapján megállapított ellátása. Azoknak, akiknek kimerítették a legalább 
180 napig folyósított álláskeresési járadékukat, vagy az álláskeresővé válást megelőző négy 
éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkeztek ugyan, de álláskeresési járadékra 
nem jogosultak,  vagy  a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év 
hiányzik, és legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesültek, és az álláskeresési 
járadék folyósítása időtartamát kimerítették, ezt követően három éven belül elérik a nyugdíjkor-
határt és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkeznek.  

Az álláskeresési segély összege a kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Időtartama az 
ellátást kimerítettek esetében 90 nap, amennyiben az álláskereső időpontjában az 50. életévét 
betöltötte, 180 nap, a járadékra kellő jogosultsági idővel nem rendelkezőknél 90 nap, míg a nyug-
díj előtt állóknál az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszer-
zéséig terjedő időtartam.  

                                                      
17 Tekintettel az álláskeresési járadék folyósítási időszakának csökkentésére.  
18 2005.11.01-től. 
19 A munkaviszony helyett a jogalkotó a 27. § (1) bekezdésében meghatározott  jogosultsági idő meghatározást használta, 
ami igazán a munkaviszony pontosított, kirészletezése. 
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Az eljárási szabályok, valamint a visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabá-
lyok lényegében változatlanok maradtak. 

5.2.4.2 Változások 2011-ben 

A 2011-es évben is, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, illetve az évközben  helyébe 
lépő nyugdíj előtti álláskeresési segély és költségtérítés képezte az álláskeresők támogatását, 
bár szeptember 01-től alapvető változások léptek életbe.. 

Az álláskeresővé válást megelőző 4 éve jogosultság megszerzésére nyitva álló időszakot 5 évre 
növelték, amely alatt legalább 360 jogosultsági időt20 kellett szerezni a járadékhoz. 

   

Az álláskeresési járadék jogosultsági feltételei közül ez évtől törölték a megfelelő munkahely kri-
tériumai közül a képzettségi szintre vonatkozó előírásokat és a továbbiakban ennek megfelelően 
a közfoglalkoztatás lehetősége is felajánlható, pontosabban kötelezendően elfogadandó lett. 

Az álláskeresési járadéknál 10 nap jogosultsági idő alapozott meg a továbbiakban egy nap ellá-
tást. A járadék napi összege a járadékalap 60%-a lehetett maximum a kötelező legkisebb mun-
kabér napi összege, míg a járadék folyósításának maximuma 90 napban került meghatározásra, 
így gyakorlatilag megszüntetve annak kétszakaszosságát.  

Tovább élt az „elhelyezkedési prémium” jogintézménye, a még hátralévő időtartamra járó juttatás 
összegének 80 százalékéban.  

A járadékszámítás alapjául szolgáló munkaerő-piaci járulékalap számítási módját tovább részle-
tezték, egyéb vonatkozásban az eljárási gyakorlat során felvetődött visszásságok kiküszöbölése 
érdekében az eljárási szabályokat módosították – pl. az „elhelyezkedési prémiumot” 45 nap he-
lyett 2 hónapon belül kellett kifizetni –, pontosították – pl. az ellátás szüneteltetése kezdő napjá-
nak meghatározása GYES, GYED TGYÁS esetén, vagy a közösségi rendeletek alkalmazása 
során. 

Az álláskeresési segély megállapításának a lehetőségét, csak az öregségi nyugdíjkorhatárt öt 
éven belül elérő álláskeresőknek hagyta meg, legalább 90 napos járadékos időszakot követően, 
a minimálbér 40%-ában meghatározva az ellátás összegét, az egyéb részletszabályok változat-
lanul hagyása mellett. 

A költségtérítés szabályainál részletesen felsorolásra kerültek az utazási költségek és a helyközi 
utazási költségtérítések mellett az indokolt helyközi utazási költségek is beemelésre kerültek. 

Az ellátással kapcsolatos körülmények változásról szóló bejelentési kötelezettség 15 napban ke-
rült meghatározásra. 

  

5.2.4.3 Változások 2012-ben 

2012-ben az Flt V. Fejezetének a címe változott az eddigi álláskeresők támogatása helyett állás-
keresők ellátása címre. 

Az álláskeresési járadék megállapításhoz az álláskeresővé válást megelőző három éven belül 
kellett ettől az évtől kezdődően a legalább 360 napos jogosultsági időt megszerezni az eddigi 5 
éves intervallum helyett. 

A járadékra jogosultak közül kizárásra kerültek – a közben hatályba lépett egyéb jogszabályok 
miatt – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők is.   Az ellátási idő-
szak, illetve az ellátási összegének kétszakaszossága is, de jure is megszüntetésre került. 

Megszűnt a járadékfolyósítás 90 napos un.”büntető szüneteltetése” – mivel a járadék időtartama 
90 naposra változott, okafogyottá vált –, amennyiben az álláskereső szüntette meg a munkavi-
szonyát, ill. az neki felróható okból került megszüntetésre. A bejelentési kötelezettség teljesítése 

                                                      
20 A 365 nap helyett. 
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mellett továbbra is lehetett a járadék folyósítása mellett alkalmi munkaviszonynak minősülő ke-
reső tevékenységet folytatni. A kereső tevékenység bejelentésének elmulasztása esetén viszont 
továbbra is megmaradt a 90 napos „büntető” szüneteltetés. 

5.2.4.4 Változások 2013-ban 

2013-ban a jogalkotó nem látott indokot az Flt.-ben foglalt ellátások alapvető és átfogó módosí-
tására, de más jogszabályok változásait beépítette, másrészt jogszabályszöveg technikai jellegű 
pontosításait végezte el. Bekerült továbbá az eljárási szabályok körébe az álláskeresővel való 
elektronikus levelezésről, kapcsolattarásról szóló rendelkezés is. Pontosításra és kiegészítésre 
kerültek a járadék- és a segélyfolyósítás megszüntetésének és szüneteltetésének szabályai is. 
Lényeges jogi relevanciája van annak a módosításnak, mely szerint nem megszüntetésre kerül, 
hanem megszűnik az álláskeresési segély folyósítása a tartalmában eddig is meglévő, de ponto-
sított szövegű feltételek bekövetkeztekor. 

5.2.4.5 A passzív eszközök 2014-ben 

A 2014-ben jelenleg is hatályban lévő Flt. ellátásokra vonatkozó szövegét érdemes a főbb vona-
laiban áttekinteni – hasonló részletességgel, mint az 1991. évi márciusi állapotot –, hogy össze-
vethetőek lehessenek az elmúlt 23 év változásai.   

Az álláskereső részére megállapítható ellátások triásza megmaradt, így álláskeresési ellátásként, 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg. 

 Álláskeresési járadék 

Álláskeresési járadék illeti meg azt a személyt, aki álláskereső21, az álláskeresővé válását meg-
előző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel22 rendelkezik, munkát akar vállalni, 
de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv 
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

A megfelelő munkahely kritériumai között – az egészségi állapot, a várható kereset járadék ösz-
szegét meghaladó mértéke, a munkába járás időtartama23, a munkaviszonyban történő foglal-
koztatás –, továbbra sem szerepel már a képzettségi szint. 

Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy 
naptári negyedévben meghatározott munkaerő-piaci járulék havi átlagos összegének alapulvé-
telével kell kiszámítani. Amennyiben a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az 
álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosult-
ság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka. 

Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a kötelező legki-
sebb munkabér napi összegének megfelelő összeg. 

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap 
járadék-folyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtar-
tama 90 nap. 

Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését 
megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, 

                                                      
21 Álláskereső, aki : a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és  oktatási intézmény nappali 
tagozatán nem folytat tanulmányokat, és  öregségi nyugdíjra nem jogosult,  rehabilitációs járadékban, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő mun-
kaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és  elhelyezkedése 
érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit  az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként 
nyilvántart.  

22 Munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet foly-
tatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 
23 Tömegközlekedési eszközzel oda-vissza 3 óra, tíz éven aluli gyermeket nevelő, ill. megváltozott munkaképességű 
dolgozó esetén  2 óra. 
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kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének 80%-át  „el-
helyezkedési prémium”egy összegben ki kell fizetni24.  

Az állami foglalkoztatási szerv a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak vég-
rehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó álláskereső részére ideiglenes ellátást állapít 
meg, aminek az időtartama nem haladhatja meg a 60 napot.  

Az álláskeresési járadék folyósítása megszűnhet amennyiben a jogosultsági feltételeket kizáró 
körülmények állnak be az álláskereső helyzetében. Meg kell szüntetni, amennyiben törlik a nyil-
vántartási rendszerből, vagy együttműködési, bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, kereső te-
vékenységet folytat. Szüneteltetéssel is szankcionálható, illetve szüneteltethető a járadék folyó-
sítása bizonyos ellátás (pl. GYES, GYED, TGYÁS) folyósítási, egyéb tevékenység, (pl. önkéntes 
katonai szolgálat, rövid idejű kereső tevékenység előzetes letartóztatás, stb.) ideje alatt. Alkalmi 
foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyt –bejelentési kötelezettség terhe mellett- létesíthet az 
álláskeresési járadékban részesülő személy.   

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt állapítanak meg és folyósítanak az 
álláskeresőnek, amennyiben a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt 
év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési já-
radék folyósítási időtartamát kimerítette, az állami foglalkoztatási szerv - kereső tevékenység mi-
att - megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultsá-
got, az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően  három éven belül betöltötte a 
meghatározott életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 
más korhatár előtti, ellátásban  szolgálati járandóságban, járadékban nem részesül. 

Az álláskeresési segély összegét a kötelező legkisebb munkabér összege 40%-ában kell meg-
állapítani. Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. Ke-
reső tevékenység mellett szüneteltetendő a folyósítás. 

Költségtérítés 

A költségtérítés az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megálla-
pításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos a tömegközlekedési eszköz igénybevé-
telével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső 
részére felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények 
megváltozásáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást meg-
állapító szervet. E kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet. 

Az, aki ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított hat 
hónapon belül írásban kötelezték, ezen túl csak akkor lehet visszakövetelni, ha a jogalap nélküli 
kifizetést az ellátásra jogosult vétkes magatartása idézte elő. Különös méltánylást érdemlő eset-
ben a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt álláskeresési ellátás visszafizetésének részben 
vagy egészben történő elengedéséről születhet döntés. 

Ha a bíróság jogerősen megállapította, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogel-
lenesen szüntette meg, a munkaadó köteles a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig az 
érintett részére kifizetett álláskeresési ellátás és annak járulékai összegét a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Alap szolidaritási alaprészébe befizetni. 

                                                      
24 Ez az eljárás nem alkalmazható, ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval 
létesít munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt. 



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
  

 

6. Munkanélküliek a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma ismert gazdasági elemzésekben sokszor közölt adat. 
Magyarországon a KSH rendszeresen, negyedévente publikálja a munkanélküliek számát. A 
KSH publikáció eltér a kutatásban használt, NMH adatoktól, azokkal csak a módszertani kü-
lönbségek figyelembe vétele esetén hasonlítható össze. A KSH negyedéves, mintavételes 
adatfelvétele (Munkaerő-felmérés, MEF)  

A Munkaerő-felmérés negyedéves mintán alapuló lakossági felvétel, ahol az adatszolgáltatók 
körét a kijelölt magánháztartásban élő népesség alkotja. A 2011-ig papíralapú, 2012-től elekt-
ronikus (laptopon történő) kérdőíves összeírás folyamatos, vagyis az év minden hetében sor 
kerül összeírásra a megelőző hétre vonatkozóan.  Az adatfelvétel elsődleges célja a foglalkoz-
tatottság és a munkanélküliség mérése. A felvétel folyamatossága következtében lehetővé te-
szi, hogy rövid időn belül (az előző három hónap átlag alapján) képet adjon, a munkaerő-piac 
aktuális helyzetéről, továbbá lehetőséget nyújt a munkaerő-piacon bekövetkező változások 
vizsgálatára, nyomon követésére, konkrét csoportok helyzetének jobb megismerésére is. 

Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök vizsgálatához szükség van a munkanélküli, 
álláskereső állomány összetételének idősoros vizsgálatára és bemutatására, annak érdekében, 
hogy az alkalmazott eszközpalettát megfelelően lehessen az álláskeresők alapsokaságához 
alakítani. 

 

 

6.1 A munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint, 2004 - 
2014 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen változott 2004 és 2014 közötti évtizedben, 
számuk jelentősen nőtt 2004-től 2011-ig, 250 ezerről közel a duplájára, 477 ezerre emelkedett, 
majd jelentősen csökkent, 2014-ben (a rendelkezésünkre álló I-III. havi adatok alapján) 351 
ezerre. Ennél kisebb mértékben, de átalakultak a munkanélküliek belső megoszlásai is.  

Az adatok mögött azonban a munkanélküli státusz eltérő definíciói is meghúzódnak, nem jelzik 
egyértelműen a foglalkoztatási/munkanélküliségi helyzetképet. 
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25. ábra: A munkanélküliek átlagos száma életkori csoportok szerint (ezer fő) 

 

Forrás: KSH, MEF 

 

A munkanélküliek között a 25 év alatti személyek aránya 2004-ben 22,1%-os volt, a 25 és 34 
év közöttiek együttes arány kis mértékben meghaladta a 30 százalékot (30,1%). A 35 és 50 év 
közötti kohorszok aránya 10 és 13 százalék között mozgott. A vizsgált időszak elején kifejezet-
ten alacsony volt az 50 éves és annál idősebb munkanélküliek aránya. 2014-ben a 25 év alatti 
fiatal álláskeresők aránya 20 százalék alatt volt, a 25 -29 évesek (13,6%) és a 30-34 éves 
személyek (11,7%) együttes aránya is 25,2 százalékos volt, amivel jelentősen elmaradt a 2004-
es 30 százaléktól. A 35 és 50 év közötti kohorszok belső arányai nem nagyon változtak, 10 és 
13 százalék között voltak 2014-ben is. Jelentősen emelkedett az 55 év feletti korcsoportok ará-
nya az munkanélküliek között. A 2014-es állomány 8,3 százaléka 55 és 59 év közötti személy, 
3,5 százaléka pedig 60 év feletti személy volt.  

A vizsgált évtizedben a munkanélküli személyek korstruktúrájában történt változások közül ket-
tőt lehet kiemelni. Csökkent a fiatal, 30 év alatti munkakeresők száma, bár a képet árnyalja, 
hogy 2010-et követően 16 százalékosról 20 százalék körüli arányúra nőtt a 25 éven aluliak 
száma. A mások fontos változás az idősebb, 55 év feletti személyek arányának erős növeke-
dése volt. A 60 feletti személyek aránya 2010-ig 1 százalék alatt maradt (0,5 – 0,8 %) és az 55 
– 60 éves korosztály aránya is 2008 és 2011 között erősödött 6 százalékosról közel 10 száza-
lékosra.  
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26. ábra: A munkanélküliek számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláske-
resők teljes létszáma (ezer fő) 

 
15–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–74 

Össze-
sen (e. 

fő) 

2004. I–IV. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 252,9 

2005. I–IV. 120 125 114 124 107 115 129 141 121 303,9 

2006. I–IV. 115 127 126 129 145 130 114 141 136 318,2 

2007. I–IV. 103 120 130 125 148 126 122 169 82 312,1 

2008. I–IV. 107 120 128 132 155 131 137 191 132 326,3 

2009. I–IV. 141 152 161 168 199 166 168 262 167 417,8 

2010. I–IV. 140 170 184 198 222 179 202 352 196 469,4 

2011. I–IV. 133 142 161 206 232 184 216 442 281 466,0 

2012. I–IV. 151 157 172 211 205 165 215 402 371 473,2 

2013. I–IV. 149 134 156 179 218 165 176 389 423 441,0 

2014. I–III. 125 115 119 141 166 122 129 287 640 351,6 

Forrás: KSH, MEF 

 

A munkanélküliek kohorszonkéni létszámai 2004 és 2014 között jelentősen átalakultak. Minden 
vizsgált korcsoportban növekedett a munkanélküli személyek száma ebben az időszakban.  
Amennyiben a munkanélküliek számának változást nézzük a vizsgált időszakban és 2004-es 
évet tekintjük bázisnak, látszik, hogy legkisebb mértékben a 25 és 34 év közöttiek száma nö-
vekedett (20 százalék alatti növekedés). Hasonlóan kis mértékben, alig 22-29 százalékkal nőtt 
a 45 – 54 évesek, valamint a 25 év alatti fiatalok száma ebben az időszakban. Jelentősebb 
növekedés a 35 és 44 év közötti középkorú munkanélküliek számában történt, számul 2010-ig 
megduplázódott 2004-hez képest, majd csökkent a számuk, de 2014.ben is 40-60 százalékkal 
meghaladta a 2004-es szintet. Az 55 – 59 év közötti kohorszba tartozó munkanélküliek száma 
2004 és 2011 között megnégyszereződött. Különösen erősen emelkedett számuk a 2008 – 
2011-es időszakban. Számuk 2011-et követően csökkent, de 2014.ben is közel háromszor any-
nyi idős, 55 – 59 éves munkanélküli volt, mint 2004-ben. A 60 év feletti munkanélküliek 
száma2008-at követően meredeken emelkedett és 2014-ben átlagos számuk hatszorosan 
múlta felül a 2004-es létszámukat. 
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6.2 A munkanélküliek megoszlása a munkakeresés időtartama sze-
rint, 2004 - 2014 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen változott 2004 és 2014 közötti évtizedben 
és létszámuk 2011-ig emelkedő, majd csökkenő tendenciája mellett átalakult, jelentősen meg-
változott a munkakeresés időtartama szerint megoszlásuk is. Itt a KSH MEF adatok alapján 
mutatjuk be a folyamatot, az itt közölt hosszabb, egy éven felüli álláskeresési időtartammal 
rendelkező személyek száma és aránya módszertani okokból nem vethető össze a hatásvizs-
gálat más fejezeteiben használt NMH tartós álláskereső adataival.  

 

27. ábra: Az álláskeresők átlagos száma a munkakeresés időtartama szerint (ezer fő) 

 

Forrás: KSH, MEF 

 

2004-ben a több mint 2 éves álláskeresői időtartammal rendelkezők aránya 18,8 százalékos 
volt. Az újabb állásukat 19-24 hónapja keresők 7,8 százalékos arányban voltak jelen a munka-
nélküliek között.  Az egy évnél hosszabb ideje állásukat keresők arány 45,4 százalékát tette ki 
a munkanélküli személyeknek.  

A rövid, egy hónaposnál rövidebb álláskeresési időtartammal rendelkezők aránya az összes 
munkanélküli 5,2 százalékát érte el, a 3 hónapnál rövidebb időtartammal rendelkezők együtte-
sen a munkanélküliek ötödét tették ki (22%), a fél évnél rövidebb ideje állást keresők együttesen 
pedig az állomány harmadát (37,9%) alkották. 

2004 és 2014 között a munka nélküli személyek között jelentősen nőtt az nagyon rövid és a 
nagyon hosszú álláskeresési időtartammal rendelkezők aránya. 2013-ban és 2014. I-III. ne-
gyedévben az egy hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya 10 százalék felé növekedett. 
Ugyancsak az itt bemutatott időszakban látható legmagasabb arányt mutatja a két év feletti 
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álláskeresési időtartammal rendelkezők aránya. 2014-ben a munkanélküliek negyede (25,1%) 
több mint két éve keresett állást.  

A munkanélküli személyek a munkakeresés átlagos időtartama szerinti megoszlásában 2004 
és 2014 között első sorban a két szélsőség, a nagyon rövid és a nagyon hosszú álláskeresési 
időszakkal rendelkezők aránya nőtt meg. 

 

28. ábra: Az álláskeresők számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláskere-
sők teljes létszáma (ezer fő) 

 
1 hó 
alatt 

1–3 hó 4–6 hó 7–11 hó 12 hó 
13–18 

hó 
19–24 

hó 
 25 hó 
felett 

összesen 
(fő) 

2004. I–IV. 100 100 100 100 100 100 100 100 250 

2005. I–IV. 114 116 111 123 104 123 140 115 296 

2006. I–IV. 102 122 121 124 133 123 136 126 310 

2007. I–IV. 107 118 111 121 95 128 134 138 305 

2008. I–IV. 104 120 120 128 100 117 134 157 318 

2009. I–IV. 144 170 167 185 136 154 138 167 410 

2010. I–IV. 130 156 157 200 171 224 217 199 462 

2011. I–IV. 223 168 157 168 134 194 205 220 459 

2012. I–IV. 302 152 158 193 164 178 186 214 466 

2013. I–IV. 371 118 135 149 187 149 230 206 431 

2014. I–III. 292 102 113 108 147 107 156 182 343 

Forrás: KSH, MEF 

 

A munkanélküliek közül azok száma, akik a legrövidebb átlagos munkakeresési időtartammal 
rendelkeztek 2004 és 2008 között alig változott. Számuk 2009-től azonban ugrásszerűen meg-
nőtt és 2013-ban és 2014-ben átlagosan 3-4 szer többen voltak, mint 2004-ben. A jelentős 
növekedés mögött a közmunka megnövekedett alkalmazása miatti rövid idejű munkavállalások 
hatásai állnak. A többi, az álláskeresési időtartam szerinti csoport létszáma is nőtt a vizsgált 
időszakban. A növekedés egyes csoportokban kismértékű, 10 százalék alatti volt, mint az 1-3 
hónapos, a 7-11 hónapos és a 13-18 hónapos időtartamok esetén. Jelentősen nőtt viszont a 
19 hónap feletti átlagos álláskeresési idővel rendelkezők száma, főként a 2009-et követő idő-
szakban. A munkanélküliség csúcséveiben, 2010-2011-ben számuk kétszerese volt a 2004-es 
létszámuknak. A több, mint 25 hónapos átlagos álláskeresési idővel rendelkezők létszámai is 
ehhez hasonlóan, 2008-at követően emelkedtek meg erőteljesen.  

A közfoglalkoztatásnak ugyan kiemelt célja volt már az Út a Munkához programban, majd az új 
közfoglalkoztatás rendszerében is, 2011-et követően a tartósan állás nélkül álló személyek be-
vonása és visszavezetés a munkaerőpiacra, azonban a munkanélküliek létszámadatain ezek 
nem tükröződnek vissza, számuk jelentősen nőtt és 2014-ben is magas volt. 
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7. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély az NFSZ 
nyilvántartása alapján 

7.1 Összefoglalás 

2011-ben az összes álláskeresési támogatásban valamivel több, mint 686 ezer embert része-
sültek, akiknek közel kétharmada álláskeresési járadékban, míg a többiek álláskeresési segélyt 
kaptak. A támogatásban részesültek száma évről-évre csökkent, mely csökkenés intenzitása 
azonban különböző mértékű volt. A legnagyobb csökkenés 2012-ben következett be, amikor 
az előző évi támogatottak száma egyharmaddal lett kevesebb, 2013-ban 2012-hez képest mint-
egy 13 százalékkal, míg az elmúlt évben már csak alig 5 százalékkal kevesebb támogatott volt 
az előző esztendőhöz viszonyítva. A két típusban (járadék, segély) részesültek számának vál-
tozásában nagymértékű eltérés tapasztalhatunk. 2012-ben a járadékban részesültek száma 
alig változott, ellenben a segélyezettek 2011 évi negyedmilliós száma drasztikusan lecsökkent 
(nem érte el a 20 ezret). 2013-ban ez utóbbi ezer fővel nőtt, a járadékban részesültek száma 
ugyanakkor 14 százalékkal csökkent. A vizsgált utolsó évben a járadékosok száma tovább 
csökkent (6%-kal), a segélyezetteké pedig tovább emelkedett (29%-kal), s így érte el az előbbi 
a 352 ezret, utóbbi a közel 27 ezret. 

29. ábra: Az álláskeresési támogatásban érintettek bruttó létszáma 2011-2014 
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Minden évben nagy mozgás jellemezte mind a járadékosokat, mind a segélyezetteket. 2011-
ben mindkét típusnál meghaladta a kilépők száma a belépőkét, előbbi esetében 17 ezer, utóbbi 
esetében 68 ezer főt jelentett az eltérés. A következő évben a rendszert elhagyó járadékosok 
68 ezerrel voltak többen, mint a belépők, ugyanez a szám a segélyezetteknél 628 fő volt. 2013-
ban a kilépő járadékosok még mindig 15 ezer fővel meghaladták a rendszerbe járadékosként 
belépők számát, azonban ebben az esztendőben a segélyezettként jelentkezők száma több 
mint 6 ezerrel meghaladta az ugyanilyen típusú álláskeresési támogatottak számát. A vizsgált 
időszak utolsó évében mindkét típusnál a belépők száma nagyobb volt a kilépőkénél, a járadé-
kosoknál 6 ezerrel, a segélyezetteknél 5 ezerrel. 
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Az adott évben megállapított új jogosultságok egy főre jutó átlagos időtartama a vizsgált négy 
évből az utolsó háromban közel azonos volt, 2011-ben azonban ezeknek duplája volt. A 2011-
ben mért 211 nap 2012-ban 101-re, majd 106-ra és végül 2014-ben 105-re módosult. Amíg 
2011-ben a két típusú megállapított új jogosultsági támogatás átlagos időtartamában nem volt 
nagy eltérés (járadékosok: 201, segélyezettek: 231 nap) addig 2012-től a járadékosok támoga-
tási időszaka folyamatosan csökkent, először 72 napra, majd 69-re és végül 2014-ben egy já-
radékos 67 napig kapott támogatást. A segélyezettek időtartama is a vizsgált időszak utolsó két 
évében folyamatosan csökkent, azonban 2012-ben az előző évhez képest óriási növekedés 
történt. Míg 2011-ben – mint az előbb említettük – egy segélyezett átlagos támogatási ideje 231 
nap volt, addig 2012-ben ez 1375 napot tett ki. Ez csökkent 2013-ban 1345 napra, s 2014-re 
1302-napra. 

Az adott évben a rendszerből kikerülők átlagos egy főre jutó ellátási időtartama is folyamatos 
csökkenést mutatott, a kezdeti 114 nap az utolsó két évben egységesen 63 napra csökkent. De 
amíg a kilépő járadékosok ellátási ideje folyamatosan csökkent (a 2011-es 130 napról 2014-re 
55-re), addig a segélyezetteké ezzel ellentétesen mozgott. A vizsgált időszak elején még csak 
92 napig voltak ellátottak, addig az utolsó évben már 575 napig. (A közbenső két évben is 
növekedést tapasztaltunk 2012-ben: 242, 2013-ban: 441 napig járt az ellátás.) 

Az elhelyezkedettekre jutó átlagos egy főre jutó támogatási időszak is folyamatosan csökkent 
a vizsgált négy évben. 2011-ben még 80 nap volt, majd a következő két évben 56 és 42 napra 
csökkent, hogy 2014-ben már csak 39 napot tegyen ki. Az álláskeresési járadékban részesült 
elhelyezkedettek átlagos támogatási időszaka is folyamatosan csökkent, 2011-ben még 88 nap 
volt, ami 2014-re 39-re csökkent. Az elhelyezkedett álláskeresési segélyezettek átlagos egy 
főre jutó támogatási időszaka ezzel szemben a vizsgált négy évben hektikusan alakult. 2011-
ben volt a legalacsonyabb (51 nap), majd a következő évben a legmagasabb (80 nap), 2013-
ban újra lecsökkent a 2011-ben mért körüli értékre (59 nap), s 2014-ben újra emelkedett (70 
nap). 

Az álláskeresési támogatások összege a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett (kivéve 
a megállapított új jogosultságok átlagos bruttó összege 2013-ról 2014-re, amikor stagnált az 
érték). Nem meglepően a támogatások legmagasabb egy főre jutó értéke az elhelyezkedőknél 
a legmagasabbak.  2011-ben közel 50 ezer forint volt az ilyen címen kifizetett támogatás nagy-
sága, 2012-ben 67 ezer forintra emelkedett, majd 2013-ban 75 ezerre és 2014-ben volt a leg-
kisebb éves növekedés, amikor is 77 ezer forintot kapott egy elhelyezkedő álláskereső támo-
gatott havi bruttó támogatásként. Típusonként vizsgálva elmondható, hogy amíg 2011-ben az 
elhelyezkedett álláskeresési járadékos egy havi bruttó átlagos összege közel kétszerese volt 
az elhelyezkedő álláskeresési segélyezetnek, addig a következő években megközelítette, majd 
meg is haladta a 2,5-szeres eltérést. 

Amíg 2011-ben a kilépők egy havi bruttó támogatási összege volt a legalacsonyabb, addig a 
következő években a megállapított új jogosultak havi bruttó összege lett a legalacsonyabb. Az 
ellátási típusok szerinti bontásban vizsgálva mind a négy évben a megállapított új és a kilépők 
átlagos egy főre jutó bruttó ellátási összegei közel azonosak voltak, természetesen mindkét 
típusnál a járadékosok összegei voltak a magasabbak a szegélyzettekéhez viszonyítva. Az 
évek folyamán az összegek folyamatosan emelkedtek. 2011-ben egy megállapított új jogosult 
álláskereső járadékos havi bruttó támogatási összege 51 ezer forint volt, ami 2014-ben 66 ezer 
forintra emelkedett. Ugyanezen összegek egy megállapított új jogosult álláskereső segélyezett 
esetében 2011-ben 30 ezer, 2014-ben 36 ezer forintot tett ki. A kilépő álláskereső járadékos 
havi bruttó 48 ezer forintos (2011) támogatása a vizsgált időszak végén (2014) 67 ezer forintra 
nőtt. A kilépő álláskereső segélyezett 2011. évi havi bruttó 30 ezer forintos támogatása 2014-
re 35 ezer forintra emelkedett. 
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7.2 Az álláskeresési ellátásban érintettek nemek szerinti megosz-
lása  

Általánosságban elmondható, hogy az álláskereső támogatásban részesültek 53-55 százaléka 
férfi. A vizsgált időszakban csak 2013-ban haladta meg ezt az értéket a férfiak aránya, akkor 
elérte az 58 százalékot. Ezek az értékek az álláskeresési járadékosokra is igazak, az álláske-
resési segélyezettek esetében azonban tapasztalhatunk ettől való eltéréseket. A belépő állás-
keresési segélyezettek között a trend csak 2011-ben érvényesült, a többi esztendőben 64-68 
százalék közötti férfi arányt tapasztalhattunk. A kilépő álláskereső segélyezettek évről-évre el-
térő férfiarányt mutattak, 2011-ben a trendnek megfelelőt, 2012-ben azonban a segélyezett nők 
száma meghaladta a férfiakét, 2013-ban ismét – ha kismértékben is – férfitöbblet volt, s 2014-
ben kétharmaduk volt férfi a segélyezett álláskeresőknek. 

 

30. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban töltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és az ellátottak neme szerint (nap/fő) 

 

Megállapított új jogosultsá-
gok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

férfi 195 242 211 124 91 110 86 51 79 

nő 206 219 210 137 93 119 90 51 82 

2012 

férfi 70 1 325 103 79 239 82 53 90 54 

nő 74 1 464 99 90 244 94 59 73 59 

2013 

férfi 67 1 296 109 58 485 61 41 109 41 

nő 72 1 451 101 63 395 66 43 51 43 

2014 

férfi 66 1 235 108 53 645 64 38 233 38 

nő 68 1 423 102 58 436 62 40 56 40 

 

A megállapított új jogosultságok átlagos időtartama a vizsgált időszak minden évében a férfiak-
nál magasabb volt a nőknél, az eltérés azonban néhány napot jelentett (2011-ben mindössze 
egy napot, 2013-ban hét-, 2014-ben hat napot). Azonban az álláskeresési típusok szerint már 
nem egyöntetű a kép. A megállapított új jogosultságú álláskereső járadékosok átlagos időtar-
tama mind a négy évben a nőknél volt magasabb, az álláskereső segélyezetteknél 2011-et 
kivéve, – ahol a férfiak által eltöltött segélyezési átlagos nap magasabb volt a segélyezett nő-
kéjénél – szintén a nők töltöttek több időt álláskeresési támogatásban. A kilépőkre vonatkozóan 
is nőknél tapasztalhatunk magasabb időtartamot, kivéve 2013-ban és 2014-ben az álláskere-
sési segélyezetteknél, ahol a férfiak töltöttek átlagosan több időt támogatásban. Az elhelyezke-
detteknél is hasonló a tendencia, de itt már a segélyezettek közül 2012-ben is a férfiak töltöttek 
több időt támogatásban és itt tapasztalhatjuk a legnagyobb különbséget a két nem között: 2014-
ben az elhelyezkedő férfi álláskeresési segélyezettek átlagos időtartama 233 nap volt, míg a 
nőké 56 nap.  
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31. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és az ellátottak neme szerint (Ft/hó/fő) 

 

Megállapított új jogosultsá-
gok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

férfi 51 421 30 309 44 128 49 061 30 218 41 053 55 563 30 551 50 529 

nő 49 817 30 252 43 620 47 615 30 270 40 425 54 035 30 546 48 938 

2012 

férfi 63 081 31 682 58 947 62 535 30 829 61 984 68 567 30 668 68 367 

nő 59 488 30 421 56 101 60 463 31 444 59 678 65 454 29 780 65 091 

2013 

férfi 66 374 34 780 59 842 65 487 33 955 65 227 76 613 30 589 76 587 

nő 63 120 33 021 58 657 65 440 31 989 65 078 72 542 29 312 72 338 

2014 

férfi 67 815 36 541 59 136 68 356 35 935 67 774 79 100 30 943 79 085 

nő 64 279 35 343 59 218 66 655 33 626 66 290 75 308 29 051 75 105 

 

A támogatás egy főre jutó átlagos bruttó összege a két nem között nem mutat nagy különbsé-
geket a vizsgált időszakban. Azt azért el kell mondani, hogy ha kismértékben is, de általában a 
férfiak álláskeresési támogatása magasabb volt. 2011-ben és 2012-ben a kilépő női álláskere-
sési segélyezettek a férfiaknál magasabb összeget kaptak átlagosan egy főre. 2014-ben a meg-
állapított új jogosult álláskereső segélyezettek esetében volt hasonló tendencia, igaz a különb-
ség mindössze 82 forintnyi volt. 

7.3 Az álláskeresők iskolai végzettsége 

Az adott évben álláskeresési járadékban részesültek iskolai végzettség szerinti megoszlása 
2011-ben és 2013-ban azonos volt, 27 százalékuk alacsony iskolai végzettségű, 64 százalékuk 
középfokú- és 9 százalékuk felsőfokú. 2012-ben a középfokúak aránya kétharmadnyira, a fel-
sőfokúaké egytizednyire emelkedett. 2014-ben ezzel szemben az alapfokú végzettségűek ará-
nya háromtized, a középfokúaké 62 százalék volt. 2011-ben és 2013-ban a belépő és a kilépő 
álláskeresési támogatottak iskolai végzettség szerinti arányainak vizsgálataikor az érintett össz-
létszámnál tapasztal megoszláshoz képest szignifikáns különbségeket nem tapasztaltunk. 
2012-ben az álláskereső támogatásban részesültek közül a kilépők között magasabb volt a 
legalacsonyabb iskolai végzettségűek aránya a belépőkhöz viszonyítva, 2014-ben pedig a be-
lépők között találhatunk magasabb arányban alacsony iskolai végzettségűeket a középfokúak-
hoz viszonyítva és a kilépőknél fordítva. 

2011-ben az álláskeresési járadékosok mind a belépők, mind a kilépők és az adott évben érin-
tettek közt is magasabb arányban voltak a közép- és felsőfokú végzettségűek az álláskeresési 
segélyezettekhez képest. Előbbi esetében 10, utóbbi esetébe 4-5 százalékpontnyi különbség 
volt, míg az alacsony iskolai végzettségűek 13-14 százalékponttal többen voltak a segélyezet-
tek közt. 2012-ben a tendencia hasonló volt, de a különbségek jóval kisebbek voltak. 2013-ban 
mind az érintett, mind a belépő álláskeresési járadékosok és segélyezettek között iskolai vég-
zettség szerinti eltérés nem volt szignifikáns, egyedül a kilépők esetében látható minimális el-
térés, ahol az álláskeresési segélyezettek közt magasabb volt az alacsony iskolai végzettsé-
gűek aránya, s alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek esetében, az összes kilépőkhöz képest. 
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2014-ben az álláskereső járadékosok mind a belépők, mind a kilépők, mind az érintettek ese-
tében a középfokú végzettségűeknél alacsonyabb arányokat mutatnak a segélyezettekhez vi-
szonyítva, s a másik két iskolai végzettségnél az álláskeresési járadékosok aránya magasabb 
az álláskeresési segélyezettekhez képest. Az eltérés azonban mindössze 1-3 százalékpontnyi. 

 

32. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban töltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és az ellátottak legmagasabb iskolai végzettsége szerint (nap/fő) 

 Megállapított új jogosultsá-
gok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély ösz-
sze
s 

2011 

alapfokú 185 220 201 125 93 108 86 51 77 

középfokú 203 234 213 131 91 116 88 51 81 

felsőfokú 215 267 227 132 92 120 89 51 83 

2012 

alapfokú 66 1 316 99 78 304 86 53 77 53 

középfokú 73 1 394 101 85 216 88 55 80 56 

felsőfokú 78 1 408 103 91 197 93 61 81 61 

2013 

alapfokú 61 1 317 97 54 523 59 40 78 40 

középfokú 71 1 355 109 61 401 64 42 57 42 

felsőfokú 78 1 356 113 66 401 69 44 42 44 

2014 

alapfokú 59 1 309 95 49 639 57 37 85 37 

középfokú 70 1 299 109 57 548 65 39 69 39 

felsőfokú 77 1 299 113 64 559 70 42 39 42 

 

Az ellátás átlagos időtartama és az ellátottak iskolai végzettsége között szoros kapcsolat figyel-
hető meg. A vizsgált időszak valamennyi évében elmondható, hogy minél magasabb az állás-
keresési ellátott iskolai végzettsége, annál több időt töltött el az ellátásban. Ugyanez elmond-
ható az álláskeresési járadékosok esetében is. Az álláskeresési segélyezetteknél vegyesebb 
képet látunk. A megállapított új jogosultságú álláskeresési segélyezett jogosultak esetében is 
hasonló a tendencia, azzal a különbséggel, hogy a közép- és a felsőfokú végzettségűek között 
nagyon kicsik a különbségek az ellátás időtartamában. A kilépő álláskeresési segélyezettek 
közt azonban minden évben az alapfokú végzettségűeknél láthattuk a legmagasabb időtarta-
mokat. Az elhelyezkedett álláskeresési segélyezettek esetében 2011-ben alig volt különbség 
az ellátás időtartama közt iskolai végzettség szerint, a vizsgált időszak utolsó két évében pedig 
a legtöbb időt az ellátásban az alapfokú, míg legkevesebb időt a legmagasabb iskolai végzett-
ségűek töltöttek el. 
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33. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és az ellátottak legmagasabb iskolai végzettsége szerint (Ft/hó/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

alapfokú 47 462 30 280 39 722 44 944 30225 36 988 50 517 30504 45 161 

középfokú 50 150 30 278 44 447 48 423 30243 41 469 54 208 30551 49 429 

felsőfokú 57 669 30 339 51 361 56 015 30323 48 629 64 483 30649 59 448 

2012 

alapfokú 55 632 30 931 51 440 55 552 30891 54 753 61 110 30116 60 743 

középfokú 60 986 31 137 57 540 61 411 31301 60 817 66 243 30185 65 990 

felsőfokú 72 774 31 270 69 048 74 071 31433 73 409 78 127 29788 77 875 

2013 

alapfokú 56 649 33 945 52 168 55 738 33091 55 484 68 280 30041 68 180 

középfokú 65 787 34 161 60 207 67 283 33005 66 982 74 064 29405 73 954 

felsőfokú 78 499 34 251 71 560 82 886 32454 82 513 86 664 29084 86 557 

2014 

alapfokú 57 033 36 027 52 229 56 955 35161 56 644 69 196 28851 69 075 

középfokú 67 544 36 147 60 237 70 048 35170 69 515 76 886 29558 76 789 

felsőfokú 81 905 36 144 72 295 87 323 35007 86 625 91 252 27728 91 140 

 

Az iskolai végzettség és az ellátás összegében – hasonlóan az ellátásban töltött időhöz képest 
– szoros összefüggés van, vagyis minél magasabb az ellátottak iskolai végzettsége, annál ma-
gasabb az egy főre jutó bruttó ellátási összegek. Az eltérés annyi, hogy az időtartamhoz viszo-
nyítva ebben az esetében még nagyobbak a különbségek. Az álláskeresési járadékosok ellátási 
összegeinek eltérései hasonló tendenciát mutattak az összes ellátott esetében megfigyelthez 
képest. Az álláskeresési segélyezettek egy főre jutó összegei azonban néhány esetben eltér-
nek ettől. A vizsgált időszak első két évében itt is megfigyelhető az iskolai lejtő, azonban a 
különbségek minimálisak, nem is szignifikánsak. Az utolsó két évben nagyon vegyes a kép 
iskolai végzettség tekintetében, de itt is minimálisak különbségek a különböző típusok szerint. 

7.4 Az álláskeresők életkori megoszlása 

Az álláskeresési támogatásban részesültek korcsoportok szerinti megoszlásában a vizsgált idő-
szakban folyamatos változást figyelhettünk meg. Évről-évre folyamatosan nőtt az 55 év felettiek 
aránya az ellátottak közt és ezzel szemben 2012-ben a legfiatalabbak (25 év alattiak), míg 
2013-ban és 2014-ben a középkorúak (26-55 évesek) aránya csökkent. Azonban az a teljes 
időszak alatt elmondható, hogy – a foglalkoztatási összetételhez hasonlóan – az ellátottak zöme 
a középkorúakhoz tartoznak (74-80%), a legidősebbek (11-17%), és a legfiatalabbak (7-8%) 
követik őket. A legidősebbek arányeltolódásának oka, hogy minden évben a kilépők közt csök-
kent, a belépők közt nőtt az arányuk. 
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34. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban eltöltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és az ellátottak életkori csoportjai szerint (nap/fő) 

 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

25 év alatt 138 88 116 93 76 84 67 46 59 

26-55 éves 204 94 172 131 81 111 89 49 81 

55 év felett 214 774 498 146 175 160 96 72 90 

2012 

25 év alatt 59 90 59 59 75 60 42 56 43 

26-55 éves 73 301 73 86 115 86 57 70 57 

55 év felett 74 1 379 326 89 333 119 57 147 58 

2013 

25 év alatt 58 na. 58 50 67 50 35 61 36 

26-55 éves 70 90 70 61 59 61 42 48 42 

55 év felett 69 1 345 367 61 548 95 42 194 43 

2014 

25 év alatt 57 na. 57 47 72 47 33 76 33 

26-55 éves 68 90 68 56 66 56 39 50 39 

55 év felett 65 1 302 340 55 653 117 39 481 40 

na.: nincs adat 

Az ellátásban töltött átlagos idő a vizsgált időszak valamennyi évében az életkori csoportokkal 
szorosan összefüggött. Minél idősebb volt az ellátott annál több időt töltött átlagosan álláskere-
sési támogatásban. Az életkori csoportok között ellátásban töltött időtartam az elhelyezkedet-
teknél volt a legkisebb és a megállapított új jogosultságok esetében volt a legmagasabb, itt is 
igazán a legidősebbek és a másik két életkori csoport közötti időtartam különbségei voltak iga-
zán magasak. Az is elmondható, hogy az álláskeresési járadékosok és az álláskeresési segé-
lyezettek életkori csoportok szerinti ellátásban töltött időtartama is nagy különbséget hordoz. 
Míg az álláskeresési járadékosok esetében valamennyi formában (megállapított új jogosultság, 
kilépők és elhelyezkedők) kicsik az eltérések az életkori csoportok között az ellátás időtartamá-
ban, addig az álláskeresési segélyezetteknél nagyon nagy különbségek is megfigyelhetők. 

Nem meglepő, hogy a vizsgált időszak valamennyi évében a középkorú álláskeresési ellátás-
ban részesülők egy főre jutó ellátási összegei általában magasabbak a másik két életkori cso-
porténál. Ugyanez figyelhető meg az álláskeresési járadékosok esetében is, itt is a vizsgált 
időszak mind a négy évében. Az álláskeresési segélyezetteknél azonban vegyesebb képet ta-
pasztalhatunk, 2011-ben a legfiatalabbak ugyanolyan összeget kaptak, mint a középkorúak, a 
többi három évben a legtöbbet a legidősebbek, azután a legfiatalabbak és a középkorúak kap-
ták átlagosan egy főre a legkevesebb ellátási összeget.  

 

  



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 56/170 

  

35. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és az ellátottak életkori csoportjai szerint (Ft/hó/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

25 év alatt 49 986 30 444 41 406 47 298 30 303 38 740 52 414 30 586 44 746 

26-55 éves 50 632 30 388 44 698 48 557 30 291 41 156 55 126 30 566 50 473 

55 év felett 50 885 29 836 40 189 47 917 29 849 39 478 54 481 30 359 48 252 

2012 

25 év alatt 59 150 29 351 57 051 59 528 30 296 59 154 63 989 30 162 63 471 

26-55 éves 61 325 28 503 59 902 61 745 30 799 61 441 67 418 30 022 67 183 

55 év felett 62 031 32 173 46 644 61 488 31 483 57 849 67 033 30 637 66 480 

2013 

25 év alatt 64 112 29 729 63 350 63 107 29 508 63 064 70 325 29 360 70 263 

26-55 éves 64 961 28 158 63 479 65 851 30 146 65 764 75 219 29 270 75 105 

55 év felett 64 054 35 287 45 216 64 274 33 827 62 163 74 744 32 223 74 635 

2014 

25 év alatt 65 949 30 088 65 635 65 672 29 972 65 637 73 327 29 975 73 269 

26-55 éves 66 482 27 973 65 124 68 259 29 930 68 168 77 937 28 976 77 859 

55 év felett 62 923 30 034 44 659 64 229 35 956 61 264 75 181 32 940 75 126 

 

7.5 Az álláskeresési ellátásban részesülők területi megoszlása 

Az álláskeresési támogatottak térbeli elhelyezkedésénél sajnos csak három évet lehet elemezni 
a vizsgált időszakban, mivel 2013-ban adathiány miatt a támogatottak több mint felénél nem 
ismert ez az adat. 

2011-ben az álláskeresési támogatásban érintettek 11 százaléka fővárosi volt, 2012-ben azon-
ban arányuk közel 2 százalékponttal emelkedett, 2014-ben azonban visszaesés történt, amikor 
is az érintett budapestiek aránya az összes támogatott egytizedére csökkent. A belső, típuson-
kénti megoszlásban azonban eltérés látszik, mivel a járadékosok között a fővárosiak reprezen-
tációja 2011-ben magasabb (13%) volt, mint az álláskeresési segélyezettek közt (9%). A vizs-
gált másik két évben azonban megfordult a trend, mert 2012-ben a budapesti álláskeresési 
segélyezettek az érintett létszámból közel 17 százalékot tettek ki, míg az álláskeresési járadé-
kosok közül csak 13 százalékot. 2014-ben a segélyezettek aránya nem változott, azonban a 
járadékosok közül a fővárosiak aránya csupán egytizednyi volt. 2012-ben a belépő álláskere-
sési segélyezettek több mint egyötöde volt fővárosi, a kilépőknek pedig csak 14 százaléka (az 
álláskeresési járadékosok ugyanebben az esztendőben mind a belépők, mind a kilépők 13 szá-
zalékét tették ki). A megyék közül – nem meglepően – nagyságát és foglalkoztatási helyzetét 
tekintve – Borsod-Abaúj-Zemplén emelkedik ki az álláskeresési támogatottak arányát vizs-
gálva. Ugyan 2011-ben Pest megyében (amely lakosságát tekintve a legnépesebb megyénk) 
egy százalékponttal magasabb hányadot látunk (9%), mint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
az álláskeresési támogatásban érintettek közt, és ami 2012-ben tovább nőtt (Pest megye 11%, 
Borsod-Abaúj-Zemplén 8%), azonban 2014-ben megfordult trend és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében tapasztalhatjuk a megyék közt a legnagyobb arányszámot (10%, Pest megye ha-
sonló adata: 8%). Mindhárom évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye következik a sorban 6-8 
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százalékos részaránnyal, ahol a borsodihoz hasonló jellemzők alakítják a foglalkozást. 2011-
ben általánosságban elmondható, hogy az ország keleti megyéiben az álláskeresési támoga-
tásban érintettek közül arányaiban többen vannak az álláskeresési segélyezettek, míg az or-
szág nyugati megyéiben (kivéve Somogy megyét) az álláskeresési járadékosok hányada na-
gyobb (a vizsgált másik két évben nem látni ilyen egyértelmű összefüggést). 

2011-ben a kilépő álláskeresési támogatottak átlagos támogatásban eltöltött időtartama a fővá-
rosi és a Pest megyei ellátottaknál volt a legmagasabb, az országos átlagot 16-17 százalékkal 
meghaladóan. Az országos átlagot Fejér és Bács-Kiskun megyében 3-4 százalékkal, míg 
Csongrád és Zala megyében 1-2 százalékkal haladta meg az egy kilépő ellátottra jutó átlagos 
támogatási időtartam. A többi megyében átlag alatti volt a támogatási idő, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben a legnagyobb mértékben, 10-11 nappal kevesebb 
időt töltöttek a kilépő álláskeresési támogatottak átlagosan álláskeresési támogatásban az or-
szágos átlaghoz képest. 2012-ben a Pest megyei kilépő ellátottak átlagos álláskeresési támo-
gatásban töltött ideje volt a legmagasabb (11 százalékkal több volt, mint az országos érték), ezt 
a főváros követte (10%). Átlag feletti volt az álláskeresési támogatásban eltöltött idő Bács-Kis-
kun és Fejér megyében (2-2%), valamint Hajdú-Bihar megyében (1%), Békés és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyékben ezzel ellentétben a legalacsonyabb (9-9%-kal az országos átlag alatt). 
2014-ben újra a fővárosban volt a legmagasabb a kilépő álláskeresési támogatottak ellátásban 
eltöltött ideje (23%-kal haladta meg az országos átlagot), de Pest megyében (19%) és Fejér 
megyében is kiugró arányt tapasztalhattunk (15%). Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár Bereg 
(17%), és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (14%) jóval az országos átlag alatti értékeket fi-
gyelhettünk meg.  

Az elhelyezkedett álláskeresési támogatottak megyei átlagos időtartamai hasonló képet mutat-
nak, mint amilyet a kilépőknél megfigyelhettünk, azzal az eltéréssel, hogy 2011-ben Pest megye 
ellátottjai töltötték a legtöbb időt ellátásban (14%-kal többet, mint az országos átlag), s hogy a 
Zala megyei elhelyezkedő álláskeresési ellátottak átlagos ideje alacsonyabb volt az országos-
nál, míg a kilépő álláskeresési ellátottaké magasabb. 2012-ben néhány megyében ellentétesen 
alakultak az elhelyezkedő és kilépő álláskeresési ellátottak ellátásban töltött ideje az országos-
hoz képest. Baranya és Csongrád megyében az elhelyezkedőké az országos átlagot megha-
ladó a kilépőké alacsonyabb, míg Bács-Kiskun és Fejér megyékben pont fordítva a kilépőké 
haladta meg az országos átlagot és az elhelyezkedőké maradt alatta. 2014-ben egyrészt az 
elhelyezkedett álláskeresési támogatottak ellátásban töltött időtartama között nem voltak olyan 
széles területi eltérések, mint a kilépő ellátottaknál (a legmagasabb fővárosi és Pest megyei 42 
nap és a több megyét jellemző legkevesebb 37 nap között mindössze 5 nap volt a különbség), 
másrészt ekkor is előfordult néhány megyénél, hogy ellentétes tendenciát lehetett tapasztalni. 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Zala megyében a kilépő álláskeresési el-
látottak átlagos időtartama az országos átlagot meghaladta, míg az elhelyezkedőké alatta ma-
radt annak. Somogy megyében ezzel ellentétesen, az elhelyezkedett álláskeresési támogatot-
tak átlagos ideje volt az országos átlag feletti a kilépőké az alatti. 

A megállapított új jogosultságot kapó álláskeresési támogatottak átlagos ellátási ideje területi 
szempontból vizsgálva összetettebb képet mutat. 2011-ben a Zala és Vas megyeiek ellátásban 
töltött ideje jóval meghaladta az országos átlagot (27, illetve 21%-kal), a budapesti időtartamnál 
(238 nap, ami 13%-kal haladta meg az országos átlagot), még a Győr-Moson-Sopron megyei 
ellátottak is többet töltöttek el (246 nap, 17%) támogatásban. Ezzel szemben a Békés és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei megállapított új jogosultak ellátásban töltött ideje 188, illetve 
176 nap volt (11, illetve 16%-kal alacsonyabb az országosnál). 2012-ben és 2014-ben a fővá-
rosi megállapított új jogosultak esetében figyelhettük meg a legmagasabb átlagos ellátásban 
eltöltött időtartamot (25, illetve 23%-kal magasabbat az országosnál), s Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében a legalacsonyabbat (21, illetve 29%-kal kevesebbet), azaz ekkor tapasztalhattuk 
a legmagasabb területi különbségeket. 
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Az álláskeresési támogatásban részesülők egy főre jutó ellátásának területi megoszlásáról a 
vizsgált három esztendőben elmondható, hogy a munkaerőpiacon nehéz helyzetben levő me-
gyék jóval kevesebb összeget tudtak az ellátottaknak fizetni, mint a jó helyzetben levők, vagyis 
a megyék gazdasági potenciája szoros kapcsolatban van a fizetett összegek nagyságával. 
2011-ben a megállapított új jogosultságok tekintetében a fővárosi ellátottak kapták a legmaga-
sabb összeget, addig a kilépők és az elhelyezkedettek közül a Győr-Moson-Sopron megyeiek. 
Mindhárom típusnál ugyanebben az évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei álláskeresési 
ellátottak jutottak átlagosan havonta a legkevesebb pénzhez. 2012-ben a megállapított új jogo-
sultak és a kilépők közül a legmagasabb összeget havonta a Komárom-Esztergom megyei ál-
láskereső ellátottak vihették haza támogatás címén, az elhelyezkedettek közül a Győr-Moson-
Sopron megyeiek (meg kell azonban jegyezni, hogy a Komárom-Esztergom megyeiek is mind-
össze átlagosan 148 forinttal kevesebbet kaptak kézhez a Győr-Moson-Soproniakhoz képest). 
A legkevesebb juttatást ebben az évben a megállapított új jogosultak közül a Nógrád megyei 
ellátottak, a kilépők és az elhelyezkedettek között pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ál-
láskeresési támogatottak kaptak.  

 

36. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és terület szerint (Ft/hó/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

Budapest 52 525 30 339 46 739 49 264 30 204 43 031 57 043 30 533 52 796 

Baranya 51 020 30 360 44 466 48 307 30 313 40 746 55 378 30 684 50 413 

Bács 48 962 30 211 42 584 46 749 30 218 39 674 52 804 30 586 48 104 

Békés 49 468 30 244 42 168 47 646 30 241 39 219 54 231 30 549 48 422 

Borsod 49 628 30 394 42 240 47 252 30 314 38 993 53 671 30 490 47 690 

Csongrád 49 833 30 196 43 491 47 503 30 152 40 303 53 163 30 514 48 478 

Fejér 51 870 30 219 45 061 49 898 30 203 42 268 56 098 30 571 50 724 

Győr 52 100 30 011 45 936 50 094 30 152 45 032 57 536 30 501 53 121 

Hajdú 49 417 30 350 42 378 46 823 30 286 39 001 52 536 30 662 47 496 

Heves 50 251 30 290 43 451 47 940 30 237 39 916 54 022 30 495 48 729 

Jász 19 489 30 309 42 784 47 584 30 263 40 008 53 020 30 640 47 929 

Komárom 52 806 30 202 46 089 51 362 30 136 43 647 57 518 30 473 52 297 

Nógrád 49 812 30 263 42 205 47 273 30 268 39 210 52 796 30 608 47 679 

Pest 50 998 30 357 45 469 47 844 30 228 41 751 54 684 30 527 50 594 

Somogy 50 057 30 279 42 772 48 179 30 218 40 049 54 928 30 569 49 642 

Szabolcs 48 799 30 452 41 462 46 550 30 333 38 334 52 230 30 635 46 712 

Tolna 50 405 30 290 43 021 48 310 30 249 40 016 53 880 30 520 48 672 

Vas 51 901 30 012 45 334 52 532 30 133 44 263 58 186 30 415 52 690 

Veszprém 51 012 30 060 43 974 49 714 30 146 41 607 55 131 30 427 49 465 

Zala 50 580 30 010 43 288 49 564 30 140 41 669 54 687 30 528 49 485 

Összesen 50 619 30 282 43 879 48 401 30 241 40 769 54 909 30 549 49 681 
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37. ábra:Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az ellá-
tások típusai és terület szerint (Ft/hó/fő) 2012 

2012 

Budapest 65 625 32 264 61 115 65 303 31 758 64 533 70 633 30 331 70 532 

Baranya 62 043 30 926 59 734 62 344 31 189 61 872 67 397 30 948 67 084 

Bács 58 397 30 688 54 735 58 563 30 688 57 908 64 551 30 623 64 294 

Békés 58 905 30 369 55 449 58 938 31 067 58 614 65 763 30 468 65 479 

Borsod 59 346 30 656 56 170 59 888 31 174 59 286 65 564 29 948 65 075 

Csongrád 59 449 30 871 55 963 59 422 30 945 58 899 64 719 29 915 64 546 

Fejér 62 796 32 032 57 768 63 120 31 263 62 285 68 439 30 034 68 176 

Győr 64 689 30 519 59 945 66 718 30 731 66 108 71 096 28 944 70 878 

Hajdú 58 496 30 752 55 170 58 437 30 851 57 847 62 993 30 121 62 577 

Heves 59 813 30 817 56 196 60 546 31 265 59 873 64 805 29 378 64 395 

Jász 59 123 31 093 55 552 59 447 30 950 58 820 64 999 29 287 64 760 

Komárom 66 157 31 192 62 193 66 061 31 004 65 429 70 973 29 557 70 730 

Nógrád 59 231 31 320 53 954 59 309 30 952 58 404 64 409 29 915 63 992 

Pest 62 648 31 777 58 997 62 528 31 524 61 823 67 371 30 146 67 183 

Somogy 59 608 30 528 56 371 59 534 31 013 58 952 66 283 30 300 66 018 

Szabolcs 57 590 29 893 55 633 57 328 31 076 56 809 62 822 30 742 62 466 

Tolna 58 707 30 502 55 668 59 341 31 043 58 663 64 339 30 480 64 145 

Vas 61 874 30 174 57 279 65 367 31 008 64 596 70 482 29 979 70 113 

Veszprém 61 331 30 091 57 412 62 147 31 080 61 456 67 461 30 397 67 095 

Zala 61 571 30 679 56 384 62 755 31 115 61 847 67 449 31 159 67 216 

Összesen 61 263 31 088 57 519 61 572 31 184 60 906 67 186 30 129 66 909 

  



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 60/170 

  

38. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és terület szerint 2014 (Ft/hó/fő) 

 

Terület 

Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2014 

Budapest 74 242 36 785 62 015 76 730 35 829 75 828 82 277 30 420 82 254 

Baranya 63 695 36 545 59 318 64 973 34 556 64 720 73 654 28 208 73 560 

Bács 65 207 35 699 58 684 66 090 34 211 65 688 75 359 30 010 75 305 

Békés 61 980 35 296 57 191 63 195 34 238 62 898 72 603 28 359 72 411 

Borsod 61 136 36 100 56 766 61 995 35 810 61 729 75 323 28 217 75 224 

Csongrád 65 191 35 606 58 780 67 341 33 648 66 877 74 476 29 319 74 306 

Fejér 69 408 36 671 60 002 71 978 35 697 70 757 79 797 30 168 79 710 

Győr 72 999 34 916 63 777 77 685 34 059 76 951 82 944 28 598 82 651 

Hajdú 61 182 35 734 56 437 62 001 34 325 61 719 72 570 28 515 72 481 

Heves 64 500 35 665 58 448 66 036 35 078 65 652 75 478 28 975 75 346 

Jász 63 851 36 164 57 968 63 691 35 047 63 295 73 347 29 588 73 216 

Komárom 73 930 36 419 64 414 76 132 34 410 75 527 82 648 30 143 82 573 

Nógrád 62 986 36 550 54 846 62 431 36 002 61 575 74 349 29 700 74 199 

Pest 70 213 36 655 60 927 72 645 35 353 71 979 78 916 28 463 78 823 

Somogy 64 732 35 965 58 771 64 553 36 097 64 346 76 300 37 080 76 250 

Szabolcs 60 893 35 317 58 246 60 533 34 207 60 410 71 441 30 120 71 357 

Tolna 62 952 36 413 58 236 66 088 36 723 65 531 75 133 27 680 75 015 

Vas 67 086 34 757 59 116 74 403 32 804 73 866 81 818 29 289 81 560 

Veszprém 67 438 35 629 60 265 69 725 34 897 69 228 76 619 28 890 76 568 

Zala 66 308 35 743 56 887 69 718 35 005 68 869 77 451 na. 77 451 

Összesen 66 045 36 114 59 174 67 582 35 155 67 102 77 378 29 198 77 273 

 na.: nincs adat 

A vizsgált időszak legutolsó évében 2012-hez hasonlóan a legmagasabb ellátást kapók megyei 
sorrendjében ugyanazt a két megyét találjuk, a megállapított új jogosultaknál Komárom-Eszter-
gom, a kilépő és elhelyezkedett ellátottak esetében Győr-Moson-Sopron megyében fizették a 
legtöbbet az álláskeresési támogatottaknak, s a legalacsonyabb összegeket is ugyanazon me-
gyékben kapták az ellátottak. 

7.6 Az álláskeresők megoszlása az utolsó munkahely mérete sze-
rint 

Az álláskeresési támogatásban részesülteknél értelemszerűen csak a rendszerbe belépőket 
vizsgáljuk, abból az aspektusból, hogy milyen nagyságú vállalkozás volt a legutolsó munkaadó-
juk. Általában elmondható, hogy a vizsgált időszak valamennyi évében egytizednyien nem tud-
ták/akarták megmondani munkáltatójuk létszámát. A válaszadók valamivel több mint kéthar-
mada mikro-vállalkozásban dolgozott (kevesebb, mint 10 fő állt alkalmazásban), a másik három 
típusban közel azonos volt a belépő álláskeresési alkalmazottak aránya. Azért néhány eltérés 
látható: 2011-ben a kis- és közepes (előbbi 11-50 fő, utóbbi 51-250 fő alkalmazotti létszámot 
jelent) vállalkozásból érkezett az álláskeresési támogatásba belépők 23-23 százaléka, s 19 
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százalékuk volt előzőleg nagyvállalat (250 főfeletti létszám) munkatársa.  2012-ben és 2013-
ban nagyvállalkozásból érkezett a belépők 22, kisvállalkozásból szintén 22 és közepes vállal-
kozásból egyötödük. 2014-ben „csak” egyharmaduk volt a belépő álláskeresési támogatottak 
közül előzőleg mikrovállalkozás tagja és 23 százalékuk nagyvállalatnál dolgozott mielőtt támo-
gatott lett. A két típusú álláskeresési támogatottak megoszlásában 2012-ben és 2013-ban nincs 
szignifikáns különbség, vagyis az álláskeresési járadékosok és az álláskeresési segélyezettek 
egyforma arányban érkeztek az egyes létszám kategóriájú vállalkozásokból.  2011-ben az ál-
láskeresési járadékosok a mikro- és a nagyvállalkozások esetében felülreprezentáltak, míg a 
kis- és közepes vállalkozásoknál az álláskeresési segélyezettek hányada magasabb. 2014-ben 
a mikrovállalkozásoknál fordított tendencia látható, vagyis az álláskeresési segélyezettek na-
gyobb hányadban vannak az összes segélyezetthez képest, mint az álláskeresési járadékosok. 

Általában elmondható, hogy a megállapított új jogosultságok átlagos időtartama a vizsgált idő-
szak valamennyi esztendejében a nagyvállalatoktól érkezők esetében volt a legmagasabb. 
2011-ben ez az időtartam az országos átlagot 7 százalékponttal haladta meg, a többi évben 
csak minimális volt az eltérés. A többi létszám kategóriánál – kivéve 2014-ben a 
mikrovállalkozások esetében, ahol egy nappal nagyobb volt az országos átlaghoz történő pozi-
tív eltérés, – minden esetben alacsonyabb volt az átlagos támogatási időszak, mint az országos 
átlag. 
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39. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban eltöltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és a vállalkozás mérete szerint 2011-14 (nap/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

mikro 192 224 203 125 90 110 87 51 79 

kis 197 222 206 125 90 110 87 50 79 

közepes 197 210 202 124 90 108 86 50 78 

nagy 211 260 227 135 94 120 89 50 81 

nem ismert 220 271 234 156 105 138 99 56 91 

2012 

mikro 70 1 340 98 80 253 84 54 75 54 

kis 71 1 360 100 82 240 85 55 87 55 

közepes 71 1 433 100 82 237 85 55 80 55 

nagy 75 1 405 102 87 227 90 57 74 57 

nem ismert 73 1 362 113 97 253 101 65 92 65 

2013 

mikro 68 1 343 104 59 444 63 41 56 41 

kis 67 1 348 101 58 482 62 41 72 42 

közepes 67 1 342 102 57 419 60 41 65 41 

nagy 73 1 376 108 63 376 65 42 52 42 

nem ismert 73 1 302 124 67 492 73 46 52 46 

2014 

mikro 66 1 304 106 56 557 63 39 79 39 

kis 65 1 311 101 53 594 61 39 110 39 

közepes 64 1 322 101 52 567 60 38 59 38 

nagy 72 1 309 107 59 552 65 39 50 39 

nem ismert 66 1 241 115 58 631 70 42 55 42 

 

A megállapított új jogosultságok egy főre jutó bruttó ellátási összege a teljes vizsgált időszakban 
egyöntetű képet mutat. A vállalkozások létszámának növekedésével egyenes arányban nő az 
átlagos bruttó összeg, vagyis a legnagyobb vállalkozásokból érkezettek bruttó havi átlagos ál-
láskeresési támogatási összege volt a legnagyobb, ami összefüggésben állhat a volt keresetük 
nagyságával is.  
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40. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és a cég mérete szerint 2011-14 (Ft/hó/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

mikro 48 208 30 228 42 246 46 329 30 171 39 619 51 277 30 508 46 822 

kis 50 245 30 339 43 143 48 224 30 297 40 287 54 317 30 598 49 478 

közepes 51 969 30 397 43 857 49 584 30 367 40 582 57 170 30 629 51 322 

nagy 54 788 30 183 47 891 52 323 30 164 44 162 60 037 30 511 54 256 

nem ismert 48 451 30 202 43 271 46 258 30 117 40 356 53 045 30 465 48 854 

2012 

mikro 56 753 31 120 53 583 56 969 31 248 56 454 61 953 30 365 67 718 

kis 60 386 31 093 56 532 60 667 31 040 59 962 65 799 30 013 65 548 

közepes 63 557 30 956 59 434 63 772 31 203 63 016 69 773 29 881 69 485 

nagy 68 139 30 850 63 944 68 695 31 330 67 935 73 629 30 152 73 305 

nem ismert 58 003 31 588 54 562 59 229 31 031 58 533 65 409 30 114 65 090 

2013 

mikro 60 609 34 178 55 903 61 265 30 073 61 003 68 717 29 746 68 609 

kis 62 682 34 011 57 482 62 803 32 509 62 552 72 827 29 708 72 735 

közepes 65 722 34 026 60 160 65 725 32 889 65 462 77 350 29 909 77 257 

nagy 72 458 33 829 66 255 74 589 33 430 74 230 82 989 28 420 82 864 

nem ismert 63 826 34 643 57 069 65 564 33 072 64 117 72 807 29 815 72 667 

2014 

mikro 62 819 36 208 56 599 64 385 35 024 63 943 71 585 29 650 71 483 

kis 63 492 36 013 57 257 64 641 35 225 64 223 74 834 29 714 74 769 

közepes 65 774 36 043 59 115 66 789 35 097 66 347 79 078 29 104 78 964 

nagy 74 562 35 885 66 793 77 695 35 009 77 143 85 304 28 705 85 182 

nem ismert 62 117 36 486 59 174 63 653 35 640 63 051 74 328 28 404 74 194 

 

7.7 Az ellátás időtartama 

Az álláskeresési támogatásban részesülő belépők zöme (90%) 2011-ben 30 napnál kevesebb 
ideig volt ellátásban, 9 százalékuk 31-60 nap közötti időt töltöttek el, s mindössze egy százalé-
kuk ennél több időt a támogatásban. A következő években nőtt a 30 napnál több időt eltöltők 
hányada, de elsősorban a 31-60 napos időtartamra ellátást kapók aránya növekedett az ezen 
túli időtartamot nagyon kevesen kapták meg a vizsgált időszak utolsó éveiben is. 2011-ben az 
álláskeresési segélyezettek magasabb arányban voltak 30 napnál kevesebb ideig ellátottak, az 
álláskeresési járadékosokhoz képest, azonban 2012-ben és 2013-ban a trend megfordult és a 
segélyezettek között nagyobb arányban találunk olyanokat, akik hosszabb ideig voltak álláske-
resési támogatásban. 2014-ban a két típusú támogatásban az ellátás időtartamára vonatko-
zóan nem találtunk szignifikáns különbségeket.  
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41. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők egy főre jutó havi bruttó összege, az el-
látások típusai és az ellátásban eltöltött idő szerint 2011-14 (Ft/hó/fő) 

 Megállapított új jogosult-
ságok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

<=30 52 071 30 544 43 306 61 773 30 273 49 845 63 638 30 735 54 086 

31-60 50 967 30 380 42 885 59 018 30 133 49 436 62 642 30 550 53 472 

61-91 50 288 30 250 40 728 50 656 30 328 36 104 59 238 30 460 51 138 

>=241 49 281 28 523 42 908 42 929 28 240 42 215 43 469 na. 43 469 

2012 

<=30 62 539 30 646 60 463 63 689 32 070 63 441 69 094 30 053 68 946 

31-60 62 683 30 857 60 566 59 680 31 472 59 563 69 604 29 992 69 389 

61-91 65 039 30 511 61 600 66 184 31 440 65 804 69 792 29 869 69 345 

>=241 51 434 30 349 40 848 45 396 30 135 44 408 45 804 27 585 45 778 

2013 

<=30 64 611 32 740 62 273 62 924 32 707 62 808 74 028 29 086 73 964 

31-60 64 584 33 218 62 426 59 024 32 938 58 980 74 972 29 252 74 872 

61-91 70 573 32 605 66 491 72 241 31 861 72 080 76 741 29 455 76 556 

>=241 48 321 33 857 35 640 44 344 32 450 35 283 44 345 29 130 44 135 

2014 

<=30 65 416 34 196 63 086 63 034 33 383 62 936 76 079 29 284 76 025 

31-60 65 892 35 049 63 592 62 133 34 122 62 073 77 840 28 723 77 743 

61-91 73 248 34 123 68 498 75 510 32 954 75 316 80 176 29 134 79 952 

>=241 48 081 36 319 37 137 43 393 35 116 36 124 45 085 na. 43 567 

na.: nincs adat 

A kilépő álláskeresési támogatottak ellátásban töltött időtartamai értelemszerűen más megosz-
lásokat mutatnak. A vizsgált időszak első három évében a kilépők több mint kétötöde 61-91 nap 
közötti időt töltött támogatásban, míg az utolsó évben a 31-60 és a 61-91 napos időtartam között 
ugyanannyian (38-38%) kaptak támogatást. A vizsgált időszak első két évében az álláskeresési 
támogatásban részesülők 11, illetve 8 százaléka töltött 241 napnál is többet ellátásban, ami az 
utolsó két esztendőben egy százalék körülire csökkent. Amíg 2011-ben az álláskeresési segé-
lyezettek mindössze egy százaléka volt a kilépők közül 241 napnál tovább a rendszerben a 
következő évben és azt követően megugrott a számuk, 2012-ben közel egynegyednyien, 2013-
ban a segélyezettek fele és 2014-ben majd kétharmaduk. A kilépő álláskeresési járadékosok 
közül 2011-ben 18, 2012-ben 8 százalék volt 241 napnál tovább a rendszerben, 2013-ban és 
2014-ben a fél százalékot sem érte el arányuk. 

A vizsgált időszak utolsó két évében a 241 napon túli álláskeresési támogatásban részesültek 
jóval szerényebb havi bruttó összeget kaptak, mint az ennél kevesebb ideig a rendszerben lé-
vők. A legtöbb ideig a rendszerben levő megállapított új jogosultságot kapók az átlagos összeg 
háromötödét, a kilépők valamivel több, mint a felét, az elhelyezkedettek pedig 53-59 százalékát. 
2012-ben is hasonló tendencia érvényesült, azzal a különbséggel, hogy a kapott havi bruttó 
összegek arányaiban magasabbak voltak az utolsó két évben megfigyelthez képest. 2011-ben 
a kilépő 241 napnál többet a rendszerben eltöltött álláskeresési támogatottak az az évi átlagnál 
magasabb összeget kaptak havonta, a megállapított új jogosultságban részesülők és az elhe-
lyezkedettek azonban akkor is az átlag alatt részesültek támogatásban (előbbiek alig tértek el 
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az átlagtól, két százalékponttal, utóbbiak 13 százalékponttal). Az utolsó két évben az is látható, 
hogy a legmagasabb havi bruttó támogatási összeget a 61-91 napig a rendszerben levő állás-
keresési támogatottak kaptak. 

7.8 Az álláskeresők foglalkozása 

A vizsgált négy évben az álláskeresési támogatásban részesülők foglalkozás szerinti vizsgála-
tánál szinte valamennyi munkakörrel, foglalkozással találkoztunk. Az elemzéshez azonban le 
kellett szűkítenünk a foglalkozások körét, azért minden évben az első 20 legtöbbször jelölt fog-
lalkozást vettük górcső alá. El kell mondanunk, hogy viszonylag magas volt a nem ismert fog-
lalkozású támogatottak száma különösen az utolsó három évben, 2011-ben mindössze egy 
százalékuknál nem volt ismeretes a foglalkozás, addig 2012-ben már háromtizedüknél, 2013-
ban kétötödüknél és 2014-ben 42 százalékuknál. 

Mindezekre figyelemmel léve elmondható, hogy hat olyan foglalkozás volt, ami minden évben 
az első 20 leggyakoribb között szerepelt (egyéb máshová nem sorolható egyszerű szolgáltatás 
és szállítási foglalkozás; piaci, utcai árus; egyéb takarító, kisegítő; egyéb ügyintéző; bolti eladó 
és intézményi takarító, kisegítő). Ezek a foglalkozások általában alacsony iskolai végzettséget 
igényelnek kivéve a bolti eladót és az ügyintézőt. Ezen túl három évben is a toplistán szerepelt 
a járműtakarító, a szilárdásvány-kitermelő gépkezelő (szén, kő), a piaci, utcai étel-és italárus 
és a szőr- és tollfeldolgozó. Felsőfokú végzettséghez kötött munkakör ritkán szerepelt az első 
20 foglalkozás között, ilyen volt 2011-ben és 2012-ben az egyéb magasan képzett ügyintéző, 
2012-ben az általános iskolai tanár, tanító, 2013-ban az egészségügyi és szociális szolgáltatási 
szervezet vezetője és 2014-ben a gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, 
ügyvezető igazgató). 2011-ben az első 20 leggyakoribb foglalkozás (benne a nem ismert kate-
gória is) az összes álláskeresési támogatott 55 százalékát tette ki, 2012-ben 62, 2013-ban 73 
és 2014-ben több mint háromnegyedét. 
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42. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban eltöltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és a leggyakoribb foglalkozások szerint 2011-14 (nap/fő) 

 

Megállapított új jogosultsá-
gok 

Kilépők Elhelyezkedők 

járadék segély összes járadék segély összes járadék segély összes 

2011 

Egyéb egy-
szerű 45 644 30378 37 407 44 064 30 313 35 693 48 995 30 590 42 682 

Egyéb taka-
rító 44 094 30399 37 408 42 571 30 390 35 718 45 927 30 668 40 959 

Intézményi 
takarító 43 154 30346 37 843 41 142 30 282 35 864 43 388 30 475 39 687 

Piaci árus 47 890 30688 45 817 47 056 30 446 43 580 50 911 30 516 48 467 

Bolti eladó 47 128 30160 42 781 45 495 30 191 40 357 49 559 30 555 45 878 

Egyéb ügyin-
téző 54 282 30389 48 378 51 159 30 350 44 422 58 776 30 668 53 872 

Összesen 50 619 30282 43 879 48 401 30 241 40 769 54 909 30 549 49 861 

2012 

Egyéb egy-
szerű 49 526 30288 43 573 49 857 30 585 48 679 55 985 30 244 54 724 

Egyéb taka-
rító 48 323 31120 44 675 48 178 30 808 47 429 52 226 30 384 51 882 

Intézményi 
takarító 46 861 31240 41 565 47 206 31 364 45 581 50 315 30 845 49 789 

Piaci árus 56 823 35104 56 527 56 536 34 466 56 469 59 598 30 960 59 590 

Bolti eladó 50 620 29847 46 865 52 900 31 169 51 949 54 963 29 485 54 341 

Egyéb ügyin-
téző 66 676 31347 63 193 66 539 31 728 65 665 71 239 29 460 70 909 

Összesen 61 263 31088 57 519 61 572 31 184 60 906 67 186 30 129 66 909 

2013 

Egyéb egy-
szerű 45 581 32 341 42023 45 134 31 942 44 944 55 202 29 605 54 752 

Egyéb taka-
rító 50 468 34 347 46475 49 776 31 552 49 523 58 086 29 400 58 035 

Intézményi 
takarító 47 512 33 690 41136 48 835 32 003 47 996 55 988 28 485 55 526 

Piaci árus 62 682 37 752 61514 62 581 36 869 62 541 65 590 - 65 590 

Bolti eladó 51 146 31 245 45347 63 066 31 167 61 075 65 418 28 822 63 563 

Egyéb ügyin-
téző 71 307 34 309 65311 73 834 33 641 73 507 80 951 28 905 80 788 

Összesen 64 813 34 109 59294 65 467 32 995 65 164 74 820 29 482 74 711 
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43. ábra: Az álláskereső ellátásban részesülők ellátásban eltöltött időtartama, az ellátá-
sok típusai és a leggyakoribb foglalkozások szerint (nap/fő) 

2014 

Egyéb egy-
szerű 47 118 34 183 43 623 47 350 34 047 47 078 53 859 29 695 53 579 

Egyéb taka-
rító 51 642 36 619 47 488 51 532 35 099 51 219 58 928 29 400 58 881 

Intézményi 
takarító 48 805 35 111 42 502 50 688 33 479 49 814 54 831 29 400 54 364 

Piaci árus 65 397 38 997 62 875 65 757 37 149 65 672 68 724 - 68 724 

Bolti eladó 52 595 32 522 46 429 65 985 31 920 63 453 70 229 29 031 68 887 

Egyéb ügyin-
téző 74 322 36 231 66 073 78 081 33 335 77 562 85 698 31 200 85 537 

Összesen 66 045 36 114 59 174 67 582 35 155 67 102 77 378 29 198 77 273 

 

Az első 20 leggyakoribb foglalkozásokból 9-nél az álláskeresési támogatás havi bruttó összege 
a megállapított új jogosultságok esetében az adott évi átlagot nem érte el, ugyanez az adat 
2012-ben 11, míg az utolsó két évben 6-6 volt. A kilépő álláskeresési támogatásban részesülő 
top 20 foglalkozásba tartozók havi bruttó összegei az előzőekhez hasonlón az adott évi átlagtól 
való eltérése a következőképpen alakult: 2011-ben 9, 2012-ben 12, 2013-ban szintén 9 és 
2014-ben 7 foglalkozás esetében nem érte el az átlagot. Az elhelyezkedő álláskeresési támo-
gatottaknál figyelhetjük meg a legtöbb top 20-as foglalkozást, ahol az adott évi álláskeresési 
támogatás átlagánál alacsonyabb összegűek voltak a havi bruttó összegek. A vizsgált időszak 
első két évében 13-13, 2013-ban 11 és 2014-ban 10 ilyen foglalkozás találtunk. A vizsgált idő-
szak minden évében az első 20-ban lévő foglalkozások zömében átlag alatti havi bruttó összeg 
volt a támogatás összege, azonban értelemszerűen ez az alacsonyabb iskolai végzettséget 
igénylők foglalkozásokra fokozottan igaz. Az egyéb ügyintézők minden típusnál minden évben 
átlag feletti támogatást élvezhettek, de a piaci, utcai árusok 2011-ben mind a megállapított új 
jogosultságok és a kilépők esetében, míg 2013-ban és 2014-ban csak a megállapított új jogo-
sultaknál tapasztalhattuk magasabb összeget. Összességében elmondhatjuk, hogy a foglalko-
zás presztízsének növekedésével nő az álláskeresési támogatásban részesülők havi támoga-
tási összege is.  

Megvizsgáltuk az adott évben elhelyezkedett legmagasabb álláskeresési támogatásban része-
sülők foglalkozási összetételét (itt is a top 20-at vizsgáltuk). 2011-ben mindössze 59 főt jelentett, 
2012-ben volt a legnagyobb a létszámuk 1039 fő, 2013-ban 240 és 2014-ben 197 fő volt a top 
20 legnagyobb fizetési kategóriában. 2011-ben mindenki egységesen 96 600 forintban része-
sült, 2013-ban 98 010 forintban és 2014-ben 101 940 forintban. 2012-ben 87 570 és 93 600 
forint közt kaptak az elhelyezkedett álláskeresési támogatottak havi bruttó összegű támogatást. 
Nem meglepő, hogy elsősorban felsőfokú (és sokszor vezető beosztást jelentő) és jól fizető 
szakmunkás foglalkozások kerültek be a top 20 legjobban fizetett foglalkozások közé. Érdekes, 
hogy minden évben más és más foglalkozás volt a top 20-ban. Néhány esetben azonban meg-
lepő foglalkozások is bekerültek az elhelyezkedett legjobban fizetett álláskeresési támogatás-
ban részesülők közé. Ilyen volt 2011-ben a konyhai kézilány, a hajópincér és a lakóépület ta-
karító, 2012-ben a halászati foglalkozás és a futárszolgálati csomagszállító, valamint 2013-ban 
a kocsikísérő. 2014-ben nem volt ennyire kirívó foglalkozás a legnagyobb támogatási összegű 
elhelyezkedett álláskeresési támogatásban részesülők foglalkozásai közt. Míg 2011-ben inkább 
szakmunka jellegű foglalkozások voltak zömében a top 20-ban (karosszéria lakatos; szerelő 
lakatos; géplakatos; betonozó; vízvezeték- és központifűtés-szerelő; épületburkoló; híradás-
technikai technikus; elektroműszerész, javító műszerész; vakoló kőműves és tetőfedő bádo-
gos), addig 2014-ban már inkább felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások és vezető tiszt-
ségek jelentették ezek nagy részét (energetikus; ügyvéd; fa-és könnyűipari mérnök; vám- és 
pénzügyőr; bányamérnök; pszichológus; levéltáros; író (újságíró nélkül); filozófus, politológus, 
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helyi önkormányzat választott vezetője; helyi önkormányzat kinevezett vezetője és reklám-, pr 
és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője).  

7.9 A megállapított ellátás összege 

2011-ben az álláskeresési támogatásban részesülők közel fele 34 ezer forintnál kevesebb havi 
bruttó ellátási összeget kapott, 2012-ben ez az arány 44 százalékra csökkent, majd 2013-ban 
újra emelkedett 46 százalékra, és 2014-ben lecsökkent 45 százalékra. 78 ezer forint feletti ál-
láskeresési támogatást kapók aránya évről-évre folyamatosan nőtt, 2011-ben mindössze az 
összes támogatásban részesülő 9 százaléka kapott még havonta ilyen összeget, de már 2012-
ben megkétszereződött hányaduk (egyötödnyien lettek), majd 2013-ban 27, 2014-ben pedig 
háromtizednyien kaptak az adott évben 78 ezer forintnál magasabb havi bruttó ellátást.   

8. A passzív eszközök hatásainak vizsgálata 

8.1 Bevezető, a hatásvizsgálat célja 

A foglalkoztatáspolitikai eszköztárban folyamatosan változott az alkalmazott ellátásokra vonat-
kozó szabályozás. Ez egyes ellátások neve, a hozzáférésre vonatkozó szabályok és az ellátás 
ideje is. A vizsgált személyek esetén, életútján megfigyelhető volt a számos, aktiváló eszköz és 
ellátás alkalmazása. Képzések, bér és bérjellegű támogatások váltották egymást járadékos idő-
szakkal és közmunkával, ahogy ezt a véletlen mintában kiválasztott személyek életútján is kö-
vetni lehet. Az passzív eszközök célja a személyek jövedelmének fenntartása addig, amíg ön-
állóan, vagy támogatással vissza nem képes állni a munkaerőpiacra. Kutatásunk arra is keresi 
a választ, hogy ezek az eszközök együttese, vagy egymástól függetlenül mennyire képesek 
megfelelni ennek az elvárásnak.  

8.2 A hatásvizsgálatok módszertana 

A hatásvizsgálat tág értelemben véve az a folyamat, melynek során egy fejlesztési beavatkozás 
várt és a tényleges hatásait felismerjük és leírjuk, függetlenül attól, hogy azok tervezett vagy 
nem szándékolt eredményei annak. 

A hatások mérésének sarkalatos pontja, hogy mennyire megbízhatóan tudjuk elkülöníteni a 
vizsgált program hatását az egyéb tényezőkétől. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök ha-
tásvizsgálata esetén az a tény, hogy a vizsgált támogatások jól működnek, az önmagában nem 
bizonyítja a program hatásosságát. A hatás méréséhez azt is tudnunk kellene, hogy a résztvevő 
személyek milyen munkapiaci pályát futottak volna be abban az esetben, ha nem vesznek részt 
a programban. Ezt az ún „tényellentétes” állapotot nyilvánvalóan nem lehet megmérni, hiszen 
nem történt meg. A különféle hatásvizsgálati módszerek ennek a problémának a feloldására 
adott különböző válaszok. 

8.3 A hatásvizsgálatok értelmezési keretei  

Hatásvizsgálatot végezhetünk a beavatkozási terv jóváhagyása előtt (ex ante), a végrehajtás 
után (ex post), vagy az ezek közötti szakaszok bármelyikében. Az ex ante hatásvizsgálat előre 
jelzi a beavatkozás hatásait a tervezés, a kidolgozás és a jóváhagyás részeként. Az ex post 
vizsgálat azonosítja a tényleges hatásokat  a végrehajtás közben és után, és lehetővé teszi a 
az esetleg szükséges korrekciót, valamint információt nyújt a jövőbeni beavatkozások javításá-
hoz.25  

                                                      
25 Enterprise Development Impact Assessment Information Service áttekintő tanulmányának felhasználásával 
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A projekt keretébe megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív 
foglalkoztatáspolitkai eszközök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post ha-
tásvizsgálatnak tekinthető.  

Az egyes beavatkozások esetén az okozott, eredményezet hatások halmazában jellemzően 
összekapcsolódnak a beavatkozás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai.  

A hatásvizsgálatok további problémája, hogy általában csak a résztvevőkre gyakorolt közvetlen 
hatásokra koncentrálnak. Elképzelhető azonban, hogy a célcsoport esetleges sikere más cso-
portok kárára történik. (Hudomiet - Kézdi 2005. 5.) 

Ezért a hatásvizsgálat különböző típusait integrálni illetve kombinálni kell, az ilyen integrált ha-
tásvizsgálat természete különbözik az intervenció típusától és a teljes hatásvizsgálati csomag 
céljaitól és költséghatékonyságától függően. 

Minden egyes hatásvizsgálati típushoz széles módszertani apparátus kapcsolódik a vizsgálat 
pontos céljára, a felteendő kérdések típusára, a szervezeti környezetre, a társadalmi-gazdasági 
kontextusra, a finanszírozási forrásokra, a kutatási kapacitásra és más jellemzőkre tekintettel. 

A hatásvizsgálatok általános célja egy tervezett, vagy végrehajtott tevékenységnek a környe-
zeti, társadalmi, gazdasági, stb. rendszere szerkezetére vonatkozó változások feltárása. A ha-
tásvizsgálat része az előkészítés, a feltáró vizsgálat, és az ezt értékelő hatástanulmány.26 

Általában és a projekt keretében tervezett hatáselemzések fő célja az egyes társadalompolitikai 
beavatkozások leírása, értékelése, eredményességének megállapítása. A vizsgálat során alap-
vetően két fő kérdést kell megválaszolni: - bekövetkezett a kívánt hatás, és a végrehajtott be-
avatkozás következménye a hatás, vagy valamilyen más tényezőknek tulajdonítható? 

A továbbiakban bemutatjuk azokat a módszereket, amelyek segítségével választ adhatunk 
ezekre a kérdésekre és amelyek alkalmazásával eljuthatunk egy társadalompolitikai beavatko-
zás korrekt értékeléséhez. Ez a tanulmány főként – a kissé túldimenzionált környezetvédelmi 
hatásvizsgálatokkal szemben – társadalmi hatásvizsgálatokra fókuszál. Ezek a módszerek 
együtt alkotják az alkalmazott társadalomkutatásnak azt a területét, amelyet hatáselemzésnek 
nevezünk. 

8.4 A hatásvizsgálat módszerei  

1. Kvantitatív statisztikai módszerek, amibe beletartozik a kiindulási helyzet (baseline) 
vizsgálata, a kiindulási helyzet precíz azonosítása, a célok és beavatkozási irányok meghatá-
rozása, a teljesítmény-értékelés és kimenetek mérése.  

A kvantitatív módszerek előnyei közé tartozik, hogy precízen operacionizált kérdésekre 
kvantifikált válaszokat képes nyújtani. Hátrányai közé olyan tényezőket sorolhatunk, mint a költ-
ségesség, vagy hogy csak olyan hatásokra vonatkozhatnak, amelyeket pontosan lehet mérni. 
További gondot jelenthet a vizsgálat jelenségek közötti okozati összefüggés téves feltételezése. 
Minden hatásvizsgálatban szükség van bizonyos mértékű kvantifikációra, hogy a beavatkozás 
sikerességét és a nem kívánatos hatások mértékét ki tudjuk mutatni.  

2. A kvalitatív módszerek alkalmasak arra, hogy a társadalmi hatások komplexebb 
és/vagy érzékenyebb típusait vizsgáljuk. Ilyenek például a háztartáson belüli folyamatok, a po-
litikai ügyek és a statisztikai kapcsolatok és politikai következmények kimutatására szolgáló 
vizsgálatok. Ezek a módszerek általában nagy hozzáértést követelnek, és relatíve költségesek 
lehetnek. Valamennyi hatásvizsgálatban szükséges lehet a kvalitatív interpretáció bizonyos 
szintje, hogy értékelhessük a megfigyelt hatások okait. 

3. A résztvevő vizsgálati módszerek alkalmasak a tényleges vagy feltételezett hatások 
kiindulási definíciójának megalkotásához vagy pontosításához. Ezek a beavatkozásban érde-

                                                      
26 A módszereket elsősorban Tóth és mts, 2005. évi áttekintő tanulmánya alapján ismertetjük. 
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keltek igényeire, a felvetett kérdésekre, a megfelelő vonatkoztatási keretekre és a használt in-
dikátorokra vonatkozhatnak. Az ilyesféle módszerek bármely típusú hatásvizsgálatnak hasz-
nára válhatnak, de különösen illenek a magyarázó alacsony költségvetésű vizsgálatokhoz és a 
megfigyelt statisztikai kapcsolatok lehetséges okainak első megközelítésben történő vizsgála-
tához. Ezek eszközei lehetnek az érdekelteknek a vizsgálatba, a tanulási és döntéshozási fo-
lyamatokba való bevonásához. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása szintén hozzáértést 
követel függően a szóban forgó ügy természetétől és attól a módtól, ahogy ezeket integráljuk 
más módszerekkel. Az érdekeltek bevonásának bizonyos fokára nagy valószínűséggel minden 
hatásvizsgálat során szükség van, hogy jól megértsük az érdekelteknek a hatásokkal kapcso-
latos meglátásait. 

Azonban a szóba jöhető technikák bármilyen együttesét használjuk, oda kell figyelnünk az: 

• átláthatóságra és elszámoltathatóságra 

• az érdekeltek bevonásara 

• a nyert információ megbízhatóságára 

• a költség és hozzáértés követelményeire. 

8.5 A hatások és mellékhatások 

A társadalompolitikai beavatkozások érékelése során megkülönböztettünk szándékolt és nem 
szándékolt hatásokat. A célkitűzés közvetlen elérését előidéző hatásokat tekintjük szándékolt 
hatásoknak, míg az egyes eszközök által kiváltott indirekt következményeket nem szándékolt 
mellékhatásoknak. A hatások és mellékhatásoknak három fő területét lehet kiemelni (ezen te-
rületek természetesen számos elemmel, vagy részterületek bővíthetők és szűkíthetők) ezek a 
környezeti, a gazdasági és a társadalmi hatások. A szociális területen értelemszerűen tár-
sadalmi hatások vizsgálatával foglalkozhatunk, de rendkívül fontos megállapítani, hogy minden 
társalmi változást célzó beavatkozás szükségszerűen társadalmi, gazdasági, környezeti mel-
lékhatásokkal jár. A társadalmi változtatásokra vonatkozó hatásvizsgálat szerves része ezen 
nem szándékolt folyamatok feltárása, részletes bemutatása.  

A hatókörük alapján megkülönböztethetünk lokális és globális hatásokat és mellékhatásokat. 
Egy beavatkozás hatásait akkor tekintjük lokálisnak, ha azok nem lépik át a fejlesztési terület 
határait. A vizsgálat eredményeit komolyan veszélyezteti a globális és lokális hatások szét nem 
választása, hiszen alapjában téves következtetéseket lehet levonni a beavatkozások lokális 
hatásainak általánosításával.  

A változtatásokhoz kötődő hatások és mellékhatások esetén az időbeliségük alapján megkü-
lönböztethetünk rövid és hosszú távú következményeket, hatásokat, amelyek sok esetben 
ellentmondanak egymásnak. 

Az alkalmazkodás alapján érdemes különválasztani az átmeneti és a stabilizálódott hatáso-
kat és mellékhatásokat. A vizsgálat során figyelemmel kell lenni a tervezett hatások adaptáció-
jára, a mellékhatások megjelenésére és meg kell különböztetni a beavatkozás során észlelhető, 
esetleges átmeneti hatásokat, valamint stabilizálódott, az új helyzetre jellemző hatásokat, me-
lyek alapvetően befolyásolják a végeredményeket.  

8.6 Hatásvizsgálatok alkalmazása 

A hatásvizsgálatok megbízhatósága azon áll, vagy bukik, hogy mennyire tudjuk kiszűrni a prog-
ramon kívüli hatásokat. A feladatot két fronton is meg lehet közelíteni: az egyik a program fel-
építése és az adatgyűjtés, a másik az elemzési módszerek.  

A jól megtervezett, a kísérleti helyzethez minél jobban hasonlító program-felépítés és lebonyo-
lítás illetve a gondosan összegyűjtött adatok egyszerűen kiszámítható és értelmezhető hatás-
mutatókat (indikátorokat) eredményeznek. Minél körültekintőbben választjuk ki a kontrollcso-
portot, minél több körülmény és összegyűjtött adat bizonyítja, hogy a program indulása előtt 
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nem különböztek a résztvevők csoportjától, és utána sem érték őket más hatások (csak olya-
nok, amik a résztvevőket is érintették), annál biztosabbak lehetünk a hatásvizsgálat eredmé-
nyében.  

A hatásvizsgálatok legérzékenyebb pontja tehát azoknak a hatásmechanizmusoknak a feltá-
rása, melyek beavatkoznak a változás által előidézett folyamatokba. Ezek a beavatkozó válto-
zók a tervezett szándékokkal szemben alternatív magyarázatot jelenthetnek. Természetük sze-
rint az ilyen alternatív magyarázatok éppúgy létrehozhatják, erősíthetik a kívánt, elvárt ered-
ményt, mint ahogy kiolthatják annak hatását. Az alternatív magyarázatoknak nevezett mellék-
hatás-mechanizmusok kiváltó oka háromféle csoportba sorolható. 27  

A korreláló magyarázó változó a vizsgálat során a figyelt oksági tényezővel együtt ható, rejtett 
korreláló tényező. 

A függő változó szerinti szelekció során a vizsgált változó értékei a függő változó korábbi értéke 
alapján szelektálódnak. 

A véletlen is szerepet kaphat – tévesen – egy kutatás interpretálásában, ezért hatását nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül.  

Szuppresszor- hatásról akkor lehet beszélni, ha a hatás nagyon is valóságos, mégsem látszik, 
mert egy ellentétes irányú hatásmechanizmus kioltja azt.  

A hatásvizsgálat során, amennyiben a szakmaiság minimális követelményeit a szemünk előtt 
tartjuk, mindig több vizsgálatot, adatfelvételt kell elvégezni. Az adatfelvételek duplázása, több-
szörözése teremti meg a megalapozott értékeléshez szükséges viszonyítási alapot. Viszonyí-
tási alap hiányában (vagyis ha nem tudjuk, mihez képest..) nem lehet megítélni egy beavat-
kozás hatását. Nem lehet korrekt, megalapozott hatásvizsgálatot végezni csupán a változtatást 
követő vizsgálódással – legyen az mégoly precíz felvétel is.  

A hatásvizsgálatok minden elfogadott megoldása a viszonyítási alap megteremtésére törekszik, 
annak megállapítására, hogy mi lett volna, ha nem történik (történne) meg a beavatkozás. Az 
ilyen fajta vizsgálatokkal szemben követelmény, hogy a két felvétel közötti különbség kizárólag 
a beavatkozás legyen.  

A vizsgálatok eredményeiben mutatkozó különbség minimalizálását két eljárás biztosíthatja: 

Amennyiben a vizsgálat során két megfigyelési egységet választunk, a tervezett változtatás 
célzottjait és a változtatásból nem részesülők csoportját, gondosan ügyelnünk kell a két csoport 
lehetőség szerinti egyformaságára. 

Ügyelnünk kell arra is, hogy a tervezett változtatás érintettjeit a beavatkozás előtt és után is 
megvizsgáljuk, a különbséget pedig a ’reform’ számlájára írjuk.  

A második esetben, a változást megelőző és azt követő vizsgálat esetében jelentős hátránynak 
számít, hogy a két időpont között a beavatkozástól független, jelentős változások következnek 
be, melyek alternatív magyarázatok sokaságát teszik lehetővé.  

A megfigyelési egységek duplázása, többszörözése módszertanilag megfelelőbb megoldást je-
lent. A változást el nem szenvedő megfigyelési egységeket kontrollcsoportoknak tekintjük. 
Ezekben a vizsgálatokban a beavatkozásban érintett megfigyelési egységek és a kontrollcso-
portnak tekintett, az előzőkkel összehasonlítható mérési egységek vizsgálati eredményeit vet-
jük össze és csak a különbségeket tekintjük a bevezetett változás eredményének. A kontroll-
csoportok kiválasztására 4 alapvető módszer áll a rendelkezésünkre: 

 randomizálás, amikor a két csoportot a véletlen elve alapján hozzuk létre 

 önkiválasztás, amikor a megfigyelési egységek – egyének – maguk döntik el, hogy a két 
csoport közül melyikbe kerülnek 

                                                      
27 Alternatív magyarázat: olyan magyarázat, amely ugyanúgy alkalmas a kapott eredmények értelmezésére, mint a mi 
saját magyarázatunk, s amelyet éppen ezért meg kell próbálni kiküszöbölni, mielőtt a magunk elképzelését helyesnek 
nyilvánítanánk. Az alternatív magyarázatok kiküszöbölésének legfőbb eszközei a szignifikateszt, a randomizálás, vala-
mint a kontrollváltozók alkalmazása. Moksony, 1999. 219. o. 
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 már létező, természetes csoportokat kijelölése, amikor lehetséges megfigyelési egysé-
geket a vizsgálatot végzők kinevezik kísérleti, illetve kontrollcsoportnak  

 a vizsgálat során egy változó értéke alapján döntik el, hogy ki kerül a kísérleti, és ki a 
kontrollcsoportba. 

A hatásvizsgálati módszertani szakirodalom egyöntetűen a randomizálást tekinti a legmegfele-
lőbb eljárásnak. A randomizálás biztosítja - a véletlen határai között - , hogy a beavatkozás előtt 
a kísérleti és a kontrollcsoport minden szempontból egyforma legyen. Ebben az esetben a két 
csoport eredményei közötti különbséget a beavatkozásnak tulajdoníthatjuk. valódi-kísérlet – a 
randomizálás alkalmazásának köszönhetően – jól megalapozott, biztos lábakon álló oksági kö-
vetkeztetéseket tesz lehetővé.28  

Azokat a kutatásokat, amelyek a randomizálás módszerét alkalmazzák a kísérleti és a kontroll-
csoport létrehozására, valódi kísérleteknek nevezzük. A kutatás belső érvényessége szempont-
jából a különféle kutatástípusok közül a valódi kísérlet a legerősebb. 

Azokat a kutatásokat, amelyekben a kísérleti és a kontrollcsoport vagy önkiválasztás révén, 
vagy pedig már létező csoportok felhasználásával jön létre, kvázi-kísérleteknek hívjuk. A valódi 
kísérletekkel szembeni kétségtelen hátránya ellenére azért alkalmazzák ezeket a vizsgálatokat, 
mert a randomizálás korrekt végrehajtása sok esetben nehézségekbe, vagy akár etikai problé-
mákba ütközik és ezért nem alkalmazható. Az összehasonlítandó csoportok elkerülhetetlenül 
nem csupán a beavatkozás – annak végrehajtása, illetve elmaradása – szempontjából fognak 
különbözni egymástól, hanem egy sor más szempontból is. A kvázi kísérletek a belső érvényes-
ség tekintetében jelentősen elmaradnak a valódi kísérletektől.  

8.7 A beavatkozás előtti és utáni állapot összehasonlítása 

Kiindulópont-elemzés (baseline) a kiindulási állapothoz viszonyítja a tervezett változások által 
előidézendő helyzetet. Alkalmazásával megmutatható, hogy milyen módosulások következnek 
be a szabályozás következtében a költségek, hasznok stb. tekintetében ahhoz a helyzethez 
képest, amely a szabályozást megelőzően jellemzi az adott életviszony-rendszert  

A kiindulópont-elemzés különösen fontos lehet abban az esetben, amikor trendeket, jövőbeli 
változásokat elemzünk, hiszen tudnunk kell, hogy mihez képest történnek változások. 

Pretest-posttest design 

A viszonyítási alapot megteremthetjük azzal, hogy a beavatkozás előtt elvégzünk egy vizsgá-
latot. A pretest megfigyelt értéke egyfajta viszonyítási alapot, várt értéket jelent a posttest érté-
keivel szemben. A két vizsgálat mért értékeiben mutatkozó különbséget tekinthetjük a beavat-
kozás hatásának.  

Megszakított idősor-elemzés 

A viszonyítási alap megteremtése azonban önmagában nem garantálja a vizsgálat sikerét. A 
pretest-posttest vizsgálat nem számolhat egy a változtatástól függetlenül érvényesülő hatás, 
trend befolyásával. A kiküszöbölése érdekében ki kell szélesíteni a megfigyelések körét, nem 
csupán egy-egy, hanem több megfigyelést szükséges elvégezni mind a beavatkozás előtt, mind 
pedig azt követően. A megszakított idősoros elemzés középpontjában a beavatkozásnak az 
idősor alakulására gyakorolt hatása áll. A beavatkozást megelőző megfigyelésekből meghatá-
rozható az idősorban hosszabb távon érvényesülő trend és megállapítható, hogy az idősor be-

                                                      
28 A randomizáció a kísérleti alanyok kísérleti, illetve kontrollcsoportba sorolására szolgáló technika: véletlenszerű (ran-
dom módon). Babbie, 1995. 681. o. 

A randomizálás a nem véletlen alternatív magyarázatok kiküszöbölésére szolgáló eljárás, amelynek során a megfigye-
lési egységeket – például egyéneket – véletlenszerűen rendeljük hozzá az általunk vizsgált magyarázó változó egyes 
értékeihez vagy kategóriáihoz. Moksony, 1999. 223. o. 
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avatkozás utáni része jelentősen eltér-e attól a pályától, ami ebből a korábbi trendből követ-
kezne. A vizsgálat eredményét ebben az esetben is a várt értékek és a tapasztalt értékek kü-
lönbsége jelenti.  

8.8 Kontrollcsoport alkalmazása 

A kontrollcsoport alkalmazásával végzett, ún. tervezett kísérletekben a program potenciális 
résztvevőit (egyének, intézmények, térségek) véletlen kiválasztással két csoportba osztják. A 
„kezelt csoport” tagjai részt vehetnek a programban, a „kontrollcsoport” tagjai nem. Ideális eset-
ben így a két csoport összetétele azonos, ezért a kontrollcsoport eredményváltozó-eloszlása 
jól írja le a kezelt csoport tényellentétes eredményeit, vagyis azt, hogy milyen eredményeket 
értek volna ők el, ha nem vesznek részt a programban. A kezelt és a kontrollcsoport átlagos 
eredményeinek összehasonlítása ezért megfelelő becslése a program átlagos hatásnak. 

A kontrollcsoportos kutatások előnyei és hátrányai 

A tervezett kísérlet a természettudományok klasszikus módszere. Elméleti szempontból a leg-
tisztább és leginkább hihető eredményt produkáló hatásvizsgálati módszerek. Pontosságuk 
mellett fontos előnyük egyszerűségük. Hátrányuk, hogy szociálpolitikai alkalmazhatóságuk kor-
látozott. A tervezett kísérleteket a beavatkozásokba be kell építeni azok megtervezésekor; utó-
lagos elemzések esetén a módszer nem alkalmazható. Az embereken való kísérletezés pedig 
nyilvánvaló morális és politikai problémákat jelent, és a társadalmi kísérletek lebonyolítását egy 
sor praktikus akadály is nehezíti. 

A kontrollcsoportos kutatások fajtái 

Non-equivalent control group design 

A vizsgálat egy, a beavatkozást követő kutatásból és egy, a viszonyítás alapjául szolgáló, a 
beavatkozással nem érintett területen lefolytatott kutatásból áll. Akkor alkalmazzák, ha a vizs-
gálatot megelőző kutatási tevékenységre már nincs lehetőség. Jelentős hátránya, hogy a két 
összehasonlítandó megfigyelési egységet nem véletlenszerűen választják ki, hanem egyrészt 
adott (az ahol a változás hatását mérni szükséges), másrészt – általában – kutatói megfontolá-
sok alapján párként kijelölnek mellé. A két csoportot azonban a gondos kiválasztás mellett sem 
lehet egyformának tekinteni, azok nem ekvivalensek. A kutatás mégis indokolt lehet abban az 
esetben, ha a beavatkozás nem szándékos, nem előre eltervezett volt, hatásait mégis szüksé-
ges felmérni.  

Nem teszünk semmit” elemzés (do-nothing) 

A kontrollcsoport alkalmazásával elvégzett összehasonlítási elemzések egyik változata a „Nem 
teszünk semmit” elemzés (do-nothing) megmutatja, hogy mi történne akkor, ha a szabályozás 
változatlan maradna. A do-nothing, azaz a „nem teszünk semmit” elemzés arra keresi a választ, 
hogy mi történik az adott szabályozási környezetben, az adott érintettek számára milyen hatá-
sok várhatók, ha az adott szabályrendszer nem változik, ill. ha a terület nem kerül szabályo-
zásra.  

Diszkontinuitás modell 

A diszkontinuitás (regression discontinuity design) modellek egy nem kísérleti elemzési mód-
szert jelölnek. Akkor alkalmazható, ha a programba kerülés valamilyen folytonos változóhoz 
köthető, melynek egy meghatározott küszöbértéke dönti el, hogy az illető részesülhet-e a “ellá-
tásban” vagy nem. A leggyakoribb példák a korhatárhoz kötött szolgáltatások, programok (pl. 
60 év felettiek vehetnek csak részt). A küszöbérték egyik oldalán a részvétel valószínűsége 0, 
a másik oldalán pozitív. A diszkontinuitás modellek alapvető ötlete az, hogy a határ egyik olda-
lán található egyének (egy hónap híján 60 évesek) és a határ másik oldalán található egyének 
(éppen betöltötték a 60. évet) valószínűleg nagyjából ugyanolyan összetételűek minden szem-
pontból. Formálisan: a küszöbértékben folytonos minden tulajdonság, így az eredményváltozó 
is – feltéve hogy a program nem létezik. A beavatkozás, ellátás valószínűsége ezzel szemben 
diszkontinuus (szakadást mutat) a küszöbértékben.  
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A két csoport eredményváltozói így csak akkor különbözhetnek egymástól, ha a programnak 
van hatása (hiszen a két csoport gyakorlatilag ugyanolyan minden egyéb tekintetben). 

A módszer alkalmazásának fontosabb eleme a szakadási pont azonosítása,  a korrekt adatfel-
vételek elvégzése, a diszkontinuitási minta kialakítása (a határ két oldalán milyen távolságban 
húzzuk meg az elemzésbe bevontak körét), valamint a hatások becslése az eredményváltozók 
összehasonlítása alapján (átlagok összehasonlítása; parametrikus lineáris vagy polinomiális 
regressziók; lokálisan simított nemparametrikus regressziók stb.) 

A diszkontinuitás modellek alkalmazása mellett szól, hogy ideális esetben – azaz, amennyiben 
megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre, megfelelő mértékű a szakadás a 
beavatkozási valószínűségben, valamint a programhoz nem köthető változók folytonosak - a 
diszkontinuitás alapú hatásvizsgálatok megbízhatóan becslik a program hatását (legalábbis a 
diszkontinuitási pont körül). Legfontosabb hátránya, hogy csak olyan esetekben alkalmazható, 
ahol a beavatkozás valószínűségének van szakadása.  

Párosítási modellek 

A párosítási („matching”) modellek olyan elemzési módszerek, amelyeket elsősorban statiszti-
kai hatásvizsgálatok során alkalmaznak, nem kísérleti szituációban. A párosítási modellek lé-
nyege az, hogy a programban részt vevő valamennyi egyént párosítja egy vagy több nem részt-
vevővel. A módszer célja az, hogy a létrehozott párok eredményváltozóinak az összehasonlí-
tásával minden egyes résztvevőre megbecsülje a program hatását, vagyis a beavatkozás ered-
ményeként elért eredmény és a tényellentétes (a beavatkozás hiányában elért) eredmény kü-
lönbségét. A párok tagjai közötti különbség akkor tudja pontosan megragadni a program-hatást, 
ha a párok minden olyan változó tekintetében hasonlóak, amelyek befolyásolják az eredményt 
akármelyik (kezelt vagy nem kezelt) állapotban.  

A párosítási modellek nagy előnye, hogy utólagos hatásvizsgálatok esetében a program de-
signtól függetlenül alkalmazhatók. Megfelelő mennyiségű és minőségű adatok esetén, és ami-
kor a tervezett kísérletek vagy a diszkontinuitás modellek nem alkalmazhatók, a párosított min-
táknál általában nincs jobb minta-kialakítási módszer hatásvizsgálatokhoz. További előnye, 
hogy rugalmasan kombinálható regressziós módszerekkel. Hátránya a nagy adatigény, nem-
csak mintanagyság, hanem a megfigyelt változók mennyiségének tekintetében is. 

8.9 Kontrollcsoport és pretest együttes alkalmazása 

8.9.1 Comparative change design 

Mivel az egyszerű kontrollcsoportos vizsgálat során a kijelölt, kiválasztott megfigyelési egysé-
gekkel folytatott vizsgálatba bevont helyszínek távolról sem csak a beavatkozás – annak meg-
történte, illetve elmaradása – szempontjából különböznek egymástól, hanem ezen kívül még 
egy sor más szempontból is, ezért a mért hatás, a két vizsgált terület mérési eredményeinek 
különbsége következhet a két (több) helyszín alapvető szerkezeti, összetételbeli különbségéből 
is. Ezt az alternatív magyarázatot szelekciónak nevezik.  

A szelekció ellen megfelelő eljárás, ha kísérleti és a kontrollcsoportot nem csupán a beavatko-
zás után figyeljük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is (pre-test). A comparative change 
design-nak nevezett vizsgálat során két változást hasonlítunk össze egymással. Egyfelől a kí-
sérleti csoportban a post-test és a pre-test között lezajló változást, másfelől pedig a kontrollcso-
portban a post-test és a pre-test között lezajló változást. Amennyivel a kísérleti csoportban 
megfigyelt változás mértéke meghaladja a kontrollcsoportban megfigyelt változást, azt tekintjük 
a beavatkozás hatásának. 

8.9.2 Control time series design 

Azonban van olyan alternatív magyarázat, amivel szemben az egyik, fent említett kutatástípus 
sem véd megfelelően. Nehéz kivédeni annak az eseménynek, nem tervezett változásnak a ha-
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tását, mely a tervezett beavatkozással egy időben jelentkezik és hatása összekeveredik a be-
avatkozással. Maga a vizsgálat, a megfigyelés is lehet a beavatkozás hatását elfedő, megerő-
sítő, vagy éppen  kioltó esemény, hatás. Az egyéb események torzító hatásának kiküszöbölé-
sére megoldás a vizsgált idősor – a kísérleti idősor – mellett egy másik idősornak – a kontroll-
idősornak – a bevonása az elemzésbe. A beavatkozás tényleges hatását ebben az esetben 
úgy állapíthatjuk meg, hogy a kísérleti csoportban tapasztalt teljes változásból levonjuk azt a 
változást, ami a másik, a kontroll-idősorban is megfigyelhető, s csupán a maradékot tulajdonít-
juk a beavatkozásnak. Ez a vizsgálati forma a comparative change design-tól az idősor beve-
zetésében, a megszakított idősor-elemzéstől a kontrollcsoport bevezetésében tér el.  

A belső érvényesség tekintetében a megszakított idő-sorelemzés és a comparative change de-
sign gyengébb ugyan, mint a kísérleti és kontroll-idősor összehasonlításán alapuló control time 
series design, ez utóbbi azonban nehezebben alkalmazható azokban a meglehetősen gyakori 
esetekben, amikor a beavatkozás a népesség egészére kiterjed. 

8.10 A hatások összemérhetősége  

A különböző programok hatását rendszerint eltérő módszerekkel és indikátorokkal mérik, így 
ezek összevethetősége nem magától értetődő.  

A mért hatások nem csak a programtól, hanem a választott mutatótól is függenek: egyes muta-
tókban természetszerűen nagyobb a szórás és bármilyen beavatkozás jelentős eltéréseket pro-
dukál, míg másokban jóval kisebb elmozdulást lehet csak elérni. Ezért a hatás nagyságát (effect 
size) standardizálni szokták, például a mért hatás-érték és szórásának hányadosaként képzett 
mutató kiszámításával.  

Kísérleti programok esetében (ahol nem kell kiszűrni a résztvevő és a kontrollcsoport eltérő 
adottságaiból adódó hatásokat, mert a kísérleti helyzetet eleve úgy állították elő, hogy ilyenek 
ne legyenek) ez egyszerűen a résztvevő és a kontrollcsoport eredményeinek különbsége (ha-
tás-érték) és a megfigyelt különbségek szórása, elosztva egymással. (Karoly et al 2005). Arról 
nincs konszenzus a szakirodalomban, hogy mi számít kicsi, vagy jelentős hatásnak: van, aki 
csak a 0,80 feletti, mások már a 0,25 feletti nagyságot tekinti jelentősnek. (Scharle 2010. ) 

A kezelt és a kontrollcsoportban mért átlagos hatás különbsége jól kialakított kvázi-kísérleti 
helyzetben egyszerűen összevethető, a standardizált hatás-mutató számításakor azonban már 
a szórást is használni kell. A szórás esetében pedig a két csoport összetételének eltérését is ki 
kell szűrni (matching módszerrel). 

8.11 A választott módszer 

A hatásvizsgálati módszertan elsősorban a tervezett, vagy kísérleti jelleggel bevezetett beavat-
kozások esetén képes megbízható eredményeket produkálni. A futó, ráadásul országosan tel-
jes körűnek tekinthető, sok embert érintő programok esetén rendkívül nehéz a megfelelő kont-
rollcsoport kiválasztása és a szükséges kiindulópont (baseline) megteremtése. A kutatás során 
ezért egy kiválasztott időpontot tekintettünk kvázi kiindulópontnak és ehhez képest határoztuk 
meg a vizsgálati és kontrollcsoportban tartozók alapsokaságait.  

 A vizsgált passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök esetén az ex ante hatásvizsgálat kizárt, 
ezért a projekt keretében megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív foglalkoz-
tatás-politikai eszközök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post hatásvizsgá-
latnak tekinthető.  

Az általunk választott eljárás módszertani alapját kvantitatív statisztikai eljárás adja. Egy vá-
lasztott kiindulási helyzet (baseline) vizsgálata, a kiindulási helyzet precíz azonosítása, valamint 
a bekövetkezett, megismerhető és mérhető változások összevetésén alapul A kvantitatív mód-
szerek előnyei közé tartozik, hogy precízen operacionizált kérdésekre kvantifikált válaszokat 
képes nyújtani.  
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A hatásvizsgálat tervezése és végrehajtása során további nehézséget okoztak a kutatás időbeli 
korlátai is. Ennek következtében a megszakított idősoros elemzés módszereit el kellett hagy-
nunk és a pretest – posttest design módszerét kellett alkalmaznunk.  

A kontrollcsoport kialakítása során nem kívántunk eltekinteni a reprezentativitást biztosító min-
tavételes eljárástól, ezért a diszkontinuitás-modell módszertanát alkalmaztuk. A mintavételes 
eljárással kialakított csoportok tehát csak egy tényező, a vizsgált foglalkoztatáspolitikai eszköz-
ben részesülés tekintetében különböztek egymástól, minden más, kontrollálható változó tekin-
tetben megegyezőnek voltak tekinthetők.  

A hatásvizsgálat során kontrollcsoportot és pretest eljárást egyaránt alkalmaztunk. Annak ér-
dekében, hogy kiszűrhessük a szelekciós hatásból eredő torzításokat a kísérleti és a kontroll-
csoportot nem csupán a beavatkozás után figyeltük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is 
(pre-test). A comparative change design-nak nevezett vizsgálat során két változást hasonlítunk 
össze egymással.  

 

8.12 A mintaválasztás, adatbázis építés 

A kutatás a regisztrált álláskeresők bázisán áll, és a 2013-2014 közötti időszakot vizsgálja. Mi-
vel az érintett személyek az aktív és passzív eszközök, valamint a közfoglalkoztatás esetén 
ugyanebből az érintett körből kerülnek ki, a vizsgálatok alapsokaságának ugyanazt tekintjük 
mindhárom eszköz-csoport (vagyis az aktív, a passzív és a közfoglalkoztatás eszközrendszere) 
esetében. A három eszköz-csoport vizsgálata tehát egy alapsokaságon, egy időpontban és egy 
mintavétellel történik mind a vizsgálandó csoport, mind a kontrollcsoport esetében. Ez az eljá-
rás biztosítja az egyes eszközök hatásainak összehasonlító értékelését, valamint az együttes 
előfordulások jellegének és gyakoriságának feltárását. 

A munkaügyi szervezet a kutatás specifikációjának megfelelően egy rögzített időpontban, 2014 
júniusban külön állományba rögzítette az álláskeresőként regisztráltak, a passzív ellátásban, 
az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben (beleértve a közfoglalkoztatást is) lévőket. A rögzített 
állományból mindhárom kutatási területre vonatkozóan egyenként 1500 fős véletlen mintát (és 
megfelelő méretű pótmintát) vett a Hivatal, az informatikai rendszerének felhasználásával. A 
megvalósítás során, a megtervezett kutatási terv szerint a mintába került egyéneken, a vizsgá-
lati terv szerinti ütemezésben, kérdőíves formában adatokat vettünk fel a Hivatal segítségével.  

A hatásvizsgálati módszertan elsősorban a tervezett, vagy kísérleti jelleggel bevezetett beavat-
kozások esetén képes megbízható eredményeket produkálni. A futó, ráadásul országosan tel-
jes körűnek tekinthető, sok embert érintő programok esetén rendkívül nehéz a megfelelő kont-
rollcsoport kiválasztása és a szükséges kiindulópont (baseline) megteremtése. A kutatás során 
ezért egy kiválasztott időpontot tekintettünk kvázi kiindulópontnak és ehhez képest határoztuk 
meg a vizsgálati és kontrollcsoportban tartozók alapsokaságait.  

 A vizsgált passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök esetén az ex ante hatásvizsgálat kizárt, 
ezért a projekt keretében megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív foglalkoz-
tatás-politikai eszközök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post hatásvizsgá-
latnak tekinthető.  

Az általunk választott eljárás módszertani alapját kvantitatív statisztikai eljárás adja. Egy vá-
lasztott kiindulási helyzet (baseline) vizsgálata, a kiindulási helyzet precíz azonosítása, valamint 
a bekövetkezett, megismerhető és mérhető változások összevetésén alapul A kvantitatív mód-
szerek előnyei közé tartozik, hogy precízen operacionizált kérdésekre kvantifikált válaszokat 
képes nyújtani.  

A hatásvizsgálat tervezése és végrehajtása során további nehézséget okoztak a kutatás időbeli 
korlátai is. Ennek következtében a megszakított idősoros elemzés módszereit el kellett hagy-
nunk és a pretest – posttest design módszerét kellett alkalmaznunk.  
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A kontrollcsoport kialakítása során nem kívántunk eltekinteni a reprezentativitást biztosító min-
tavételes eljárástól, ezért a diszkontinuitás modell módszertanát alkalmaztuk. A mintavételes 
eljárással kialakított csoportok tehát csak egy tényező, a vizsgáét foglalkoztatáspolitikai esz-
közben részesülés tekintetében különböztek egymástól, minden más, kontrolálható változó te-
kintetben megegyezőnek voltak tekinthetők.  

A hatásvizsgálat során kontrol csoportot és pretest eljárást egyaránt alkalmaztunk. Annak ér-
dekében, hogy kiszűrhessük a szelekciós hatásból eredő torzításokat a kísérleti és a kontroll-
csoportot nem csupán a beavatkozás után figyeltük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is 
(pre-test). A comparative change design-nak nevezett vizsgálat során két változást hasonlítunk 
össze egymással.  

 

8.13 A kutatás menete 

A mintába szereplő személyek kiválasztása az alapsokaságból 
1. A mintában szereplő személyek főbb jellemzőinek leválogatása  

2. A mintában szereplők aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 

3. A mintában szereplők közfoglalkoztatási támogatásainak azonosítása 

4. A mintában szereplők passzív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 

5. A mintában szereplő személyek munkaviszonyainak azonosítása az NAV adatbázis 

alapján 

6. A mintában szereplő személyek kérdőíves vizsgálata, első adatfelvétel elkészítése 

7. A mintában szereplő személyek kérdőíves vizsgálata, második adatfelvétel 

A hatásvizsgálat során össze kellett kapcsolni a különböző adatsorokat elemezhető adatbá-
zissá.  

A mintában kiválasztott személyek főbb adataihoz egy anonim, személyüket azonosító kód 
alapján tudtuk kapcsolni a aktív, a közfoglalkoztatási és a nyilvántartási eseményeket, továbbá 
foglalkoztatásuk NAV adatait. 

A kapcsoláshoz az adatbázisok szűkített, legfontosabb jellemzőit tömörítő változatát használ-
tuk.  

Össze kellett kapcsolni az egyéni adatokat a támogatási, ellátási és foglalkoztatási adatokkal. 
Létrehoztuk  

 az egyén jellemzők és az aktív eszközzel támogatott személy támogatásnak jellemzőit 

együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és a közfoglalkoztatással támogatott személyek támogatásnak 

jellemzőit együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és a passzív eszközökkel támogatott személy támogatásnak jel-

lemzőit együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és foglalkoztatásaik jellemzőit bemutató adatbázist 

A 4 adatbázisból szűkített adattartalommal, a támogatások, ellátások és munkaviszonyok leg-
fontosabb adataiból (kezdete, vége, jellege, megnevezése) fel tudtuk állítani a mintában sze-
replő személyek életútját, a vizsgált, 2011 – 2014-es időszakra vonatkozóan. Az életút adatbá-
zist ebben a kutatásban két kérdés megválaszolására használtuk:  

 milyen eséllyel lépnek vissza a munkaerőpiacra a támogatással rendelkező személyek 

(a kontrollcsoportként használt, támogatásban nem részesülőkhöz képest) 

 milyen más támogatásokban és ellátásokban részesülnek a mintavétel időpontjában 

támogatott személyek és ez milyen hatással van elhelyezkedési arányaikra (a kontroll-

csoportként használt, támogatásban nem részesülőkhöz képest) 
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A vizsgálat legfontosabb szempontja természetesen az volt, hogy milyen eséllyel lépnek vissza 
az elsődleges munkaerőpiacra azok a személyek, akik munkaügyi ellátásokat, támogatásokat 
kaptak, vagy közfoglalkoztatásban vettek részt. Erre az életút adatai alapján tudunk válaszolni. 
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8.14 Az adatok kezelése 

Elhelyezkedés ténye 

A támogatási események kapcsolása után lehetett felírni az egyéni támogatási élettörténeteket. 
A támogatások hatásmechanizmusának pontos feltárása érdekében kezelni kellett az egy sze-
mélyhez kötődő különböző kezdő és befejezési időszakokkal jellemezhető ellátásokat és mun-
kavállalásokat.  

Egyenként megállapítottuk minden személynél a vizsgált időszakban látható elsődleges mun-
kaerő-piaci munkavállalási eseményeket. Amennyiben egy személyhez több ilyen esemény kö-
tődött, akkor azt választottuk, melynek a legkésőbbi a kezdő időpontja.  

Ezt követően minden személy esetén, támogatási típusonként megvizsgáltuk, hogy időben 
mekkora a különbség a támogatás befejező időpontja és az utolsó látható munkavállalás kezdő 
időpontja között. Amennyiben ez e különbség negatív volt, az azt jelentette, hogy a legutolsó, 
a vizsgált egyénhez kötődő munkavállalási esemény is korábbi, mint a személyhez kötődő leg-
első, azonos típusú támogatási esemény végének időpontja. Ebben az esetben nem tekinthet-
jük a munkavállalást az adott eszköz, vagy támogatás hatásának. 

9. A passzív eszközökben részesülők fő jellemzői 

A hatásvizsgálat kezdetén 1500 fős mintát vettünk a legfontosabb passzív eszközökben része-
sülők állományából. A választott minta a 2014. júniusi állapotot tükrözi A minta három fő cso-
portját a munkaügyi ellátásokban részesülők, a szociális jellegű támogatásokban részesítettek 
és az ellátás nélküliek alkották. Az ellátás nélküli személyek képezik a hatásvizsgálat kontroll-
csoportját. A vizsgálat időpontjában ellátásokban és támogatásokban nem részesülő szemé-
lyek megfigyelése segíti annak megítélését, hogy egyes ellátási formák milyen mértékben já-
rulhatnak hozzá az egyének munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez.  

A passzív eszközökkel támogatott személyek között 55,5 százalékos többségben voltak az el-
látás nélküli személyek. A szociális jellegű ellátásokban, foglalkoztatást helyettesítő ellátásban 
és rendszeres szociális segélyben alkották a minta 31,6 százalékát. A munkaügyi ellátásokban 
részesülők arány a 12,9 százalék volt. 

 

44. ábra: A passzív eszközökben részesülők létszám-aránya 
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A passzív eszközök egyes támogatási formáira mintánk már nem reprezentatív, ezért a külön-
féle munkaügyi ellátásról és szociális segélyezés egyes típusairól is együtt tudunk beszélni. A 
teljes, 4500 fős mintán belül a mintavétel időpontjában ellátásokban részesülők számarányának 
megfelelő elemszámú almintáiban 832 fő volt az ellátás nélküliek, 474 fő a szociális jellegű 
ellátásokban részesülők és 194 fő a munkaügyi ellátásokban száma. A kontrollcsoportot a tá-
mogatásban és ellátásban nem részesülők alkották. A továbbiakban közölt táblák és ábrák ese-
tén ezek a létszámok jelentik a megjelenített eloszlások elemszámait. Ahol ettől eltérünk, ott 
jelezzük külön az érvényes elemszámot. 

A passzív eszközökben részesülők többsége férfi volt. A munkaügyi ellátásokban esetén 60,3 
százalékos, a szociális jellegű támogatásoknál pedig 50,0 százalékos volt az arányuk. A kont-
rollcsoportként megjelenő ellátásban nem részesülő személyek között a nők voltak többségben 
(54 %). A szociális jellegű ellátásokban részesülők nemek szerinti aránya jobban közelítette a 
kontrollcsoport megoszlását, mint a munkaügyi ellátásokban részesülőké.  

 

 

45. ábra: Támogatási csoportok nemek szerinti megoszlása 

 
 

A munkaügyi ellátásokban részesülők közel 40 százaléka 55 éven felüli személy volt. A mun-
kaügyi jellegű támogatások esetén ez volt a legnagyobb arányú korcsoport. A támogatottak 
26,8 százaléka 25 és 39 év között volt, további 28,9 százaléka 40 és 54 év között volt. A 25 év 
alatti fiatalok aránya alacsony, 5,7 százalékos volt. A szociális jellegű támogatásban részesülők 
között a 25 év alatti fiatalok aránya ennél magasabb, 10,1 százalékos volt. A szociális támoga-
tások esetén a 40 és 54 év közötti személyek korcsoportja a legnagyobb arányú (39,5%). Eb-
ben a támogatási csoportban a személyek több, mint harmada (36,5 %) 25 és 39 év közötti volt. 
Az 55 év felettiek aránya 13,9 százalékos volt.  

A munkaügyi ellátásokban érintett személyek között, a kontrollcsoporthoz képest, alacsony a 
25 éven aluliak aránya, alig negyede, mint a kontrollcsoport esetén (19,7%). A 25 és 39 év 
közötti személyek és a 40 és 54 év közöttiek létszám-aránya is elmarad a kontroll-csoportétól. 
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Az 55 éven felüliek azonban sokkal nagyobb arányban vannak jelen a munkaügyi támogatá-
sokban részesülők között, mint a kontrollcsoportban. A munkaügyi ellátásban részesítettek te-
hát kor szempontjából idősebb csoportot alkotnak, mint az ellátatlan személyek. 

A szociális jellegű ellátásban részesített személyek között a 25 és 54 év közöttiek aránya meg-
haladja a kontrollcsoport hasonló korosztályainak létszám-arányát. A 55 év felettiek és a 25 év 
alatti korcsoportok a kontroll-csoport esetén mutatnak magasabb arányokat. A szociális ellátá-
sokban részesülők között tehát jellemzően magasabb a középkorú személyek aránya, mint a 
kontroll-csoportba tartozó személyeknél.  

46. ábra: Támogatási csoportok korcsoportos megoszlása 

 

 
 

A munkaügyi jellegű ellátásokban érintett személyek csoportjában az alapfokú végzettségűek 
aránya 27,8 százalékos volt. A legnagyobb létszámú csoportot a középfokú végzettségűek tet-
ték ki, ők alkotják a munkaügyi jellegű ellátásokba vontak közel kétharmadát (62,9%). Felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik a személyek 9,3 százaléka. A szociális ellátásokban részesített sze-
mélyek 53,6 százaléka legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezett. A középfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezők aránya 43,9 százalékos volt.  A szociális jellegű ellátásban részesülők 
között a diplomások aránya alacsony, mindössze 2,5 százalékos volt. 

A munkaügyi jellegű ellátásokban érintettek között a felső és a középfokú végzettségűek aránya 
haladta meg a kontrollcsoport hasonló legmagasabb iskolai végzettségű csoportjainak arányát. 
A munkaügyi ellátásokban részesülők jellemzően magasabb iskolai végzettséggel rendelkez-
nek, mint az ellátás nélküli személyek. A szociális jellegű ellátások ügyfelei között magasabb a 
legfeljebb a alapfokú végzettségűek aránya, mint a kontrollcsoportban, miközben láthatjuk, 
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hogy a felsőfokú végzettségűek aránya milyen alacsonyabb volt közöttük . A szociális ellátá-
sokban részesített személyek jellemző legmagasabb iskolai végzettsége elmaradt a kontroll-
csoport jellemző végzettségi arányoktól.  

47. ábra: Támogatási csoportok legmagasabb végzettség szerinti megoszlása 

 
 

A munkaügyi ellátásokban érintett személyek közel kétharmada (63,9 %) olyan településen élt, 
melyek a KSH minősítése szerint nem rendelkeztek súlyos gazdasági, társadalmi és foglalkoz-
tatási hátrányokkal. A szociális jellegű ellátásokban részesülők esetén ez az arány fordított volt, 
körükben a rossz helyzetű településeken élők arány a közelítette a kétharmados arányt 
(64,8%).  

A kutatásban választott kontrollcsoport esetén a hátrányos helyzetű településen élők aránya 
51,8 százalékos volt. A munkaügyi jellegű ellátások ügyfelei nagyobb arányban éltek jobb hely-
zetű településen, mint az ellátás nélküli személyek. A szociális jellegű ellátásokban részesítet-
tek lényegesen nagyobb aránya élt hátrányos helyzetű településen, mint az ellátásban nem 
részesülők, ők tehát jellemzően rosszabb helyzetű településektől kerültek ki.  
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48. ábra: A támogatási csoportok megoszlása a lakóhely helyzete szerint 

 
 

Az álláskeresés és a nyílt munkaerő-piaci munkatapasztalat jelentős előnyt jelenthet az elhe-
lyezkedés szempontjából, ezért ennek vizsgálata is szerepelt a kutatásban. A hatásvizsgálat 
során megvizsgáltuk a mintába került személyek összes, bejelentett munkaviszonyát. Itt azokat 
a személyek számítottak munkatapasztalattal rendelkezőnek, akik legalább egy elsődleges 
munkaerő-piaci munkaviszonnyal rendelkeztek az ellátást megelőző időszakban 2011 és 2014 
között. A munkaügyi jellegű ellátásokban érintett személyek 56,2 százaléka rendelkezett mun-
katapasztalattal a vizsgált ellátást megelőzően. A szociális ellátásban részesülők esetén a ko-
rábbi időszakban látható munkatapasztalattal rendelkezők aránya alig maradt el a másik cso-
porttól, 54,6 százalékuk már dolgozott az ellátást megelőzően. 

Az ellátás nélküli, kontrollcsoportnak tekintett személyek esetén 45,1 százalékos volt a munka-
tapasztalattal rendelkező személyek aránya. A munkaerő-piaci és szociális jellegű ellátásokban 
részesülők között magasabb a munkatapasztalattal rendelkezők aránya, mint az ellátatlan sze-
mélyek esetén.  
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49. ábra: A támogatási csoportok megoszlása a korábbi munkatapasztalat alapján 

 
 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyé-
nek legmagasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetéből, valamint korábbi munkatapasztalatukból létrehoztunk egy komplex mutatót. A 
skála megmutatja azokat a személyeket, akik minden szempontból hátrányban vannak. Ők 
rossz foglalkoztatási helyzetű településen élő, alacsony iskolai végzettségű, legális, bejelentett 
munkaviszonnyal (az utóbbi évekből) nem rendelkező személyek. Ők vannak a legrosszabb 
helyzetben munkavállalás, elhelyezkedés szempontjából. Az egy és két szempontból hátrány-
ban lévő személyek esetén is jelentős nehézséget okozhat a munkaerő-piaci reintegráció. A 
skála lehetőséget ad arra is, hogy megmutassuk a jobb helyzetben lévő, legalább középfokú 
végzettségű, jobb helyzetű településen élő és munkatapasztalattal is rendelkező személyeket.  
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50. ábra: A támogatási csoportok megoszlása az egyén foglalkoztatási helyzete szerint 

 
 

A munkaerő-piaci ellátásokban részesített személyek közel harmada (32,5%) tekinthető jó hely-
zetűnek a fent leírt, legfontosabb mutatók tekintetében. További 37,6 százalékuk a három közül 
egyféle szempontból tekinthető hátrányos helyzetűnek, tehát esetükben az alacsonyabb iskolai 
végzettség, a települési hátrányok és a munkatapasztalat hiánya nem összegződik. Esetükben 
a munkaerő-piaci reintergációra irányuló támogató tevékenységnek elegendő volna egy fontos 
tényezőre irányulni. A következő csoportban, ahol a munkaügyi ellátásokban érintettek ne-
gyede található meg (25,8 %) már több, hátrányokat megjelenítő tényező együttes hatásával 
kell számolnunk. Az ellátások ügyfeleinek 4,1 százaléka mindhárom, itt figyelembe vett szem-
pont szerint hátrányokkal rendelkezik. Esetükben a munkaerő-piaci reintegrációt célzó támo-
gató tevékenységnek komplex módon kezelnie kell az egymás hatását erősítő, összeadódó 
hátrányokat is.  

A szociális jellegű ellátásokban részesülő személyek között 11,6 százalékos volt a jobb hely-
zetűnek tekinthetők aránya. Természetesen az ebbe a csoportba tartozók is rendelkezhetnek 
olyan jelentős hátrányokkal, mint jövedelmi szegénység, vagy tartós egészségkárosodás – 
ezért csak az itt vizsgált három szempont szerint tekinthetők jobb helyzetűnek. A legfeljebb egy 
szempont szerinti hátrányokkal rendelkezők a szociális ellátásokban részesítettek közel har-
madát (32,7%) tették ki. Az egymással már összekapcsolódó, többes hátrányokkal jellemezhe-
tők aránya 37,6 százalékos volt. A szociális jellegű támogatásban részesített álláskeresők közel 
ötöde (18,1%) minden, itt vizsgált szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthető.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek 17,1 százalék volt jó helyzetűnek tekinthető a lakóhelye, 
az iskolai végzettsége és korábbi munkavégzései szempontjából. A fontos, jelentős elhelyez-
kedési nehézséget okozó szempontok közül legalább egyel rendelkezett a kontrollcsoportba 
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tartozók 36,9 százaléka. Több szempontból is rossz helyzetben volt további harmaduk (32,8%). 
A kontrollcsoport 13,2 százaléka volt olyan személynek tekinthető, aki az itt vizsgált mutatók 
mindegyike szempontjából rossz helyzetűnek tekinthető.  

A munkaügyi ellátásokban érintett személyek esetén magasabb volt a jobb helyzetű és a leg-
feljebb egy hátrányokat jelentő tényezővel rendelkező személy, mint a kontrollcsoport esetén. 
A munkaügyi ellátásokban részesülő álláskeresők jellemzően jobb helyzetűnek tekinthetők a 
komplex mutató tekintetében, mint az ellátásban nem részesülők. A szociális ellátásokkal tá-
mogatottak velük ellentétben a komplex mutató tekintetében rosszabb helyzetű csoportnak te-
kinthetők, mint a kontrollcsoportnak tekintett ellátásban nem részesülő álláskeresők csoportja. 
Körükben a minden szempontból hátrányokkal rendelkező és a legalább két szempontból rosz-
szabb helyzetű személyek csoportja magasabb arányú volt, mint a kontrollcsoport esetén.  

9.1 A passzív eszközök eredményessége – elhelyezkedési arányok 

A vizsgálat legfontosabb eredményességi mutatója az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezke-
dés. Az első lépésben, a csoportok közötti összehasonlíthatóság érdekében azt vizsgáljuk, 
hogy milyen foglalkoztatási jogviszonyok tartoznak a mintában szereplő személyekhez a min-
tavétel időpontját követően. A rendelkezésünkre bocsátott adatokból a mintavételt követő 4 hó-
nap (2014. október előtt) elhelyezkedési adatait tudjuk követni.  

A vizsgált személyek egyes csoportjai esetén azokat az elsődleges munkaerő-piaci jogviszo-
nyokat vettük figyelembe, melyek esetén a kezdő dátum későbbi, mint a mintavétel időpontja. 
A mintavételre használt adatok a munkaügyi nyilvántartásokból, és a NAV-foglalkoztatottak be-
jelentési adatbázisból származnak. Ezek egyes esetekben ellentmondásokat tartalmaznak. 
Vannak személyek, akik a mintavétel időpontjában ellátatlanok, illetve foglalkoztatási támoga-
tásokba érintettek voltak, azonban a NAV adatbázisban is bejelentett munkaviszonyuk volt. 
Egyik használt adatbázis sem tekinthető naprakész nyilvántartatásnak. A munkaügyi nyilván-
tartásba is csak később kerül be az elhelyezkedésre vonatkozó információ, főként, ha a személy 
ellátás nélküli státuszban van. És ugyan így, legális munkaviszony bejelentése sem történik 
meg minden esetben a munkaviszony létesítésének első napján. Ezeket az ellentmondásokat 
látva kismértékű korrekciókat voltunk kénytelenek alkalmazni. Az ellátatlanok, a munkaügyi és 
szociális ellátásokban érintettek esetén figyelembe vettük azokat az elsődleges munkaerő-piaci 
jogviszonyokat is, melyek kezdete 2014. májusi és júniusi volt. Továbbá a figyelembe vett fog-
lalkoztatási jogviszonyok közül kihagytuk azokat, melyek ugyan elsődleges munkaerő-piaci jog-
viszonyok voltak (pl. 1101-es kód, munkaviszony) de egyező kezdő dátummal a munkaügyi 
nyilvántartás a személyeknél közfoglalkoztatásban lépést mutatott (az EMMA felé tévesen, nyílt 
munkaerő-piacinak jelzett közfoglalkoztatási jogviszonyok).  

A munkavállalási események közé csak az elsődleges munkaerő-piaci foglalkoztatási jogviszo-
nyokat vettük be. Besorolásukat az NMH módszertana alapján végeztük el: 

• bírósági és ügyészségi szolgálati viszony 

• egyéni vállalkozó munkaviszony mellett 

• fegyveres szolgálati viszony 

• főfoglalkozású egyéni vállalkozó 

• hivatásos nevelőszülő 

• közalkalmazotti jogviszony 

• közszolgálati jogviszony 

• megbízási jogviszony 

• munkaviszony 

• őstermelő 

• személyesen közreműködő szövetkezeti tag 



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 87/170 

  

• társas vállalkozó 

• társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett 

• több munkáltató által létesített munkaviszony 

Ez a lehatárolás azét szükséges, hogy a közfoglalkoztatási eseményei és az elhelyezkedési 
munkavállalás események között szereplő közfoglalkoztatási események ne keveredjenek ösz-
sze. Az általunk alkalmazott módszertan eltér az NMH által publikált nyomon követési vizsgá-
latok módszertanától, mert ott csak a támogatás végét követő 180. napon érvényes munkavál-
lalási eseményeket publikálják. A mi vizsgálatunk figyelembe veszi a támogatás követő időszak 
összes munkavállalási eseményét, annak kezdő és befejező időpontjától függetlenül.  

 

51. ábra: Elhelyezkedési arányok az egyes csoportokban 

 

 
 

A támogatást követő időszakban a munkaügyi jellegű támogatásban részesítettek 28,9 száza-
léka helyezkedett el. A szociális jellegű ellátásokban részesítettek között ez az arány 15,4 szá-
zalékos volt. A vizsgálat során az ellátásban nem részesítettek csoportját tekintjük kontrollcso-
portnak, ebben a csoportban az elhelyezkedési arány 19,2 százalékos volt. A kontrollcsoportba 
tartozó ellátás nélküli személyek elhelyezkedési aránya magasabb volt a szociális jellegű ellá-
tások ügyfeleire jellemző arányoktól, de elmaradt a munkaügyi támogatást követő elhelyezke-
dési aránytól.  

A munkaügyi jellegű támogatások esetén a nők elhelyezkedési aránya (26%) kis mértékben 
elmaradt a férfiak esetén jellemző aránytól (30,8%). A munkaügyi támogatást követő elhelyez-
kedés és a nem közötti összefüggés nem szignifikáns29. A kontrollcsoport esetén a férfiak el-
helyezkedési aránya volt magasabb (20,9%), mint a nők esetén látható munkaerő-piaci kilépés 

                                                      
29 Az összefüggés vizsgálatára a Pearson-féle khi-négyzet próbát használjuk 
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aránya (17,8%), azonban a két változó közötti kapcsolat ebben az esetben szignifikánsnak bi-
zonyult.  

 

52. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők és a kontrollcso-
port körében 

 
 

A szociális jellegű ellátásokban részesített személyek esetén a férfiak 18,1 százaléka lépett 
vissza a munkaerőpiacra a támogatást követően a vizsgálat időpontjáig. A nők esetén ez az 
arány 12,7 százalék volt. A szociális ellátások esetén is a kontrollcsoporthoz hasonlóan a férfiak 
visszalépési aránya volt magasabb. A szociális jellegű ellátások esetén az ellátást követő elhe-
lyezkedés és a nem közötti összefüggés szignifikánsnak mutatkozott. A mintavétel idején ellá-
tás nélküli személyek közül a nők és a férfiak is nagyobb arányban kerültek vissza a munka-
erőpiacra, mint a szociális jellegű ellátásokban részesülők.  
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53. ábra: Elhelyezkedési arányok a szociális támogatásban részesülők és a kontrollcso-
port körében 

 

 
 

A munkaügyi jellegű támogatásokban részesített személyek közül a 25 év alatti személyek 27,3 
százaléka helyezkedett el. A középkorú, 25 és 54 év közötti személyek esetén 5 személyből 2 
munkába lépett az ellátást követően. A 25 és 39 év közötti ellátottak 40,4 százaléka és a 40 – 
54 évesek 39,3 százaléka helyezkedett el. A munkaügyi jellegű ellátások esetén az 55 év alatti 
személyek elhelyezkedési arányai lényegesen jobbak voltak, mint a legidősebb korosztály mu-
tatói (13,3%). A munkaügyi jellegű ellátások esetén a korcsoport és az elhelyezkedés közötti 
összefüggés vizsgálatunk szerint szignifikáns volt.  

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legfiatalabb, 25 év alatti korcsoportban volt a 
legmagasabb, 27,4 százalékos. A 35 és 39 év közötti személyek esetén ez az arány 21,5 szá-
zalék, a 40 és 54 év közöttieknél 17 százalék volt. A legidősebb, 55 év feletti személyeknek 
csak 9,3 százaléka helyezkedett el a mintavétel és a vizsgálat időpontja között. A kontrollcso-
port esetén a korcsoport és az elhelyezkedés közötti összefüggés szignifikáns.  

A munkaügyi ellátásosokban részesülők közül a 25 és 39 év közötti személyek és a 40 – 55 
évesek jelentősen nagyobb arányban találtak állást az ellátást követően, mint a kontrollcso-
portba tartozó személyek. A két elhelyezkedési arány közötti eltérés az elhelyezkedési arány 
változását mutatja a vizsgált jellemző, itt az életkor vonatkozásában. A 25 éven aluli személyek 
esetén, ha kevéssel is, de a kontrollcsoport esetén volt magasabb az elhelyezkedési arány. A 
középkorú korcsoportok esetén ez a különbség 19-22 százalékpont volt a munkaügyi ellátások-
ban részesülők javára. Az 55 évnél idősebb korcsoportnál nem volt ilyen jelentős a különbség.  
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54. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők és a kontrollcso-
port körében életkori megoszlás szerint 

 
 

A szociális jellegű ellátásokban érintett személyek esetén a 25 év alattiak 8,3 százaléka he-
lyezkedett el a mintába választás és a vizsgálat időpontja között. Az elhelyezkedési arány az 
életkor növekedésével jellemzően nőtt. A 25 és 39 év közötti személyek 17,3 százaléka, a 40 
éven felüli személyeknek pedig 18,7 százaléka helyezkedett el az ellátást követően az elsőd-
leges munkaerőpiacon. A legidősebb, 55 éven felüli korcsoportra azonban alacsony arányú 
foglalkoztatási visszailleszkedés volt jellemző, alig 6.1 százalékuk talált állást a vizsgált idő-
szakban. A szociális jellegű ellátások esetén a korcsport és az elhelyezkedés összefüggése 
szignifikánsnak bizonyult.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek esetén az elhelyezkedési arány az életkor növekedésé-
vel egyre csökkent. A 25 év alatti személyekre jellemző 27,4 százalékos arány az 55 év felettiek 
esetén 9,3 százalékra csökkent.  

A szociális jellegű ellátásokban részesülő személyek legtöbb korcsoportja alacsonyabb arány-
ban helyezkedett el, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. A legnagyobb különbség az 
elhelyezkedés arányai között a 25 év alatti személyeknél volt látható (19 százalékpont). A 40 
és 54 év közötti személyek esetén a szociális jellegű ellátásban részesülők csoportjában látha-
tunk kevéssel magasabb arányú elhelyezkedést.  
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55. ábra: Elhelyezkedési arányok a szociális ellátásban részesülők és a kontrollcsoport 
körében életkori megoszlás szerint 

 
 

A munkaügyi támogatásokban részesített közül a legmagasabb iskolai végzettségként legfel-
jebb alapfokú végzettségű személyek 16,7 százaléka, a középfokú kimenettel rendelkező tá-
mogatottak 35,2 százaléka helyezkedett el nyílt munkaerő-piaci állásban a vizsgálat időpontjá-
ban. A felsőfokú végzettségű személyek elhelyezkedési mutatója elmaradt a középfokú vég-
zettségűekétől (22,2%). A munkaügyi támogatások esetén az iskolai végzettség és az ellátást 
követő elhelyezkedés között szignifikáns összefüggés figyelhető meg.  

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legalacsonyabb iskolai végzettségű csoport-
ban 13,3 százalékos volt. A középfokú végzettséggel rendelkezők esetén ez az arány már 22,5 
százalékra emelkedett. A legmagasabb elhelyezkedési arányt a felsőfokú végzettségű szemé-
lyek között találtunk, közel 30 százalékuk elhelyezkedett a mintavétel és a vizsgálat időpontja 
között. A kontrollcsoport esetén a legmagasabb iskolai végzettség szintje és az elhelyezkedés 
közötti összefüggés szignifikáns volt.  

A munkaügyi jellegű támogatásokba tartozók közül a legfeljebb alapfokú és a középfokú vég-
zettség rendelkezők csoportjára magasabb elhelyezkedési arányok voltak jellemzők az ellátást 
követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek esetén. Az elhelyezkedési arányok kö-
zötti eltérés az alapfokú végzettségűek esetév 4 százalékpont, a középfokú végzettségűek ese-
tén pedig 13 százalékpont volt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén a kontrollcso-
portban tartozó személyek elhelyezkedési aránya volt magasabb, mintegy 7-8 százalékponttal. 
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56. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők és a kontrollcso-
port körében a legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 
 

A szociális támogatások esetén az alapfokú végzettséggel rendelkezők 10,6 százaléka helyez-
kedett el a mintába választás és a vizsgálat időpontja között. Az elhelyezkedési arány ebben a 
körben jellemzően nőtt a végzettségi szint emelkedésével. Vizsgálatunk szerint az iskolai vég-
zettség és az elhelyezkedési arány között szignifikáns összefüggés figyelhető meg. A közép-
fokú végzettséggel rendelkezőknek már 20,7 százaléka, a felsőfokú végzettségűeknek pedig 
25 százaléka helyezkedett el a munkaerőpiacon a képzést követő időszakban. A kontrollcso-
portba tartozó személyek esetén is megfigyelhető volt az elhelyezkedési aránynak az iskolai 
végzettség szintjével együtt történő emelkedése, esetükben is szignifikáns összefüggésről be-
szélhetünk.  

A szociális ellátásban részesített személyek minden végzettségi szintű csoportja alacsonyabb 
arányban helyezkedett el a támogatást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. 
Nagyobb különbség volt látható az elhelyezkedés arányok között az alapfokú és a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén, azonban az eltérés mindhárom végzettségi csoportot te-
kintve alacsonynak mindható, 2 és 5 százalékpont között volt.  
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57. ábra: Elhelyezkedési arányok a szociális ellátásban részesülők és a kontrollcsoport 
körében a legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 
 

Az egyes települések eltérő foglalkoztatási környezete, ezért eltérő reintegrációs esélyeket je-
lentenek a vizsgált személyek részére. A települési hátrányok hatását úgy tesszük láthatóvá, 
hogy őket lakóhelyük gazdasági és foglalkoztatási szempontból hátrányos és nem hátrányos 
helyzete szerint bontjuk. A munkaügyi jellegű támogatásban részesített személyek közül a hát-
rányos helyzetű településeken élők 25 százalék helyezkedett el a támogatást követően. A jobb 
helyzetű települések esetén az elhelyezkedési arány 35,7 százalékos volt. A munkaügyi ellátá-
sok esetén a település helyzete és az elhelyezkedés között nem volt szignifikáns összefüggés.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek közül a hátrányos helyzetűnek minősülő településen 
élők 14.6 százaléka talált állást a vizsgálat időpontjáig. A jobb helyzetű településeken élők ese-
tén ez az arány lényegesen magasabb, 24,2 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint ez szignifi-
káns összefüggést jelent. A munkaügyi ellátásokban részesített személyek mindkét település-
típus esetében magasabb arányban voltak megtalálhatók a munkaerőpiacon, mint a kontroll-
csoportban tartozó személyek. A különbség a hátrányos helyzetű településen élők esetén élők 
esetén 21 százalékpont volt, viszont jobb gazdasági helyzetű településeken ennél jóval alacso-
nyabb, közel hasonló arányú volt.  
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58. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők  és a kontrollcso-
port körében a lakóhely helyzete szerint 

 
 

A szociális ellátásokban részesített, hátrányos helyzetű településen élő személyek 13,1 száza-
léka helyezkedett el a támogatást követően. A jobb helyzetű településeken élők esetén az el-
helyezkedési arány ennél magasabb, 19,6 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint az összefüg-
gés szignifikáns volt. A képzésben részesített személyek esetén a kontrollcsoportban tartozó 
személyek elhelyezkedési aránya a hátrányos helyzetű és a jobb gazdasági-foglalkoztatási 
helyzetű településeken is magasabb volt. A különbség a rosszabb helyzetű településeken élők 
esetén 1-2 százalékpontos, a jobb helyzetű települések esetén pedig 5 százalékpontos volt.  
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59. ábra: Elhelyezkedési arányok a szociális ellátásban részesülők  és a kontrollcsoport 
körében a lakóhely helyzete szerint 

 
 

Az egyes támogatások, ellátások és más aktivizáló beavatkozások sikerességéhez a munkaerő 
piaci tapasztalat is hozzájárulhat. A munkaügyi támogatásokban részesített személyek esetén 
a támogatást megelőző időszakban munkatapasztalattal rendelkező személyek több, mint har-
mada (33,9 %) volt állásban a vizsgálat időpontjában. A korábbi időszak előtt kimutatható mun-
kaviszony nélküli személyek esetén az elhelyezkedési arány, alacsonyabb, 22,4 százalékos 
volt, de ez az összefüggés nem bizonyult szignifikánsnak.  

A kontrollcsoportba tartozó, ellátatlan személyek esetén a munkatapasztalattal már rendelke-
zők közel negyede (24,8 %) talált állást a vizsgálat időpontjáig, miközben az előzetes munka-
tapasztalattal nem rendelkezők között 14,7 százalékos volt ez az arány. Esetükben a munka-
tapasztalat és az elhelyezkedés közötti összefüggés szignifikáns volt.  

A munkaügyi támogatásba bevont személyek elhelyezkedési aránya 7-9 százalékponttal ha-
ladja meg  a kontrollcsoport hasonló tagjaira jellemző arányokat. A magasabb értéket ez a kü-
lönbség a munkatapasztalattal már rendelkező személyek esetén éri el.  
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60. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők  és a kontrollcso-
port körében a megelőző munkatapasztalat szerint 

 
 

A szociális ellátásokban részesített, munkatapasztalattal nem rendelkező személyek 9,3 szá-
zaléka helyezkedett el a támogatást követően. Az ellátás kezdetét megelőző időszakból mun-
kaviszonnyal rendelkezők esetén az elhelyezkedési arány ennél magasabb, 20,5 százalékos 
volt. Vizsgálatunk szerint az összefüggés szignifikánsnak minősíthető.  

A szociális jellegű támogatásokban részesített személyek esetén a kontrollcsoportba tartozó 
személyek elhelyezkedési aránya magasabb volt a munkatapasztalattal rendelkező és az azzal 
nem rendelkező személyek esetén is. A különbség az előzetes időszakból foglalkoztatási jog-
viszonnyal rendelkezők esetén 4,3 százalékpont értékű volt, a munkatapasztalat nélküliek ese-
tén ennél nagyobb különbség látható. 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nincs van nincs van

munkaügyi ellátás kontroll csoport

77,6
66,1

85,3
75,2

22,4
33,9

14,7
24,8

nem helyezkedett el elhelyezkedett



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 97/170 

  

61. ábra: Elhelyezkedési arányok a szociális ellátásban részesülők  és a kontrollcsoport 
körében a megelőző munkatapasztalat szerint 

 
 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyé-
nek legmagasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetéből, valamint korábbi munkatapasztalatukból létrehoztunk egy komplex mutatót. A 
skála megmutatja azokat a személyeket, akik minden szempontból hátrányban vannak. Ők 
rossz foglalkoztatási helyzetű településen élő, alacsony iskolai végzettségű, legális, bejelentett 
munkaviszonnyal (az utóbbi évekből) nem rendelkező személyek. Ők vannak a legrosszabb 
helyzetben munkavállalás, elhelyezkedés szempontjából. Az egy és két szempontból hátrány-
ban lévő személyek esetén is jelentős nehézséget okozhat a munkaerő-piaci reintegráció. A 
skála lehetőséget ad arra is, hogy megmutassuk a jobb helyzetben lévő, legalább középfokú 
végzettségű, jobb helyzetű településen élő és munkatapasztalattal is rendelkező személyeket.  
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62. ábra: Elhelyezkedési arányok a munkaügyi ellátásban részesülők  és a kontrollcso-
port körében a hátrányok szerint 

 
 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyé-
nek legmagasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetéből, valamint korábbi munkatapasztalatukból létrehozott komplex mutató a munkaügyi 
jellegű támogatásban részesített személyek esetén nem mutat jelentős különbségeket. A rosz-
szabb helyzetű csoportokba tartozó személyek 20-25 százaléka helyezkedett el a támogatást 
követően, a jobb helyzetű, az elemzett szempontok közül legfeljebb egy esetében hátrányokkal 
rendelkezők elhelyezkedési aránya 29-36 százalékos volt. A kapcsolat az elhelyezkedés és a 
komplex mutató között nem volt szignifikáns. 

A kontrollcsoport esetén az elhelyezkedési arányok a legrosszabb helyzetű csoporttól felfelé 
erős növekvő tendenciát mutattak. A mindhárom szempontból rossz helyzetűnek tekinthető 
személyek alig 4,6 százaléka tudott elhelyezkedni. Azok a személyek, akikre legfeljebb két hát-
ráltató tényező volt jellemző, már 13,9 százalékos elhelyezkedési arányt mutatta fel. Az egy 
szempontból rossz helyzetűnek minősülő személyek munkaerő-piaci visszalépésének mértéke 
az ezekből a szempontokból jónak minősülő személyekhez közelítő volt és 25 százalék feletti 
arányokat mutatott. A kontrollcsoportban tartozó személyek esetén a komplex mutató és az 
elhelyezkedés között látható összefüggés szignifikáns volt.  

A munkaügyi jellegű ellátásokban részesített személyek elhelyezkedési mutatói a hátrányokkal 
rendelkezők esetén magasabbak voltak a kontrollcsoportban tartozó személyek hasonló érté-
keinél. A jobb helyzetű személyek esetén mindkét a munkaügyi jellegű támogatásban részesí-
tett álláskeresők és a nem támogatott személyek elhelyezkedési rátája közel egyenlő volt.  
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63. ábra: : Elhelyezkedési arányok a szociális ellátásban részesülők  és a kontrollcso-
port körében a hátrányok szerint 

 
 

A szociális jellegű ellátásokban részesülő személyek esetén az ellátást követő elhelyezkedés 
és a személy több szempontú hátrányait mutató változó közötti összefüggés szignifikáns. Minél 
több szempontból ítélhető hátrányosnak az álláskereső helyzete, annál kisebb esélye volt az 
ellátást követően az elhelyezkedésre. A legrosszabb helyzetű, minden vizsgált szempont sze-
rint hátrányokkal rendelkező személyek alig 4,7 százaléka helyezkedett el a támogatást köve-
tően. A többszörös, de nem minden szempontból hátrányosnak minősíthető személyek 10,1 
százaléka talált állást. A legfeljebb egy szempontból rosszabb helyzetű személyek esetén ez 
az arány 24,5 százalékra nőtt, kis mértékben még az itt értékelt szempontokból jobb helyzetű 
személyek közötti állást találók arányát (23,6 %) is meghaladta.  

Az elhelyezkedési arányok az elemzett, hátrányos helyzeteket összegző mutató csoportjait te-
kintve a szociális támogatásokban részesülők esetén minden esetben alacsonyabbak voltak, 
mint a kontrollcsoportban. A különbség mértéke alacsony volt, a két csoport esetén alig függött 
az elhelyezkedés mértéke, attól, hogy kapott, vagy sem szociális jellegű ellátást. Attól viszont 
jelentősen, hogy milyen iskolai végzettséggel, lakóhellyel és munkatapasztalattal rendelkezett.  

 

 

9.2 A passzív eszközökben részesülők támogatásai és ellátásai  

A hatásvizsgálat során a mintában kiválasztott személyek esetén azonosítottuk a támogatási 
és munkavállalási eseményeket. A kutatás során a legfontosabb, legnagyobb létszámokat elérő 
passzív foglalkoztatáspolitikai eszközöket vizsgáltuk. A mintába kerülő személyek kiválasztása 
során a álláskeresési segélyt és járadékot, bérpótló juttatást, munkanélküli járadékot, nyugdíj 
előtti álláskeresési segélyt vettük figyelembe a munkaügyi jellegű támogatások között. A szoci-
ális jellegű támogatásoknál a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális 
segélyt vizsgáltuk. Az egyéni életút összeállításához használt adatok azonban lehetővé teszik, 
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hogy nagyobb számú passzív foglalkoztatáspolitikai eszköz igénybe vételét köthessük a kivá-
lasztott személyekhez. A következőket tekintettük passzív ellátási eseménynek a vizsgálat so-
rán: 

 Álláskeresési járadék 

 Álláskeresési nyilvántartásba vétel (2011 és 2014 között) 

 Álláskeresési segély 

 Bérpótló juttatás 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 Munkanélküli járadék 

 Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

 Rendszeres szociális segély 

A hatásvizsgálat mintájában személyek esetén a passzív ellátások közül az álláskeresési jára-
dékot abban az esetben vettük figyelembe, ha folyósítása a vizsgált időszakba, 2011. és 2014. 
közé esett. Abban az esetben vettük figyelembe a személyek részére 2011. előtt megállapított 
álláskeresési járadékot, ha annak vége 2011. utáni volt. A 2014-ben és egyes esetekben a 
2013-ban megállapított járadékokhoz nem kapcsolódott befejező dátum. Ezek a személyek az 
adatkérés időpontjában még részesültek ebben a támogatásban, vagy ugyan jogosultak voltak 
erre az ellátásra, azonban más támogatási forma (képzés, közfoglalkoztatás) miatt szüneteltet-
ték részükre azt.  

Az álláskeresési segélyek esetén ugyan ezeket a feltételeket alkalmaztuk. Az ellátásokra vo-
natkozó jogszabályoknak megfelelően álláskeresési segélyek kezdő időpontja 2011. szeptem-
ber előtti volt, és befejező dátumuk is csak kivételes esetben volt 2012. utáni (összesen a vizs-
gált személyek álláskeresési segélyeinek 1,1 százaléka volt ilyen túlnyúló eset). Ezeket az ese-
teket, ahogy a 2011 előtti kezdő időponttal rendelkező, de a vizsgált időszakban le nem zárt 
eseteket a számítások során külön kezeltük. 

Az álláskeresési nyilvántartásba vételeket akkor vettük számításba, ha a nyilvántartásba vétel 
kezdő időpontja a vizsgált időpontban történt. A vizsgált személyek 70 százaléka ebben az 
időszakban került be (legalább egy alkalommal) a regisztrált álláskeresői nyilvántartásba. A 
fennmaradó 30 százalék esetén is történt ilyen esemény, azonban kezdő időpontja 2011 előtt 
volt. A nyilvántartási regisztráció esetén nem kaptunk adatot a korábbi kezdetű regisztrációkról. 
Egy személy regisztrációja szünetel, amennyiben képzésben, vagy közfoglalkoztatásban ré-
szesült. A regisztrációs időszak véget ér, ha a vizsgált személy elhelyezkedik és ezzel valami-
lyen foglalkoztatási jogviszonyba lép, vagy megszakította kapcsolatát a munkaügyi szervezet-
tel. Az álláskeresések szüneteltetéséről nem kaptunk adatokat.  

A bérpótló juttatások az álláskeresési segélyekhez hasonlóan 2011 után már nem voltak meg-
állapíthatók. A vizsgált személyek esetén is a támogatások kezdete 2011-es volt, végük azon-
ban a megszakítások, szüneteltetések miatt 2013-ra is átnyúlhatott. A bérpótló juttatások ne-
gyede nem volt lezárt a vizsgált időszakban (nem volt záró dátuma), további 23 százalékuk 
esetén a támogatás vége 2013-ra illetve 2014-re esett. A bérpótló juttatások esetén a le nem 
zárt eseteket külön kezeltük.   

A kutatásban vizsgált 2011-2014-es időszak előtti évekre jellemző támogatás volt a munkanél-
küli járadék. A vizsgált mintában egy személy volt, aki részére a korábbi időszakban megálla-
pítottak ilyen ellátást és annak vége a vizsgált időszakra esett.  

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (legalább egy alkalommal) a vizsgált minta 1,4 százaléka 
részesült. Többségük esetén az ellátás kezdetéhez igen, de végéhez nem tudunk dátumot 
kötni. A támogatások a vizsgált időszak minden évében egyenletesen előfordultak a vizsgált 
minta személyi körében. A vizsgált személyek támogatási életútja arra vall, hogy nyugdíj előtti 
álláskeresési segély a le nem zárt esetek egy részében véget ért (más ellátásban, támogatás-
ban részesül). Ezeket az eseteket külön kezeltük a számítás során.  
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Az elemzés során a szociális jellegű ellátások közül a rendszeres szociális segélyt és a foglal-
koztatást helyettesítő ellátást vizsgáltuk. 

A rendszeres szociális segélyben a vizsgált személyek alig 0,2 százaléka részesült. A támoga-
tások kezdete 2011-ben, néhány esetben 2012-ben történt. Többségük esetén az ellátás végé-
ről nincs információnk, azonban megállapítható, hogy az érintett személyek más ellátásokban 
és támogatásokban is részesültek a rendszeres szociális segély megállapítását követő időszak-
ban.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást a mintában szereplő személyek 40,5 százaléka esetén 
állapítottak meg, legalább egy alkalommal (1823 személynek összesen 2261 alkalommal). A 
szociális alapú támogatások szüneteltetésével kapcsolatban nem rendelkezünk információval, 
így azt sem tudtuk megállapítani, hogy a mintában vizsgált személyek részére milyen kezdő és 
vég-dátummal szüneteltették szociális alapú ellátásukat más, aktív eszköz igénybe vétele ide-
jére. Az azonban az egyéni életutakból lehet látni, hogy közfoglalkoztatás, képzés követi sok 
esetben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kezdetét, abban az esetben is, amikor az FHT 
nincs lezárva.  

 

64. ábra: A passzív ellátások és az igénybe vevők száma és arányuk a mintában 

 személy ellátás száma 

 fő aránya a mintában db aránya 

Álláskeresési nyilvántartás 3148 70,0 4639 71,8 

Álláskeresési járadék 2267 50,4 2962 45,8 

Álláskeresési segély 515 11,4 536 8,3 

Bérpótló juttatás 607 13,5 629 9,7 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1823 40,5 2261 35,0 

Munkanélküli járadék 1 0,0 1 0,0 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 63 1,4 66 1,0 

Rendszeres szociális segély 7 0,2 7 0,1 

összesen 4076 90,6 11101 100,0 

 

A mintában szereplő személyek az álláskeresők és az ellátásokban, támogatásokban részesü-
lők (2014. júniusi) reprezentatív mintájának tekinthetők.  Az álláskeresési nyilvántartásban vé-
telekkel együtt a vizsgált időszakban, a mintában szereplő 4500 fő esetén 11 101 támogatási 
esemény történt. Az álláskeresési nyilvántartás a legnagyobb létszámot elérő passzív eszköz, 
a személyek 70 százalékát legalább egy alkalommal bevették az álláskeresési nyilvántartásba 
és hozzájuk összesen 4639 nyilvántartásba vétel kapcsolódik. A passzív ellátási események 
71,8 százaléka volt nyilvántartás. Azonban a vizsgált személyek, tehát az ellátásokban és tá-
mogatásokban szereplők további 30 százaléka is rendelkezett álláskeresői nyilvántartással, 
azonban nyilvántartásba vételük a vizsgált időszakot megelőzően történt meg. Nyilvántartásba 
vételre abban esetben van szükség, ha először jelenik meg egy személy az álláskeresők között, 
vagy valamilyen okból megszüntetik a nyilvántartását, de azt követően ismét szükséges azt 
létesíteni. A megszüntetés oka lehet az elhelyezkedés, illetve az, ha egy személy megszakítja 
együttműködését a munkaügyi szervezettel.   

A passzív ellátások arányát és mértékét jobban mutatja egy olyan tábla, amiben nem szerepel 
az álláskeresői nyilvántartásba vétele. 
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65. ábra: A passzív ellátások és az igénybe vevők száma és arányuk a mintában (állás-
keresési nyilvántartás nélkül) 

  személy ellátás száma 

  fő aránya db aránya 

Álláskeresési járadék 2267 50,4 2962 45,8 

Álláskeresési segély 515 11,4 536 8,3 

Bérpótló juttatás 607 13,5 629 9,7 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1823 40,5 2261 35,0 

Munkanélküli járadék 1 0,0 1 0,0 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 63 1,4 66 1,0 

Rendszeres szociális segély 7 0,2 7 0,1 

összesen 3154 70,1 6462 100,0 

 

A vizsgált személyek 70,1 százaléka kapott legalább egyszer valamilyen passzív ellátást. Jel-
lemzően azok a személyek, akik részesültek ilyen ellátásban a vizsgált időszak folyamán, ket-
tőnél többször részesültek passzív ellátásban. Ez lehet egy ellátás két alkalommal való igény-
ben vétele, de két különböző ellátásé is.  

A mintában került személyek 50,4 százaléka kapott legalább egyszer álláskeresési járadékot. 
Foglalkoztatást helyettesítő járadékban a vizsgált személyek 40 százaléka részesült 2011 és 
2014 között. Ez a két passzív ellátás volt a legnagyobb arányú mind a vizsgált személyeket, 
mind pedig az itt elemzett passzív ellátások tekintetében. Álláskeresési segélyben a vizsgáltak 
11,4 százaléka, bérpótló juttatásban 13.5 százaléka részesült. A vizsgált időszakban már kifutó 
munkanélküli járadéka már csak egyetlen személy esetén tűnt fel. Nyugdíj előtti álláskeresési 
segélyben a minta 1,4 százaléka részesült.  

 

 

9.3 Együtt járó támogatások 

A hatásvizsgálat alapsokaságának 93,8 százaléka, 4223 fő részesült legalább egy alkalommal 
a vizsgált időszakban valamilyen aktív, passzív eszközben, közfoglalkoztatásban. Ezek a sze-
mélyek több ellátásban, támogatásban is részt vehettek az elemzett időszakban, ellátásaik és 
támogatásaik összege 17895 volt. Az alapsokaság tehát átlagosan 4 alkalommal részesült tá-
mogatásban, ellátásban az elemzett időszakban. A támogatásban nem részesített személyeket 
figyelmen kívül hagyva ez az érték 4,2 ellátás/fő értékre módosul.  

A vizsgált személyek 6,2 százaléka nem részesül támogatásban, 21,2 százalékuk csak egyféle 
támogatást, vagy ellátást kapott, további 21,8 százalékuk esetén kétféle ellátás, támogatás volt.  
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66. ábra: Az egyes személyek aránya a kapott támogatások száma szerint 2011-14 

 

 

A vizsgálatban szereplő személyek több, mint fele (50,8 %) három, vagy annál többféle támo-
gatási formában részesült az elemzett időszakban. A vizsgált személyek 8,9 százaléka 6, vagy 
annál többféle támogatási formában részesült 2011 és 2014 között.  

A legfontosabb, a mintában került személyekre jellemző eszközök esetén megvizsgáltuk a leg-
gyakoribb együtt-járásokat, tehát azokat az eseteket, amikor egy személy életútjában több el-
látási típus is megtalálható. Itt azokat a személyeket mutatjuk meg, akik esetén a 2011 – 2014-
es időszakban részesültek a legalább egy esetben passzív ellátásban. Az itt figyelembe vett 
ellátások a következők voltak.  

 Álláskeresési járadék 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 Bérpótló juttatás 

 Álláskeresési segély 

A mintában szereplő személyek közül olyan kevesen részesültek nyugdíj előtti álláskeresési 
segélyben, rendszeres szociális segélyben és munkanélküli járadékban, hogy ezeket az ellátá-
sokat kihagytuk ebből a vizsgálatból. Azok, akik legalább egyszer részesültek passzív ellátás-
ban a minta közel 70 százalékát tették ki.  
  

6,2%
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nem vett igénybe
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2 támogatási típus

3 támogatási típus

4 támogatási típus

5 támogatási típus

6 támogatási típus

7 támogatási típus

8 támogatási típus

9 támogatási típus
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67. ábra: Passzív ellátásban részesült személyek aránya az igénybe vett ellátások 
száma szerint 2011-14 

 

 

A passzív ellátásban részesített személyek átlagosan 3,4 támogatás és ellátási típusban része-
sültek 2011 és 2014 között. Egy-egy támogatási típusban természetesen több alkalommal is 
részesülhettek, azonban így is látható, hogy a foglalkoztatáspolitika az eszközök széles tárát 
alkalmazta az érintett, passzív ellátások körébe tartozó személyek körére. A vizsgált személyek 
11,2 százaléka kétféle támogatási típusban részesült. A többféle támogatásban részesítettek 
között a legnagyobb arányban azok a személyek vannak, akik álláskeresési járadékban része-
sültek, valamint képzésben vettek részt. Azok száma is jelentős volt. akik álláskeresési járadék 
mellett FHT-t kaptak. A kétféle támogatási formával rendelkezők között magas volt az álláske-
resési járadékot bér és bérköltség támogatásban részesülők száma, valamint  a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban és közfoglalkoztatásban részesülők aránya is.  

68. ábra: Együtt járó ellátások gyakorisága 

 

gyakori párok 
arányuk a 
mintában 

Álláskeresési járadék Képzési támogatás 3,0 

Álláskeresési járadék Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2,3 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1,6 

Álláskeresési járadék Bértámogatás 1,6 

Álláskeresési járadék Bérköltség támogatás 1,5 

 

nem vett 
igénybe passzív 

ellátást
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A többféle ellátásban részesülők között még jelentős volt a 3 – 5 féle ellátási formában (legalább 
ez alkalommal) részesülő személyek aránya. Közöttük a leggyakoribb támogatási típusok kap-
csolata az álláskeresési járadék, FHT és képzés volt. Hasonlóan magas volt azok aránya, akik 
esetén a kétféle pénzbeli ellátás közfoglalkoztatáshoz, illetve közmunkához és képzéshez egy-
aránt kapcsolódott.  

 

69. ábra: A leggyakoribb ellátási, támogatási együttes előfordulások (3, 4 és 5 támoga-

tási forma esetén) és ezek aránya 

Álláskeresési 
járadék 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás 

Álláskeresési já-
radék 

Álláskeresési já-
radék 

Álláskeresési já-
radék 

Álláskeresési já-
radék 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatás 

Képzési támoga-
tás 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatás 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás 

Képzési támo-
gatás 

Hosszabb időtar-
tamú közfoglal-
koztatás  

Képzési támoga-
tás 

Hosszabb időtar-
tamú közfoglal-
koztatás  

Hosszabb időtar-
tamú közfoglal-
koztatás  

Képzési támoga-
tás 

   
Hosszabb időtar-
tamú közfoglal-
koztatás  

 
Kistérségi start-
munka minta-
program  

Hosszabb időtar-
tamú közfoglal-
koztatás  

          
Kistérségi start-
munka minta-
program  

2,0 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 

 

9.4 A támogatási csoportok az 2011 és 2014 között igénybe vett tá-
mogatási formák száma szerint 

 

9.4.1 Ellátás nélküli személyek 

A mintavétel időpontjában ellátás nélküli személyek közül 30 százalékra tehető azok aránya, 
akik a 2011 – 2014-es vizsgált időszakban nem részesültek semmilyen aktív, vagy passzív 
támogatásban. További egyharmaduk egyféle támogatásban, vagy ellátásban részesült. A min-
tavétel időpontjában ellátatlan, de a korábbi időszakban 5, vagy többféle támogatásban része-
sülők aránya 8,7 százalékos volt.  
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70. ábra: A vizsgált személyek aránya igénybe vett támogatás-típusonként 

 
 

A mintaválasztás időpontjában ellátás nélküli személyek között is szép számmal vannak olyan 
személyek, akik a korábbi időszakban mát többször, többféle ellátásban, vagy támogatási for-
mában részesültek a vizsgált időszakban. 

Azok között, akik nem vettek igénybe támogatást, ellátást, magasabb a nők aránya (58 %), 
jellemzően fiatalabbak, mint a csoport többi tagja. Az iskolai végzettség szempontjából nem 
különböznek, a korábbi időszakból származó munkatapasztalattal azonban észrevehetően ki-
sebb részük rendelkezik.  

A három – négy, illetve az ennél is több támogatási formával segített személyek között magas 
a középkorú, 25 és 55 év közötti férfiak aránya. Magas körükben a legfeljebb alapfokú végzett-
ségűek aránya (53-59 %), közel kétharmaduk hátrányos helyzetű településeken él.  

Vizsgáltuk a mintavételt követő, elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedések arányát is. Jel-
lemzően azt tapasztaltuk, hogy alacsony arányban helyezkedtek el egyrészt azok a személyek, 
akik nem vettek igénybe semmilyen támogatási és ellátási formát, és azok is, akik 3, vagy annál 
több ellátási formában, támogatásban részesültek a vizsgált időszakot tekintve. Itt azonosítani 
lehet az álláskeresők két, a munkaerőpiacon nehezen elhelyezhető csoportot, a pályakezdőket 
és az álláskeresésbe tartósan beragadó személyeket. 

 

9.4.2 Munkaügyi ellátásokban részesülő személyek 

A hatásvizsgálat mintavételi eljárásának időpontjában, 2014 júniusában a passzív ellátásban 
részesülők mintába került személyek 12,9 százaléka rendelkezett munkaügyi ellátással. A sze-
mélyek több, mint fele (53,1%) egyféle támogatásban részesült  2011 és 2014 között. A mun-
kaügyi ellátásokkal rendelkezők csoportjának 22.7 százaléka kétféle ellátással rendelkezett, 
17.5 százalékra tehető a 3-4-fél támogatási típust is megjárt személyek száma és 6.7 száza-
lékra az 5, vagy annál többféle támogatási és ellátási formában is részesülő személy. 
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71. ábra: A munkaügyi támogatásban részesülők aránya igénybe vett támogatás-típu-
sonként 

 
 

A munkaügyi ellátásokkal rendelkezők csoportjába tartozó személyek közül a többféle ellátás-
sal is rendelkezők leggyakrabban álláskeresési járadékkal és képzéssel, illetve valamilyen köz-
foglalkoztatási támogatással rendelkeztek. Ezeknél az ellátási párosításoknál, együtt járásoknál 
kevésbé gyakran, de azért látható arányban voltak olyan személyek, akik esetén az álláskere-
sési járadék bérjellegű támogatással együtt fordult elő. 

Ebben a csoportban az egy ellátási formával rendelkezők között magasabb volt a fiatalabb, 40 
év alatti személyek aránya és többféle, korábbi ellátással jellemezhető személyekhez képest 
magasabb volt a közép és felsőfokú végzettségű személyek aránya. Jelentősebben különbö-
zőnek bizonyult a többiekhez képest a korábbi időszakban ötnél is többféle ellátásban részesí-
tettek csoportja. Magas volt közöttük a fiatalabb, 40 év alattiak, a férfiak és az alacsony iskolai 
végzettségű személyek aránya.  

Az életútjuk során többféle ellátási formával is elért személyek között magasabb volt a rossz 
helyzetű településeken élők aránya (60-70 %), viszont a vizsgált időszakot tekintve arányaiban 
többüknek volt elsődleges munkaerő-piaci tapasztalata (62-77%).  

A munkaerő-piaci elhelyezkedés esélye tekintetében a munkaügyi ellátásokban részesített sze-
mélyek esetén nem láthattuk Az ellátásban nem részesülőkre jellemző összefüggést. A vizsgá-
lat időpontjában munkaügyi ellátással rendelkezők közül azok helyezkedtek nagyobb arányban, 
akik csak egyféle ellátással rendelkeztek a vizsgált időszakból. A 2011-2014-es időszakból 2-3 
vagy többféle ellátással is rendelkezők elhelyezkedési mutatói rendre rosszabbak voltak.  

 

9.4.3 Szociális jellegű ellátásokban részesülő személyek 

A hatásvizsgálat mintavételi eljárásának időpontjában szociális jellegű ellátáson a foglalkozta-
tást helyettesítő ellátást és a rendszeres szociális segélyt értjük. A mintavétel idején, 2014 jú-
niusában a passzív ellátásban részesülők 31,6 százaléka rendelkezett szociális jellegű ellátás-
sal, jellemzően foglalkoztatást helyettesítő ellátással. Az ebbe a csoportba tartozó személyek 
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22,6 százaléka egyféle támogatásban részesült 2011 és 2014 között és kétféle ellátással to-
vábbi 29,5 százalékuk. A támogatottak további harmadának életútjában 3-4-féle ellátás és tá-
mogatás szerepelt és nem volt alacsony, 13,5 százalékos arányúra volt tehető az 5, vagy annál 
is többféle ellátásban részesítettek aránya.  

 

72. ábra: A szociális támogatásban részesülők aránya igénybe vett támogatás-típuson-
ként 

 

 
 

Az életút során egymás után, mégis egy személy álláskeresői pályafutása során összetarto-
zóan jelennek meg az ellátási típusok. A foglalkoztatást helyettesítő ellátásba részesülők ese-
tén ez az ellátási típus leggyakrabban a közfoglalkoztatás támogatásaival, képzéssel együtt 
fordult elő, továbbá gyakori volt, hogy egy személy életútjában mindhárom támogatási forma 
megfigyelhető.  

A kevesebb, egy-két támogatási és ellátási típussal jellemezhető személyek között nagyobb 
arányban voltak jelen a nők, magasabb a közép és felsőfokú személyek aránya. A kevesebb 
támogatási formával rendelkező személyek között magasabb volt a jobb helyzetű településen 
élők aránya, de alacsonyabb a korábbi időszakból munkatapasztalattal rendelkezők aránya.  

A támogatást követő elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedések aránya a vizsgálat időpont-
jában szociális jellegű ellátásban részesített személyek estén is az ellátás nélküliek eredmé-
nyeihez hasonló adatokat mutatott. Azt tapasztaltuk, hogy alacsony arányban helyezkedtek el 
egyrészt azok a személyek, akik csak egyféle ellátási formában részesültek a vizsgált időszak 
egészét tekintve (10,3%) , és azok is, akik öt, vagy annál több ellátási formában, támogatásban 
részesültek a vizsgált időszakot tekintve (9,4%). Itt azonosítani lehet az álláskeresők két, a 
munkaerőpiacon nehezen elhelyezhető csoportot, a pályakezdőket és az álláskeresésbe tartó-
san beragadó személyeket. 

A 2-3-4 ellátási formával jellemezhető személyek jóval magasabb arányban (184 – 18,6%) tud-
tak visszalépni az elsődleges munkaerőpiacra, mint akár az egy ellátási formával rendelkező, 
akár pedig azok, akiknek életútjában sokféle támogatási forma fordult elő.  
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9.4.4 Javaslatok 

A foglalkoztatási reintegrációt célzó politikák kialakítása során figyelembe vehetők a kutatásta-
pasztalatai.  

Az álláskeresők közé újonnan bekerülő személyek alacsony elhelyezkedési mutatóit,  melyet 
jellemzően iskolai végzettségük, vagy lakóhelyük helyzete sem indokol – kevés számú, de ha-
tékonyabb, munkatapasztalatot is biztosító ellátási és támogatási formával lehet eredménye-
sebben javítani. Kiemelkedően nagy jelentősége van annak, hogy a munkanélkülivé válást, il-
letve a regisztrációt követően az érintett személy a lehető legrövidebb időn belül kapjon rele-
váns segítséget, amely segítség nem csak a jövedelempótlást, de az aktiválást, az egyéni szük-
ségleteken alapuló eszközöket egyaránt jelenti. 

Azon személyek körében, akik jelentős számú, négy-öt, vagy annál is többféle támogatást is 
kaptak, ott az eddig alkalmazott ellátási formákon túlmutató, egyéni, személyi támogatással 
(mentorálással) összekapcsolt segítői tevékenység lehet indokolt. A segítségnyújtás során  
olyan támogató munkára van szükség, amely azokat az egyéni hátráltató körülményeket is fi-
gyelembe veszi, melyek kevésbé kerülnek előtérbe a munkaügyi szolgáltatások működtetése 
során.  

A foglalkoztatási támogatásokban részesített személyek jelentős része rendelkezik olyan hát-
rányokkal, melyek komolyan nehezítik munkaerő piaci integrációjukat. 

A foglalkoztatást elősegíteni képes intézkedések esetén azonosítani kell a legfontosabb hátrál-
tató tényezőket. Ezt egy jól kialakított profiling technika képes figyelembe venni. A munkaerő-
piaci integráció következő lépése a felismert hátráltató tényezők figyelembe vételével tervezett 
reintegrációs program kialakítása lehet. 

Azok esetén, ahol azonosítani lehet a legfontosabb hátráltató tényezők közül egyet  ott annak 
kezelése eredményesen képes hozzájárulni a személy sikeres elhelyezkedéséhez. Azok ese-
tén, ahol a munkavállalást hátráltató tényezők halmozottan jelennek meg, ott több lépcsős, a 
hátrányokat egyenként kezelő integrációs folyamat lehet eredményes.  

Ennek útja lehet: A képzettségbeli hátrány enyhítése alap- és szakképzéssel, majd munkata-
pasztalat biztosítása közfoglalkoztatás és bértámogatás alkalmazásával, majd a rossz gazda-
sági és foglalkoztatási helyzettel rendelkező településtől távolabbi munkavállalást is lehetővé 
tevő mobilitási-típusú támogatásokkal lehet segíteni önálló munkavállalását.  

A passzív eszközök tekintetében fontosnak tartjuk felhívni arra a figyelmet, hogy a fél éves 
ellátási időszak feltétlenül szükséges, annak érdekében, hogy az érintett személy a számára 
leginkább megfelelő, tartós foglakoztatást biztosító munkát megtalálhassa. A rövid ellátási idő 
következtében kialakuló elszegényedés egyértelműen a közfoglalkoztatás felé löki az érintette-

ket, amelyből  mint tudjuk  nehéz a visszalépés az elsődleges munkaerő-piacra. Az ellátá-
sokba érdemes pozitív ösztönzőket is beépíteni: pl. az elhelyezkedés után egy rövidebb idő-
szakra járjon még a járadék, vagy egy egyösszegű támogatással jutalmazza az elhelyezkedőt 
a rendszer.  

A gyerekes álláskeresők esetében a kieső jövedelem pótlása során szükségesnek tartjuk, hogy 
az ellátás az eltartott gyermekek számával arányos legyen. Ez a családi pótlék átmeneti növe-
lésével is megoldható, rövid távon pozitív fogadtatásra találó, a felnövekvő generáció érdekeit 
abszolút figyelembe vevő intézkedés lenne. 

Az ellátások közül ma teljességgel hiányoznak azok a pénzbeli ellátások, amelyek egy-egy sze-
mélyes, de a munkavállalást súlyosan akadályozó probléma megoldását segítik. Ilyen például 
az első havi bér megelőlegezése azok esetén, akik önerőből nem tudják megfinanszírozni a 
munkába járással kapcsolatos költségeket, mint például utazás, megfelelő ruházat, vagy éppen 
lakhatás. Hiányoznak továbbá azok az ellátások, amelyek más típusú, például egészségügyi 
problémák kezelésére alkalmasak. Sokat emlegetett példája ennek az a pincér, aki azért nem 
tud a szakmájában elhelyezkedni, mert nem tudja a fogászati ellátást megfinanszírozni. Más 
gyógyászati, vagy egyéb segédeszközök esetén is szükség lehet ilyen típusú támogatásra. 
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Ugyanilyen szükség lehet kisgyermekes szülők esetén a gyermek napközbeni ellátásának meg-
szervezésére, illetve finanszírozására. 

Azon személyek esetében, akik több szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthetők, az eset-

menedzseri rendszer bevezetése indokolt. Legyen a kirendeltségen olyan  lehetőleg munka-

vállalási tanácsadói végzettséggel rendelkező szakember  aki szervezi és nyomon követi az 
érintett személy ellátásait és támogatásait, akivel bizalmi kapcsolatot alakíthat ki és tarthat fenn. 

9.5 A kutatás alkalmazott módszere 

Az NMH-tól kapott adatbázisok közül a személyek jellemzőit tartalmazó adatok a lakóhelyre, 
életkorra (születési év), iskolai végzettség szintjére, nemre vonatkozóan álltak rendelkezésre. 
A személyi adatok támogatásokra, ellátásokra és a munkavállalási eseményekre vonatkozó 
adatokkal történő egyesítése, tehát az egyéni életutak adatbázisának kialakítása tette lehetővé 
a korábbi munkatapasztalatra, az igénybe vett ellátásokra és támogatásokra vonatkozó válto-
zók kialakítását. Természetesen ebből az adatbázisból volt adatunk a vizsgált eseményeket 
követő elhelyezkedésekre vonatkozóan. A legfontosabb befolyásoló tényezőknek a más kuta-
tások, így a KSH MEF és TÁRKI Háztartás adatfelvétel esetén is az iskolai végzettség és a 
lakóhely volt tekinthető. Az általunk használt, megkapott adatok sajnos nem teszik lehetővé, 
hogy a munkavállalás szempontjából olyan fontos jellemzőket elemezzünk, mint a háztartás 
szerkezete, egészségi állapot, származás, vagy munkamorál. Ezt az átadott adatok nem tették 
lehetővé.  

 

9.6 Álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek vizsgálata (logisztikus 
regresszió) 

A kutatás során az egyes foglalkoztatáspolitikai eszközök eredményességét és hatásosságát 
a nyílt munkaerőpiacra történő reintegrációval lehet mérni. Az általunk alkalmazott eljárás, az 
vizsgált szereplők életútjának a foglalkoztatáspolitikai eszközök, valamint a munkaerő-piaci ak-
tivitás szempontjából történő megismerése lehetőséget ad alaposabb, mélyebb vizsgálatokra 
is. 

Az elhelyezkedés és az egyes jellemzők, tulajdonságok és körülmények hatásait láthattuk a 
korábbi fejezetben, ahol bemutattuk, hogy a mintavétel időpontjában passzív eszközökkel tá-
mogatott személyek elhelyezkedési arányait miként befolyásolta nemük, koruk, legmagasabb 
iskolai végzettségük, lakóhelyük helyzete és korábbi munkatapasztalataik.  

Láthattuk ezt a munkaügyi jellegű ellátásokkal rendelkezők és a szociális jellegű ellátásokkal 
rendelkezők csoportjaira. Továbbá, a hatásvizsgálat elvárásainak megfelelően, a hatások és 
változások különbségeit is vizsgáltuk – a mintavétel időpontjában ellátás nélküli személyekre 
jellemző elhelyezkedési arányok megismerésével és ugyanezen fő szempontok, körülmények 
szempontjából történő összevethetőség megteremtésével.  

Az egyéni támogatás és foglalkoztatás-történet (röviden: az életút) felírása ennél mélyebb vizs-
gálatot is lehetővé tesz. Figyelembe vehetjük a vizsgált személyek összes, a vizsgált időszak-
ban kapott támogatását és ellátását, nem csak azt, amiben a mintavétel időpontjában részesül. 
Ezen túlmenően lehetségesnek és fontosnak tartjuk, hogy az egyes, a vizsgált személyek el-
helyezkedési esélyeire hatással bíró jellemzők, tulajdonságok és körülmények együttes, egy-
mástól elkülöníthető hatásait is bemutathassuk.  

Ennek érdekében statisztikai modellt, bináris logisztikus regressziót használunk a foglalkozta-
tás, a munkavállalás magyarázatára, annak meghatározására, hogy mindezen befolyásoló té-
nyezők közül melyik és milyen mértékben hat a felmért álláskeresők munkavállalására. A mo-
dellben a függő változó a munkavállalást méri. Az adatfelvétel adatbázisából kialakítottuk azok-
nak a változóknak a széles körét, amelyeket bevontunk a modellbe, amelyek hatásait a követ-
kezőkben figyelembe vesszük annak meghatározására, hogy milyen irányú és milyen mértékű 
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hatással vannak a népesség munkaerő-piaci részvételére. A modellfüggő változójaként hasz-
nált nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés esetén azokat az elhelyezkedési eseteket tekintettük a 
vizsgálatban megfelelőnek, melyek kezdete a passzív ellátás kezdő időpontja után indult.  

A modell kialakítása során az elhelyezkedést befolyásoló számos körülmény közül 12 teszte-
lésre, hatásainak megmérésére adott lehetőséget a kialakított adatbázis.  

 Iskolai végzettség szintje. A legmagasabb iskolai végzettséget 3 fokozatban vettük fi-

gyelembe (alap, közép és felsőfokú végzettség). Az alapfokú kategória tartalmazza 

azokat a személyeket is, akik kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályos végzettség-

gel rendelkeznek 

 Életkor. A vizsgált személyek életkorát 4 fokozatban építettük be a modellbe, külön 

választva a 25 év alattiakat, 25 és 39 év közöttieket, 40 és 55 év közöttieket és az 55 

év feletti személyeket.  

 Nem. A vizsgált személyek neme. 

 A település gazdasági, foglalkoztatási helyzete, különválasztva a hátrányos helyzetű 

településeken élőket és a jobb helyzetű települések lakóit.  

 A település mérete. A személyek lakóhelyének méretét 4 méret szerint fokozat szerint 

csoportosítottuk, egy kategória lett az 1000 fő alatti, 1000 és 5000 fő közötti, 5000 és 

20000 fő közötti és 20000 fő feletti 

 Munkatapasztalat. A vizsgált személyek korábbi munkatapasztalatait a támogatás kez-

dete előtti, de a 2011 és 2014. május közötti időszakra eső (illetve ebben az időszakban 

végződő) nyílt munkaerő-piaci munkavégzéssel azonosítottuk, külön választva azokat 

a személyeket, akik rendelkeztek a fent leírt jellemzők szerinti munkatapasztalattal, 

azoktól a személyektől, akiknek nem voltak munkatapasztalataik.  

 Ellátás nélküli személyek. A vizsgált személyeknek a munkaügyi ellátás szempontjából 

értelmezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjában ellátással, támogatással 

nem rendelkező személyeket a passzív ellátásokkal rendelkező személyektől. 

 Munkaügyi jellegű ellátásban részesülő személyek. A vizsgált személyeknek a munka-

ügyi ellátás szempontjából értelmezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjá-

ban munkaügyi jellegű ellátással, támogatással rendelkező személyeket az ellátások-

kal nem rendelkező és a szociális jellegű ellátásokkal (FHT) rendelkező személyektől. 

 Szociális jellegű ellátásban részesülő személyek. A vizsgált személyeknek a munka-

ügyi ellátás szempontjából értelmezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjá-

ban szociális jellegű ellátással (FHT) rendelkező személyeket az ellátásokkal nem ren-

delkező és a munkaügyi jellegű ellátásokkal rendelkező személyektől. 

 Passzív ellátásokat a korábbi időszakban.  

 Aktív ellátások a korábbi időszakban 

 Közmunka a korábbi időszakban 

Az eredmények között már csak azt a modellt szerepeltetjük, amelynek egésze a khi-négyzet 
próba alapján szignifikánsnak bizonyult. A változószett kimaradó elemei tehát nem kutatói ér-
deklődés hiányának következtében nem szerepelnek az eredmények között, hanem azért, mert 
a modellben nem bizonyultak szignifikánsnak.  

Ilyen, a modellben nem szignifikáns tényező volt a nem. Ahogy a kereszttáblás elemzés esetén, 
úgy az itt alkalmazott többváltozós elemzés is azt mutatja, hogy a személyek, ebben a kutatás-
ban álláskeresők neme nem befolyásolja elhelyezkedési esélyeiket. Hasonló okok, a modellbe 
való rossz illeszkedés miatt volt szükség a településméret kizárására. Azt tapasztaltuk, hogy a 
vizsgált személyek esetén az elhelyezkedési esélyek alig függtek attól, hogy kisebb, vagy na-
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gyobb településen éltek. Nem bizonyult szignifikánsnak a szociális jellegű ellátás sem, a vizs-
gálat mintavételének időpontjában foglalkoztatást helyettesítő ellátásban részesülők és a többi 
személy elhelyezkedéseinek esélyei között nem volt látható szignifikáns összefüggés. A vizs-
gálatban a passzív ellátásban részesülők szerepelnek, tehát a személyek többsége részesült 
valamilyen ellátásban. Ez a tény is közrejátszhatott abban, hogy a korábbi, a vizsgált támoga-
tást megelőző időszakban valamilyen passzív ellátásban már részesített és az ilyen támoga-
tással nem rendelkezők elhelyezkedési esélyhányadosai között a modellben nem volt látható 
szignifikáns összefüggés.  

A többszöri futtatások után egy hét változót tartalmazó modell felelt meg a statisztikai elvárá-
soknak.  

 

73. ábra: Elhelyezkedési esélyek a vizsgált személyek körében 

 

 

 

Az eredményekből látszik, hogy az álláskereső, passzív ellátásokkal rendelkező személyek 
esetén a munkavállalásra, pontosabban elhelyezkedési esélyekre az iskolai végzettség szintje 
kiemelkedő hatással van. A közép és felsőfokú végzettségi szint lényegesen magasabb esé-
lyeket mutat a logaritmikus skálán ábrázolva, mint az alapfokú végzettség. A legfeljebb 8 álta-
lánost végzett személyekhez képest a középfokú végzettséggel rendelkezők közel kétszeres 
(1,85) eséllyel jutottak munkához a mintavétel és vizsgálat időpontja között. A felsőfokú vég-
zettség még ennél is magasabb, 1,94-szeres esélyét adja a munkavállalásnak.  
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Az életkor növekedésével folyamatosan csökkent a személyek elhelyezkedési esélye. A 25 év 
alatti személyekhez képest a 25 és 39 év közötti személyek, valamint a 40 – 55 évesek elhe-
lyezkedési esélye alig a háromnegyede volt. Figyelemre méltó, hogy ebben a két életkor szerinti 
csoportban közel hasonló volt az elhelyezkedési esély mutatója. Az 55 éven felüli személyek 
elhelyezkedési esélyei nagyon alacsonyak a fiatalabbakhoz képest. A logaritmikus skálán lát-
ható 0,26-os esélyhányados azt fejezi ki, hogy elhelyezkedési esélyeik alig negyedét teszik ki 
a hozzájuk hasonló jellemzőkkel rendelkező, de 25 év alatti személyhez képest. 

A lakóhely mérete ugyan nem bizonyult szignifikánsnak, gazdasági, foglalkoztatási helyzete 
annál inkább fontosnak tűnik. A jobb helyzetű településen élők másfélszeres eséllyel helyez-
kedtek el (1,52), mint a hátrányos helyzetű településeken élők.  

A munkavállalás, munkaerő-piaci reintegráció szempontjából kiemelkedően fontosnak bizonyult 
a korábbi időszakban végzett munka, bejelentett kereső tevékenység. Azok a személyek, akik 
az elemzésben vizsgált 2011 – 2014-es időszakban, az itt vizsgált passzív eszközös ellátásuk 
előtt dolgoztak több, mint kétszer akkora eséllyel (2,04) találtak munkát újra a nyílt munkaerő-
piacon, mint a munkatapasztalattal nem rendelkező személyek.  

A mintavétel idején kapott munkaügyi jellegű ellátásnak is pozitív hatása volt a munkavállalás 
esélyeire. Látható, hogy azok a passzív ellátásban részesülő személyek, aki a mintavétel idején 
nem rendelkeztek munkaügyi jellegű ellátással csak feleakkora (0,51) eséllyel helyezkedtek el, 
mint azok, aki álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt kaptak.  

A hatásvizsgálat során felállított adatbázis, ami tartalmazza a személyek foglalkoztatási életút-
ját is, lehetőséget adott, hogy bevegyük a modellbe a korább támogatási formák hatásait is. A 
vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy az életút korábbi szakaszában részükre biztosított támo-
gatásoknak szignifikáns hatása van az elhelyezkedési esélyhányadosokra. Azok a személyek, 
akik a korábbi időszakban, 2011 és 2014 között aktív támogatási eszközben, tehát bérjellegű 
támogatásban, képzésben, munkatapasztalat-szerzési támogatásban, vagy vállalkozóvá válást 
elősegítő támogatásokban részesültek magasabb eséllyel helyezkedtek el. 1,3-szoros eséllyel 
azok, akik egy esetben részesültek ilyen aktív eszközös támogatási formában és 2,65-szoros 
eséllyel azok, akik több ilyen támogatást is megkaptak.  

Hasonlóan az aktív támogatási formákhoz a korábbi életútban látható közfoglalkoztatási támo-
gatások is jelentős, szignifikáns hatással vannak a személyek elhelyezkedési esélyhányadosa-
ira, csak éppen ez a hatás negatív. Azok a passzív ellátásban részesülő személyek, akik ko-
rábban, a 2011 – 2014-es időszakban egy alkalommal közfoglalkoztatottak voltak, közel ugyan 
akkora eséllyel helyezkedtek el, mint azok, akik nem voltak korább közmunkások. Azok elhe-
lyezkedési esélye viszont, akik többször is közmunkások voltak kevesebb, mint a fele, mint a 
közmunkát a korábbi időszakban elkerülő személyeknek.  

A modell az egyes változók itemjei szerinti esélyhányadosokat a többi, a modellben szerepet 
kapó változó hatásától függetlenül mutatja. A módszer lehetősséget ad a bevont hatások ösz-
szehasonlításra is. Látható a passzív támogatási formákban részesülő személyek és a kontroll-
csoportként tekintetbe vett ellátatlan személyek esetén az elhelyezkedést pozitív irányba befo-
lyásolta az iskolai végzettség szintje, a korábbi munkatapasztalat és a korábbi aktív támogatási 
eszközök. A felmért személyek elhelyezkedési esélyeit a koruk, ellátási formájuk és közfoglal-
koztatási szerepvállalásuk befolyásolt. A pozitív és negatív irányú tényezők, logaritmikus skálán 
ábrázolt nagysága jól mutatja, hogy az életkornak és a korábbi időszakban kapott aktív támo-
gatásoknak volt a legnagyobb szerepe az elhelyezkedés, munkavállalás esélyei tekintetében. 
A kornak negatív formában, tehát minél idősebb egy személy, annál kisebb eséllyel helyezhet 
el és pozitív formában, tehát minél több aktív, képzés és bérjellegű támogatásban részesült 
korábban, annál nagyobb eséllyel fog elhelyezkedni. A hatások a modellben egymással kont-
rolláltak, tehát a kor hatása attól függetlenül komolyan negatív, hogy az érintett személy mennyi 
aktív eszközben részesült, milyen helyzetű településen él. Érdemes figyelni arra a tényre, hogy 
az iskolai végzettség szintje ugyan komolyan segíti az elhelyezkedési esélyhányados növeke-
dését, de nem tartozik a modell legerősebben befolyásoló tényezői közé.  



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 114/170 

  

Az aktív munkaerő-piaci támogatások hatásait nem csak a egy-egy támogatást követő elhe-
lyezkedéssel lehet bemutatni. Látható, hogy egy támogatási forma áttételesen is, itt a vizsgálat 
idején passzív eszközös ellátásban részesülők elhelyezkedési esélyeinek növekedésén ke-
resztül is képes statisztikailag is kimutatható mértékű hatást gyakorolni az érintett személyekre.  
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10. A passzív ellátásban részesülő válaszadók jellemzői – a 
kérdőíves adatfelvétel főbb tapasztalatai 

 

Jelen kutatásunkban az első adatfelvételre 2014 augusztusában került sor. Ebben az adatfel-
vételben 247 olyan válaszadó volt, aki valamely passzív (munkaügyi vagy szociális) ellátásában 
részesült. (A második adatfelvétel során már csak azokat kerestük meg a kérdőívvel, akik az 
első körben kitöltötték kérdőívünket. Közülük 63 fő vett részt a második, 2015 januárjában zajló 
adatfelvételben is.) 

Az első adatfelvétel válaszadó között szinte ugyanakkora aránnyal találjuk meg a férfiakat 
(49%) és nőket. Ami az életkort illeti: a válaszadók kétharmada a 25-54 év közöttiek csoportjába 
tartozik, egynegyede 55 éves vagy idősebb, és mindössze 8%-nyian vannak a 25 évnél fiata-
labbak.  

 

74. ábra: A passzív ellátásokban részesülő válaszadók életkori csoportok szerinti meg-
oszlása 

 

 

Válaszadóink között alig szerepelnek olyanok, akiknek felsőfokú végzettsége lenne. Ellenben 
a közép- és alapfokú végzettségűek aránya szinte megegyezik.  
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75. ábra: A passzív ellátásokban részesülő válaszadók iskolai végzettség szerinti meg-
oszlása 

 

 

A passzív ellátásban részesülő, 25 évnél fiatalabb válaszadók több mint harmadának a lekér-
dezésig nem volt sem munkahelye, sem semmilyen fizetett munkája. Ezzel szemben az idő-
sebbek csoportjaiban ez meglehetősen ritka, ugyanis mindössze 5% körüli a fizetett munkát 
még nem végzők aránya.  

 

76. ábra: „Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” – életkori csoportok 
szerint 

 

 

Az iskolai végzettség kapcsán ugyanakkor azt találjuk, hogy az messze nem befolyásolja any-
nyira ezt a kérdést, mint az életkor. Bár a felsőfokú végzettségűek csoportjában kétszer annyian 
vannak azok, akiknek még nem volt fizetett munkája, még ez a különbség is messze elmarad 
az életkor esetében tapasztaltaktól. 
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Azt mondhatjuk tehát, hogy az életkor sokkal inkább magyarázza, hogy valaki dolgozott-e már 
életében, mint az iskolai végzettség. (Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az egyes élet-
kori csoportokban a különböző iskolai végzettségi szintek megjelenése szinte megegyezik, sőt, 
felsőfokú végzettségűek a válaszadók csoportjában kizárólag a 25 évesnél idősebb csoportok-
ban vannak.)  

 

77. ábra: „Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” – iskolai végzettség 
szerint 
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78. ábra: A passzív ellátásokban részesülő válaszadók életkor és iskolai végzettség 
szerinti megoszlása 

 

 

Ha ezt a kérdést tovább vizsgáljuk a területi fejlettség mentén, újfent azt tapasztaljuk, hogy 
annak hatása messze elmarad az életkorétól. Akár alacsony, akár közepes, akár magas fejlett-
ségű a válaszadó lakóhelyének települése, 11,2% és 5,4% között van azok aránya, akiknek 
még nem volt munkahelyük vagy fizetett munkájuk. 

Az első lekérdezéskor, azaz 2014 augusztusában a passzív ellátásban részesülő válaszadók 
30%-ának volt munkahelye vagy fizetett munkája. A vizsgálatban részt vevők esetében azt 
láthatjuk, hogy az életkor előrehaladtával a munkával rendelkezők aránya csökken: 55 év felett 
csak minden ötödik válaszadó volt ebben a helyzetben, míg 25 év alatt minden második. (6. sz. 
ábra) 

 

79. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, 
életkori csoportok szerint 
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Akárcsak az előző, volt-e már valaha munkahelye vagy fizetett munkája kérdésnél, az aktuális, 
lekérdezéskori munkavállalás kapcsán is azt tapasztaljuk, hogy az iskolai végzettség kevésbé 
differenciálja a válaszokat, mint az életkor. Bár mutatkozik egy tendencia, miszerint minél ma-
gasabb a végzettség, annál nagyobb a munkát végzők aránya, ám az alacsony és a magasabb 
iskolai végzettségűek között messze nincs akkora különbség, mint a fiatalabbak és idősebbek 
között. Míg az első esetben 17 százalékpont körüli a különbség az alap- és felsőfokúak között, 
addig 33 százalékpont a 25 év alattiak és az 55 évesnél idősebbek között.  

 

80. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, 
iskolai végzettség szerint 

 

 

Érdekes képet mutat az aktuális (lekérdezéskori) munkavállalás és a lakóhely területi fejlettsége 
közötti kapcsolat, ugyanis azt látjuk, szinte alig van befolyással ez a szempont arra, hogy a 
válaszadók mekkora hányada rendelkezett a megkérdezéskor munkával. Az alacsony és a ma-
gas fejlettségű területek között mindösszesen 3 százalékpont a differencia, ami elhanyagolha-
tónak tekinthető.  
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81. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, 
iskolai végzettség szerint 

 

 

A passzív ellátásban részesülő válaszadók kétharmada a kutatás mindkét időpontjában kere-

sett munkát, és mindössze 10% azok aránya, akik viszont sem a 2014. augusztusi, sem a 2015. 

januári időpontban nem voltak ezen a téren aktívak.  

 

82. ábra: Munkakeresési aktivitás a két lekérdezéskor30 

 

keresett-e munkát 
2015 januárjában? 

keresett-e munkát 2014 
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igen 67,2% 6,3% 73,4% 

nem 17,2% 9,4% 26,6% 

összesen 84,4% 15,6% 100,0% 

 

Kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy milyen tervei vannak a passzív ellátásban részesü-
lőknek a jövőre nézvést. Azt mondhatjuk, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők mutat-
koztak a legaktívabbnak, ha a terveket tekintjük. Több mint egyharmaduk tervez nyelvet, új 
szakmát tanulni, tovább tanulni, és/vagy más településen munkát vállalni. 

Valamivel kisebb arányban, de a középfokú végzettségűek körében is népszerű terv az idegen 
nyelv, illetve egy új szakma elsajátítása. Megközelítőleg egyötödük esetében tervben szerepel 
még a más településen, esetleg más országban történő munkavállalás, de a továbbtanulás is. 

Az alapfokú végzettségűek válaszaiban alapvető, tendenciózus eltérés, hogy esetükben jelenik 
meg legnagyobb arányban a munkaerőpiacról való kivonulás igénye. Összességében egyhar-
maduk jelezte, hogy szeretné nyugdíjaztatni magát, illetve kérelmezni, hogy megváltozott mun-
kaképességűvé nyilvánítsák. E két válasz a felsőfokú végzettségűek csoportjában meg sem 

                                                      
30 Az ábrában csak azok válaszai szerepelnek, akik a második adatfelvételben is részt vettek 
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jelenik, a középfokú végzettségűek esetében pedig az e válaszokat jelölők aránya 10 száza-
lékponttal alacsonyabb. Ellenben összességében véve e csoportban a legalacsonyabb a tanu-
lási szándék. (9. sz. ábra) 

Ha a jövőre vonatkozó terveket életkori csoportok szerint vizsgáljuk, mondhatni, nem kapunk 
meglepő eredményeket. Azt látjuk ugyanis, hogy majd’ minden kijelentés kapcsán a legfiata-
labbak a legaktívabbak. E csoport tervei között különösen nagy arányban szerepel az 
idegennyelv-ismeret megszerzése, illetve új szakma elsajátítása. Szándékaik szerint e csoport 
vállalna leginkább munkát külföldön, vagy vágna bele egy vállalkozásba. 

A 25-54 év közöttiek körében az új szakma és az idegennyelv-elsajátítás szerepel leggyakrab-
ban a tervek között, valamint a földrajzi mobilitás, bár ők kevésbé mennének külföldre, mint a 
legfiatalabbak, viszont szívesebben vállalnának munkát másik településen.  

Végül a legidősebb korosztály számára, érthető okokból, leginkább már a nyugdíjazás vagy a 
megváltozott munkaképességű státusz elérése a cél. 

 

 

83. ábra: „Belátható időn belül szándékozom…” – iskolai végzettség szerint (%) 
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84. ábra: „Belátható időn belül szándékozom…” – életkori csoportok szerint (%) 
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válaszadó jelezte, hogy életkora miatt már részesült hátrányos megkülönböztetésben egy 
munka kapcsán. A válaszadók közel ugyanekkora hányada estében a elavult vagy hiányzó 
szakképzettség a fő akadályozó tényező, illetve az egészségi állapot valamilyen szintű meg-
változása. 

A lakóhely közlekedési viszonyai, illetve a munkatapasztalat hiánya majdnem minden tízedik 
válaszadó számára nehézséget okoz. Akárcsak a gyermek vagy más családtag elhelyezése. 
Ez utóbbi nehézséghez szorosan kapcsolódik, ha a szülő egyedül neveli gyermekét, hiszen 
feltételezhető, hogy a gyermek felügyeletének megoldása a munkavállalás, munkába járás ide-
jére sokkal nehezebb, ha a szülő magára marad ezzel a problémával.  

A munkavállalás, munkavégzés kapcsán a vallás vagy származás miatti hátrányos megkülön-
böztetésről a válaszadók 7%-a tett említést. Hasonló nagyságrendű a lakhatási nehézségekkel 
küzdők aránya: válaszadóink 6%-a számára nehezíti meg ez a probléma a munkavállalást, 
munkavégzést. 

Végül fontos kiemelni, hogy kevesebb, mint 10% azok aránya, akik semmilyen, a munkaválla-
lást, munkavégzés akadályozó tényezővel nem kell szembesüljenek a mindennapokban. Azaz 
tízből kilenc válaszadó számára a munkavégzés, munkavállalás további akadályokba ütközik.  
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85. ábra: Munkavállalást, munkavégzés akadályozó tényezők a válaszadók körében (%) 
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A fejlesztéspolitikai intézkedések társadalmi hatásainak vizsgálata 
 
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a766.pdf  

Cseres-Gergely Zsombor - Scharle Ágota: Conclusions on evaluation reports of out of work 
benefits and  employment incentives in Hungary between 1989 and 2011 . Budapest Intézet, 
2011 http://budapestinstitute.eu/index.php/projektek/lista/C25/hu  

 

13. Melléklet 1:  Aktív korúak pénzbeli ellátásai 2010-14

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a766.pdf
http://budapestinstitute.eu/index.php/projektek/lista/C25/hu
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

 

2010. január 01. 

Rendszeres 
szociális segély 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján egész-
ségkárosodott személynek minősül, vagy az 55. 

életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyer-
meket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyer-
mekek valamelyikére tekintettel más személy nem 
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támoga-
tásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyer-
mekágyi segélyben - és a gyermek ellátását nap-

közbeni ellátást biztosító intézményben  nem tudják 
biztosítani, vagy a települési  önkormányzat  rende-
letében az aktív korúak ellátására jogosult szemé-

lyek családi körülményeire, egészségi, vagy mentá-
lis állapotára tekintettel  meghatározott egyéb felté-
teleknek megfelel. A jogosultság megállapításának 
további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasz-
tási egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 90 %-át és vagyonnal ne rendelkezzen. 

A rendszeres 
szociális segély 
havi összege a 
családi jövede-
lemhatár össze-
gének és a jogo-
sult családja havi 
összjövedelmé-

nek különbözete, 
de nem halad-

hatja meg a teljes 
munkaidőben fog-
lalkoztatott mun-
kavállaló részére 
megállapított sze-

mélyi alapbér 
mindenkori köte-
lező legkisebb 

összegének sze-
mélyi jövedelem-

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

adóval, munka-
vállalói, egész-

ségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal 
csökkentett ösz-
szegét. A családi 
jövedelemhatár 
összege meg-

egyezik a család 
fogyasztási egy-
ségeihez tartozó 

arányszámok 
összegének és az 
öregségi nyugdíj 
mindenkori legki-

sebb összege 
90%-ának szor-

zatával. 

Rendelkezésre 
állási támogatás 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról 

Annak a személynek, akinek az aktív korúak ellátá-
sára való jogosultságát megállapították és nem jo-
gosult rendszeres szociális segélyre, kérte az ál-

lami foglalkoztatási szervnél az álláskeresőként tör-
ténő nyilvántartásba vételét és teljesíti az elhelyez-

A rendelkezésre 
állási támogatás 
havi összege az 
öregségi nyugdíj 
mindenkori legki-

sebb összege. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft. 

Aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapításának feltételei:   aki munka-
képességét legalább 67%-ban elvesz-
tette, illetve legalább 50%-os mértékű 



 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 133/170 

 

 

Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

kedése érdekében megkötött álláskeresési megál-
lapodásban foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatás-
ban vesz részt,  arra az időtartamra, amikorra köz-
foglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem 

vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem 
részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amely-

hez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére 
nem állapítottak meg,rendelkezésre állási támoga-

tás illeti meg. 

egészségkárosodást szenvedett, vagy  
aki vakok személyi járadékában része-
sül, vagy aki fogyatékossági támogatás-
ban részesül, vagy akinek esetében az 
álláskeresési támogatás folyósítási idő-
tartama lejárt, vagy akinek esetében az 
álláskeresési támogatás folyósítását ke-
resőtevékenység folytatása miatt a fo-
lyósítási idő lejártát megelőzően szün-
tették meg, és a keresőtevékenységet 
követően az Flt. alapján álláskeresési 

támogatásra nem szerez jogosultságot, 
vagy  aki az aktív korúak ellátása iránti 
kérelem benyújtását megelőző két év-
ben az állami foglalkoztatási szervvel 
legalább egy év időtartamig együttmű-

ködött, vagy akinek esetében az ápolási 
díj, a gyermekgondozási segély, a gyer-
meknevelési támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, az átme-
neti járadék, a rehabilitációs járadék, a 
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkant-

sági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-
ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt 
meg, és közvetlenül a kérelem benyújtá-
sát megelőzően az állami foglalkoztatási 

szervvel legalább három hónapig 
együttműködött,feltéve, hogy saját maga 

és családjának megélhetése más mó-
don nem biztosított, és keresőtevékeny-
séget - ide nem értve a közfoglalkozta-
tást és az alkalmi munkavállalói könyv-

vel végzett munkát - nem folytat. 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha 
a családnak az egy fogyasztási egy-

ségre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 90%-át és va-

gyona nincs. 

2011. január 01. 

Rendszeres 
szociális segély 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján  egész-

ségkárosodott személynek minősül, vagy az 55. 

A rendszeres 
szociális segély 
havi összege a 

Az öregségi nyugdíj minimum összege: 
28.500 Ft. 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

szociális ellátások-
ról 

életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyer-
meket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyer-
mekek valamelyikére tekintettel más személy nem 
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támoga-
tásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-

gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben  nem 
tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat 
rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult 

személyek családi körülményeire, egészségi vagy 
mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb 
feltételeknek megfelel.A jogosultság megállapításá-
nak további feltétele, hogy a családnak az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi jövedelme ne haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 90 %-át és vagyonnal ne rendelkezzen. 

családi jövede-
lemhatár össze-
gének és a jogo-
sult családja havi 
összjövedelmé-

nek különbözete, 
de nem halad-

hatja meg a teljes 
munkaidőben fog-
lalkoztatott mun-
kavállaló részére 
megállapított sze-

mélyi alapbér 
mindenkori köte-
lező legkisebb 

összegének sze-
mélyi jövedelem-
adóval, munka-
vállalói, egész-

ségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal 
csökkentett ösz-
szegét. A családi 
jövedelemhatár 

Az aktív korúak ellátása tekintetében fo-
gyasztási egység a családtagoknak a 

családon belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejező arányszáma, ahol az első nagy-
korú családtag arányszáma 1,0, azzal, 
hogy a gyermekét egyedülállóként ne-
velő szülő arányszáma 0,2-vel növek-

szik, a házas- vagy élettárs arányszáma 
0,9, az első és második gyermek arány-
száma gyermekenként 0,8, minden to-

vábbi gyermek arányszáma gyermeken-
ként 0,7, a fogyatékos gyermek arány-

száma 1,0, és további 0,2, ha a személy 
fogyatékossági támogatásban részesül. 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

összege meg-
egyezik a család 
fogyasztási egy-
ségeihez tartozó 

arányszámok 
összegének és az 
öregségi nyugdíj 
mindenkori legki-

sebb összege 
90%-ának szor-

zatával. 

Bérpótló juttatás 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról. 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították és nem jogosult rend-
szeres szociális segélyre, bérpótló juttatásra jogo-
sult.  A települési önkormányzat rendeletében a bér-
pótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként 
előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellá-
tás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapí-
tott feltételeket teljesítse. A bérpótló juttatásra jogo-
sult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri 
az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, 
valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel 
együttműködni. 

A bérpótló jutta-
tás havi összege 
az öregségi nyug-

díj mindenkori 
legkisebb ösz-

szege. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft. 

A lakókörnyezet rendezettségének bizto-
sítása körében a kérelmező vagy jogo-
sult által életvitelszerűen lakott lakás 
vagy ház és annak udvara, kertje, a kerí-
téssel kívül határos terület, járda tisztán 
tartása, az ingatlan állagának és rendel-
tetésszerű használhatóságának, vala-
mint higiénikus állapotának biztosítására 
irányuló kötelezettség írható elő. 

 A jegyző aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot állapít meg annak az aktív 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

korú személynek, aki munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, illetve leg-
alább 50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett, vagy aki vakok személyi 
járadékában részesül, vagy aki fogyaté-
kossági támogatásban részesül, vagy 
akinek esetében az álláskeresési támo-
gatás folyósítási időtartama járt, vagy 
akinek esetében az álláskeresési támo-
gatás folyósítását keresőtevékenység 
folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a kere-
sőtevékenységet követően az Flt. alap-
ján álláskeresési támogatásra nem sze-
rez jogosultságot, vagy aki az aktív ko-
rúak ellátása iránti kérelem benyújtását 
megelőző két évben az állami foglalkoz-
tatási szervvel legalább egy év időtarta-
mig együttműködött, vagy akinek eseté-
ben az ápolási díj, a gyermekgondozási 
segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, 
az átmeneti járadék, a rehabilitációs jára-
dék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özve-
gyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve 
az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. 
§-ának (3) bekezdése szerinti okból 
szűnt meg, és közvetlenül a kérelem be-
nyújtását megelőzően az állami foglal-
koztatási szervvel legalább három hóna-
pig együttműködött, feltéve, hogy saját 
maga és családjának megélhetése más 
módon nem biztosított, és keresőtevé-
kenységet - ide nem értve a közfoglal-
koztatást, az egyszerűsített foglalkozta-
tásról szóló törvény szerint létesített 
munkaviszony keretében végzett, vala-
mint a háztartási munkát - nem folytat. 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 
családnak az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90%-át és vagyona nincs. 

 

2012. január 01. 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

Rendszeres 
szociális segély 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról 37. § 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján egész-
ségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irány-
adó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy14 
éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 
családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermek-
gondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási 
díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a 
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító in-
tézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési 
önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátá-
sára jogosult személyek családi körülményeire, 
egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meg-
határozott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres 
szociális segélyre jogosult. 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszá-
mok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 

 

A rendszeres szo-
ciális segély havi 
összege a családi 
jövedelemhatár 
összegének és a 
jogosult családja 
havi összjövedel-
mének különbö-
zete, de nem ha-
ladhatja meg a 
közfoglalkoztatási 
bér mindenkori 
kötelező legki-
sebb összege 
személyi jövede-
lemadóval, mun-
kavállalói, egész-
ségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal 
csökkentett ösz-
szegének (nettó 
közfoglalkoztatási 
bér) 90%-át azzal, 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

hogy ha a rend-
szeres szociális 
segélyre jogosult 
családja tagjának 
foglalkoztatást he-
lyettesítő támoga-
tásra való jogo-
sultságot állapítot-
tak meg, a rend-
szeres szociális 
segély összege 
nem haladhatja 
meg a nettó köz-
foglalkoztatási bér 
90%-ának és a 
foglalkoztatást he-
lyettesítő támoga-
tás összegének 
különbözetét.  

 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tá-

mogatás 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására 
való jogosultságát megállapították és nem jogosult 
rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásra jogosult.  A foglalkoztatást 

A foglalkoztatást 
helyettesítő támo-

gatás havi ösz-

A jegyző aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot állapít meg annak az aktív 

korú személynek, aki munkaképességét 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

szociális ellátások-
ról 35. § 

helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami 
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként tör-
ténő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az ál-

lami foglalkoztatási szervvel együttműködni. 

szege az öreg-
ségi nyugdíj min-
denkori legkisebb 
összegének 80 

%-a. 

legalább 67%-ban elvesztette, aki leg-
alább 50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett, vagy akinek az egész-
ségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem ha-

ladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki 
vakok személyi járadékában részesül, 
vagy aki fogyatékossági támogatásban 

részesül, vagy akinek esetében az állás-
keresési támogatás folyósítási időtar-

tama lejárt, vagy akinek esetében az ál-
láskeresési támogatás folyósítását kere-
sőtevékenység folytatása miatt a folyó-

sítási idő lejártát megelőzően szüntették 
meg, és a keresőtevékenységet köve-
tően az Flt. alapján álláskeresési támo-
gatásra nem szerez jogosultságot, vagy 
aki az aktív korúak ellátása iránti kére-
lem benyújtását megelőző két évben az 
állami foglalkoztatási szervvel legalább 

egy év időtartamig együttműködött, vagy 
akinek esetében az ápolási díj, a gyer-
mekgondozási segély, a gyermekneve-
lési támogatás, a rendszeres szociális 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

járadék, a bányász dolgozók egészség-
károsodási járadéka, az átmeneti jára-
dék, a rehabilitációs járadék, a rokkant-

sági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképes-

ségű személyek ellátása, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, il-

letve az özvegyi nyugdíj folyósítása a 
Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti 
okból szűnt meg, és közvetlenül a kére-
lem benyújtását megelőzően az állami 
foglalkoztatási szervvel legalább három 
hónapig együttműködött, feltéve, hogy 

saját maga és családjának megélhetése 
más módon nem biztosított, és kereső-
tevékenységet - ide nem értve a közfog-
lalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoz-
tatásról szóló törvény szerint létesített 

munkaviszony keretében végzett, vala-
mint a háztartási munkát - nem folytat. 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha 
a családnak az egy fogyasztási egy-

ségre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

legkisebb összegének 90%-át és va-
gyona nincs. 

 

2013. január 01. 

Rendszeres 
szociális segély 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról 37. § 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján egész-

ségkárosodott személynek minősül, vagy a rá 
irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 

vagy14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére te-
kintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermek-
gondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segély-
ben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben, illetve nyári napközis ott-
honban, óvodában vagy iskolai napköziben nem 

tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat 
rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult 

személyek családi körülményeire, egészségi vagy 
mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb 

feltételeknek megfelel. 

A rendszeres 
szociális segély 
havi összege a 
családi jövede-
lemhatár össze-
gének és a jogo-
sult családja havi 
összjövedelmé-

nek különbözete, 
de nem halad-

hatja meg a köz-
foglalkoztatási 
bér mindenkori 
kötelező legki-
sebb összege 

személyi jövede-
lemadóval, mun-
kavállalói, egész-
ségbiztosítási és 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszá-

mok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 

 

nyugdíjjárulékkal 
csökkentett ösz-
szegének (nettó 

közfoglalkoztatási 
bér) 90%-át az-
zal, hogy ha a 

rendszeres szoci-
ális segélyre jo-
gosult családja 
tagjának foglal-
koztatást helyet-
tesítő támoga-
tásra való jogo-
sultságot állapí-

tottak meg, a 
rendszeres szoci-
ális segély ösz-

szege nem halad-
hatja meg a nettó 
közfoglalkoztatási 
bér 90%-ának és 
a foglalkoztatást 

helyettesítő támo-
gatás összegé-

nek különbözetét. 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatás 

1993. évi III. törvény 
a szociális igazga-
tásról és szociális 
ellátásokról 35. § 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították és nem jogosult rend-
szeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra jogosult.  A foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra jogosult személy az állami foglal-
koztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködni 

A foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás havi ösz-
szege az öregségi 
nyugdíj minden-
kori legkisebb 
összegének 80 
%-a. 

A jegyző aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot állapít meg annak az aktív 
korú személynek,aki munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, aki leg-
alább 50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett, vagy akinek az egész-
ségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja 
meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok 
személyi járadékában részesül, vagy aki 
fogyatékossági támogatásban részesül, 
vagy akinek esetében az álláskeresési 
támogatás folyósítási időtartama lejárt, 
vagy akinek esetében az álláskeresési 
támogatás folyósítását keresőtevékeny-
ség folytatása miatt a folyósítási idő lejár-
tát megelőzően szüntették meg, és a ke-
resőtevékenységet követően az Flt. alap-
ján álláskeresési támogatásra nem sze-
rez jogosultságot, vagy aki az aktív ko-
rúak ellátása iránti kérelem benyújtását 
megelőző két évben az állami foglalkoz-
tatási szervvel legalább egy év időtarta-
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

mig együttműködött, vagy akinek eseté-
ben az ápolási díj, a gyermekgondozási 
segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, 
az átmeneti járadék, a rehabilitációs jára-
dék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, a megváltozott mun-
kaképességű személyek ellátása, az ide-
iglenes özvegyi nyugdíj folyósítása meg-
szűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósí-
tása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése 
szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül 
a kérelem benyújtását megelőzően az ál-
lami foglalkoztatási szervvel legalább há-
rom hónapig együttműködött, feltéve, 
hogy saját maga és családjának megél-
hetése más módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységet - ide nem értve a 
közfoglalkoztatást, az egyszerűsített fog-
lalkoztatásról szóló törvény szerint létesí-
tett munkaviszony keretében végzett, va-
lamint a háztartási munkát - nem folytat. 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 
családnak az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90%-át és vagyona nincs.  

 

 

2014. január 01. 

Rendszeres 
szociális segély 

1993. évi III. tör-
vény a szociális 
igazgatásról és 

szociális ellátások-
ról 37. § 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján egész-

ségkárosodott személynek minősül, vagy a rá 
irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 

vagy14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére te-
kintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermek-
gondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segély-
ben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben, illetve nyári napközis ott-
honban, óvodában vagy iskolai napköziben nem 

tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat 
rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult 

A rendszeres 
szociális segély 
havi összege a 
családi jövede-
lemhatár össze-
gének és a jogo-
sult családja havi 
összjövedelmé-

nek különbözete, 
de nem halad-

hatja meg a köz-
foglalkoztatási 
bér mindenkori 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 
28.500 Ft 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

személyek családi körülményeire, egészségi vagy 
mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb 

feltételeknek megfelel. 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszá-

mok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 

 

kötelező legki-
sebb összege 

személyi jövede-
lemadóval, mun-
kavállalói, egész-
ségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal 
csökkentett ösz-
szegének (nettó 

közfoglalkoztatási 
bér) 90%-át az-
zal, hogy ha a 

rendszeres szoci-
ális segélyre jo-
gosult családja 
tagjának foglal-
koztatást helyet-
tesítő támoga-
tásra való jogo-
sultságot állapí-

tottak meg, a 
rendszeres szoci-
ális segély ösz-

szege nem halad-
hatja meg a nettó 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

közfoglalkoztatási 
bér 90%-ának és 
a foglalkoztatást 

helyettesítő támo-
gatás összegé-

nek különbözetét. 

Foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatás 

1993. évi III. törvény 
a szociális igazga-
tásról és szociális 
ellátásokról 35. § 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították és nem jogosult rend-
szeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra jogosult.  A foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra jogosult személy az állami foglal-
koztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködni. 

A foglalkoztatást 
helyettesítő támo-
gatás havi ösz-
szege az öregségi 
nyugdíj minden-
kori legkisebb 
összegének 80 
%-a. 

A jegyző aktív korúak ellátására való jo-
gosultságot állapít meg annak az aktív 
korú személynek,aki munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, aki leg-
alább 50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett, vagy akinek az egész-
ségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja 
meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok 
személyi járadékában részesül, vagy aki 
fogyatékossági támogatásban részesül, 
vagy akinek esetében az álláskeresési 
támogatás folyósítási időtartama lejárt, 
vagy akinek esetében az álláskeresési 
támogatás folyósítását keresőtevékeny-
ség folytatása miatt a folyósítási idő lejár-
tát megelőzően szüntették meg, és a ke-
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

resőtevékenységet követően az Flt. alap-
ján álláskeresési támogatásra nem sze-
rez jogosultságot, vagy aki az aktív ko-
rúak ellátása iránti kérelem benyújtását 
megelőző két évben az állami foglalkoz-
tatási szervvel vagy rehabilitációs ható-
sággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy akinek esetében 
az ápolási díj, a gyermekgondozási se-
gély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, 
az átmeneti járadék, a rehabilitációs jára-
dék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, a megváltozott mun-
kaképességű személyek ellátása, az ide-
iglenes özvegyi nyugdíj folyósítása meg-
szűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósí-
tása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése 
szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül 
a kérelem benyújtását megelőzően az ál-
lami foglalkoztatási szervvel vagy rehabi-
litációs hatósággal legalább három hóna-
pig együttműködött, feltéve, hogy saját 
maga és családjának megélhetése más 
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Aktív korúak szociális pénzbeli ellátásai 

2010.01.01. - 2013.12. 31. 

 

Megnevezés 

 

Jogszabályi hely 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Összege 

 

Megjegyzés 

módon nem biztosított, és keresőtevé-
kenységet  nem folytat. 

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 
családnak az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90%-át és vagyona nincs.  
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14. Melléklet 2: Munkanélküliek/álláskeresők ellátási formáinak változásai 

 

Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

 
Munkanélküliek / álláskeresők ellátási formáinak változásai 

 

Felmondási időszak meg-
hosszabbítása 

28/1986.         (VII. 
16.) MT rendelet 

1986. 09. 1.- 
1988. 12. 31. 

Legalább tíz dolgozó 
munkaviszonyának 
megszüntetése ese-
tén, akinek a szerve-
zett elhelyezése nem 
biztosítható és vállalja 
az együttműködést a 
munkaerő-közvetítő 

szervvel. 

6 hónap 

a felmondási idő 
és a meghosz-

szabbítás együtt 
nem haladhatja 

meg a 6 hónapot 

A felmondási idő meg-
hosszabbítási idején nincs 
munkavégzési kötelezett-
ség, erre az időre átlagke-
reset jár. A kifizetés az ál-
lami költségvetést, 1988. 
január 1-től pedig a Fog-
lalkoztatási Alapot terheli. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Elhelyezkedési támoga-
tás 

28/1986.         (VII. 
16.) MT rendelet  

11/1986. (VIII. 21.) 
ÁBMH rendelkezés                

1986. 09. 1.- 
1988. 12. 31. 

Ha a hat hónapos fel-
mondási idő alatt a 
munkaerő-közvetítő 

szerv megfelelő mun-
kahelyet nem tud fel-

ajánlani 

a folyósítás első 
három hónapjában 
a nettó átlagkereset 
75 %-a, a folyósítás 
második három hó-
napjában pedig 60 

%-a 

hat hónapos fel-
mondási időt kö-
vető legfeljebb 

további 6 hónap 

Az elhelyezkedési támo-
gatás folyósításának idő-

tartama munkaviszonyban 
töltött időnek számít, a tá-
mogatás pedig a TB sza-
bályok szerint munkabér-
nek. Lakóhely szerinti ille-
tékes tanácsi szerv folyó-
sítja, a kifizetés az állami 
költségvetést, 1988. ja-

nuár 1-től pedig a Foglal-
koztatási Alapot terheli. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

A felszámolási eljárás 
alatt álló gazdálkodó 

szervezetek dolgozóinak 
munkaviszonyával, illetve 
tagsági viszonyával kap-
csolatos egyes kérdések 

27/1986. (VII. 16.) 
MT rendelet 

1986. 09. 1. - 
1988. 12. 31. 

felszámolási eljárás 
megindításának köz-

zététele után a 
28/1986. (VII. 16.) MT 
rendeletben foglaltak 

alkalmazása 

28/1986. (VII. 16.) 
MT rendelet és 

11/1986. (VIII. 21.) 
ÁBMH rendelkezés 

szabályai szerint 

28/1986. (VII. 
16.) MT rendelet 

és 11/1986. 
(VIII. 21.) ÁBMH 
rendelkezés sza-

bályai szerint 

A szabályokat azzal az el-
téréssel kell alkalmazni, 
hogy a munkaviszony 

megszűnéséről, a 
munkamegállapodás fel-
mondásáról a munkaerő-
közvetítő szervet legalább 
30 nappal előbb kell tájé-

koztatni. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

 Foglalkoztatáspolitikai 
célú korengedményes 

nyugdíjazás   

52/1987. (X. 15.) 
MT rendelet 

1987. 10. 15.- 
1990. 12. 31. 

 Ha az öregségi nyug-
díjkorhatárnál legfel-
jebb öt évvel alacso-
nyabb életkorú ré-

szére megfelelő elhe-
lyezés nem biztosít-
ható és ha nő leg-

alább 25 évi, ha férfi 
legalább 35 évi szol-
gálati idővel  és az 
adott munkáltatónál 
legalább öt évi mun-
kaviszonnyal rendel-

kezik 

A TB jogszabályok 
alapján kerül meg-

állapításra 
legfeljebb öt év 

Munkáltató megszűnése, 
átszervezés és a feltéte-
lek fennállása  esetén az 
illetékes megyei tanács 

elnöke engedélyezi. A vál-
lalt nyugdíjösszeg a mun-
káltató költségeit terheli 
és évente előre kell befi-

zetni. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Munkanélküli segély 
114/1988. (XII. 31.) 

MT rendelet  
1989. 01. 1. - 
1991. 02. 28. 

Aki az utolsó  munka-
viszony megszűnése 

megelőző három éven 
belül 18 hónap mun-
kaviszonnyal rendel-

kezik, s utolsó munka-
viszonya megszűnése 

óta egy évnél hosz-
szabb idő nem telt el, 
és akinek a lakóhelye 
szerint illetékes mun-
kaerő-közvetítő szerv  
nem tud  megfelelő 

munkahelyet biztosí-
tani. 

    

a jogosult átlagke-
resete alapján, a 
munkaviszony 

megszűnésének 
módja figyelembe-
vételével kell meg-
állapítani, felső ha-
tára a minimálbér 

háromszorosa 

három éven be-
lül 365 naptári 
napra folyósít-

ható  

A munkahely akkor tekint-
hető megfelelőnek, ha a 

jogosult képzettségi szint-
jének, egészségi állapotá-

nak megfelel, a várható 
kereset a munkanélküli 
segély  összegét eléri, a 

munkahelyre történő oda- 
és visszautazás ideje a 
három órát nem haladja 

meg. 
    

  
1991. évi. IV. tör-

vény 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Munkanélküli járadék   1991.03.01-től 

Munkanélküli, járulék-
fizetési kötelezettség,       
nyugd. előtti életkor 
és "ellátatlanság", 

együttműködő, nincs 
felajánlható munka-

hely 

I. időszakban 70%, 
második időszak-

ban 50%. Minimum 
a minimálbér, maxi-
mum annak három-

szorosa 

2 nap járulékfi-
zetés 1 nap ellá-

tás max. 
360+360 nap 

 Legalább 360 napos járu-
lékfizetési időszak szük-

séges 4 éven belül a jára-
dék megállapításához 

Munkanélküli járadék  
változása 

  1991.12.29-től   

I. időszakban 70%, 
második időszak-

ban 50%. Minimum 
a minimálbér, maxi-
mum annak kétsze-

rese 

360+180 nap   

Munkanélküli járadék vál-
tozása 

  1993.01.01.-től   

I. időszakban 75%, 
második időszak-

ban 60%. Minimum 
8,600Ft,  maximum 

I.18,000 Ft. II. 
15,000 . 

4 nap járulékfi-
zetési idő 1 nap 
ellátás. 90+270 

nap 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Munkanélküli járadék vál-
tozása 

  1997.01.01-től 

Az ellátás alapjául 
már deklaratíve sem a 

járulékfizetési idő-
szak, hanem a mun-
kaviszonyban töltött 

időszak számít 

65% min. öregségi 
nyugdíjminimum 

90%-a, max. ennek 
a kétszerese. 

A járadék  két 
időszaka meg-
szűnt, max.360 

nap. 

Legalább 360 nap munka-
viszony szükséges a jára-

dék megállapításához.  

Munkanélküli járadék vál-
tozása 

  2000.02.01-től     
5 nap munkavi-

szony 1 nap ellá-
tás      270 nap 

 Legalább 200 nap mun-
kaviszony szükséges a já-
radék megállapításához 

Álláskeresési járadék vál-
tozása 

  2005.11.01- től   

Az első időszakban 
a járadékalap 

max.60%-a, míg a 
második időszak-
ban a minimálbér 

60%-a. 

  

Legalább 365.  nap mun-
kaviszony szükséges 4 

éven belül a járadék meg-
állapításához. Az álláske-
resési járadék folyósításá-
nak két időszaka lett. Az 
első a fele időszak, ami 
max.91 nap lehetetett  
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Álláskeresési járadék vál-
tozása 

  2010.01.01-től   

Az első időszakban 
a járadékalap 

max.60%-a, ami 
nem lehet több mint 

a minimálbér 
120%-a. A második 
időszakban a mini-

málbér 60%-a. 

  

Legalább 365 nap jogo-
sultsági idő szükséges 4 

éven belül a járadék meg-
állapításához 

Álláskeresési járadék vál-
tozása 

  2011.09.01-től   

Az első időszakban 
a járadékalap 

max.60%-a, ami 
nem lehet több mint 
a minimálbér ösz-
szege. A második 
időszakban a mini-

málbér 60%-a. 

Tíz nap jogosult-
sági idő indukál 
1 nap járadékos 

ellátást.            
90. nap 

Legalább 360 nap jogo-
sultsági idő szükséges 5 

éven belül a járadék meg-
állapításához. Vélhetően 
kodifikációs hibából ma-
radt a 90 napos ellátás-

nak is két időszaka. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Álláskeresési járadék vál-
tozása 

  2012.01.01-től   

A járadékalap 
max.60%-a, ami 

nem lehet több mint 
a minimálbér ösz-

szege. 

  

Legalább 360.  nap jogo-
sultsági idő szükséges 3 

éven belül a járadék meg-
állapításához. A vélhető 
kodifikációs hiba korri-

gálva, egyszakaszos a 90 
napos ellátás. Az V. feje-
zet címe Az álláskeresők 
támogatása helyett Az ál-
láskeresők ellátása címre 

változott 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Álláskeresési segély    
aktív korúaknak 

1991. évi IV. tv.   
30.§ (1) bekezdés 
a) b) pontban érin-
tett munkanélküliek 

2005.11.01.-
2011.08.31. 

a) Legalább 180 
napra megállapított ál-
láskeresési járadékát 

kimerítette,                   
vagy  

b) álláskeresővé válá-
sát megelőző négy 
éven belül legalább 
200 nap munkavi-

szonnyal rendelkezik,  
és álláskeresési jára-
dékra nem jogosult. 

A kötelező legki-
sebb munkabér 40 

százaléka.  

a) 90 nap, 
amennyiben az 
50. életévét be-
töltötte, 180 nap, 

 
b) 90 nap, 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Vállalkozói járadék 44.§ - 46/B.§ 
2005.01.01- 
2009.12.31.  

Egyéni és társas vál-
lalkozói tevékenység 

és járulékfizetési köte-
lezettség teljesítése, a 
munkanélkülivé válás 
előtt min. 365 napig. 

A jövedelem 65%-a 
min. az öregségi 
nyugdíjminimum 

90%-a, max. ennek 
a kétszerese. 

270 nap 

Külön szabály azokra, 
akik az aktuális munka-

nélküli/álláskeresési-jára-
dékra és a vállalkozói já-
radékra is egyaránt jogo-
sultak voltak, ill. a jogo-

sultsági idők  beszámítá-
saira. 

Fiatalok, pályakezdő munkanélküliek ellátása 

Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosultsági 
feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Pályakezdők munkanél-
küli segélye  

1991. évi IV. tv.    
32.§ - 35.§ 

1991.03.01.-
1996.06.31. 

Ff. Kf. oklevelét, első 
szakképesítését 2 

éven, - módosítást kö-
vetően - 1,5 éven be-
lül szerezte és három 
hónapon belül a kiren-

deltség nem tudott 
neki munkát ajánlani. 

A mindenkori mini-
mális bér 75%-a, -
majd módosítás 

alapján-, a nyugdíj-
minimum 80%-a. 

6 hónap. 

Az alanyi kör bővült, a ff. 
esti levelező tagozaton, 

az iskolarendszeren kívüli 
első szakképesítést szer-

zőkkel.  

A nyugdíjközeli életkorban lévő munkanélküliek ellátási formáinak változása 

Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosultsági 
feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Előnyugdíj 
1991. évi IV. tv.   

30.§ 
1991. 03.01-től 
1997.12.31.-ig. 

 az öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez 
legfeljebb három éve 
hiányzik,    legalább 
hat hónapja     - pon-
tosítva 180 napja - 

munkanélküli járadék-
ban részesül,   az 

öregségi nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati 
idővel rendelkezik, és           
részére sem megfe-
lelő munkahely sem 

képzés nem ajánlható 
fel. 

előnyugdíj megálla-
pítás-ára a társada-
lom-biztosítási sza-

bályok az irány-
adók  

Az öregségi 
nyugdíjkorhatár 

eléréséig. 

Az 1944-ben született 
nőknek 4 év hiányzik.                   

Kereső tevékenység ese-
tén szünetel, ha a jövede-
lem meghaladja a köte-

lező legkisebb munkabér 
50%-át. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Nyugdíj előtti munka-
nélküli segély  

1991. évi IV. tv.   
30.§ 

1998.01.01-
2005.10.31.  

Az öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez 
legfeljebb 5 év hiány-

zik, 
legalább 140 nap 

munkanélküli járadék, 
amely folyósítását kö-
vetően 3 éven belül 
eléri a nyugdíjkorha-

tárt. 

Öregségi nyugdíj-
minimum 80%-a. 

Öregségi nyug-
díjkorhatár betöl-

téséig. 

Szünetel kereső tevé-
kenység esetén, ha a jö-
vedelem meghaladja a 
minimálbér 50%-át, ké-

sőbb jövedelemkorlát nél-
kül. Külön szabályok az 
alkalmi munkavégzésre 
és a munkanélküli/állás-

keresési jogosultság meg-
szerzésnek eseteire. 
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Megnevezés Jogszabályi hely                    
Hatályosulás 
időtartama 

Speciális jogosult-
sági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

Álláskeresési segély     
az öregségi nyugdíjkor-

határ előtt állóknak 

1991. évi IV. tv.   
30.§ (1) bekezdés 

c) pontjában érintett 
munkanélküliek 

2005.11.01-
2011.08.31. 

Az öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez 
legfeljebb 5 év hiány-

zik, 
legalább 140 nap 

munkanélküli járadék, 
amely folyósítását kö-
vetően 3 éven belül 
eléri a nyugdíjkorha-

tárt. 

Kötelező legkisebb 
munkabér 40%-a. 

Öregségi, rok-
kantsági, bal-

eseti rokkantsági 
nyugdíjjogosult-
ság megszerzé-
séig terjedő idő-

tartam. 

Az álláskeresési segélyre 
jogosult három személyi 

kör egyike. 

Nyugdíj előtti álláskere-
sési segély 

1991. évi IV. tv.    
30.§ 

2011.11.01- 
napjainkig 

Az öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez 
legfeljebb 5 év hiány-

zik, 
legalább 90, jelenleg 
45 nap munkanélküli 
járadék, amely folyó-
sítását követően 3 
éven belül eléri a 
nyugdíjkorhatárt. 

Kötelező legkisebb 
munkabér 40%-a. 

Öregségi nyug-
díj, megváltozott 

munkaképes-
ségű személyek 
ellátása jogosult-

ságának meg-
szerzéséig ter-
jedő időtartam. 

Szünetel keresőtevékeny-
ség esetén, jövedelem-
korlát nélkül. Külön sza-

bályok az álláskeresési jo-
gosultság megszerzésé-

nek eseteire. 

 
A sárgával kitöltött mezők a jelenleg, 2014-ben hatályos aktív eszközöket jelölik. 
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15. Melléklet 3: Az egyes passzív eszközök időbeli változásai 
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Sorszám Jogszabály Támogatási forma Időszak

1.
28/1986.         (VII. 

16.) MT rendelet
A felmondási időszak meghosszabbítása

1986. 09. 1.- 1988. 

12. 31.

2.
28/1986.         (VII. 

16.) MT rendelet
Elhelyezkedési támogatás

1986. 09. 1.- 1988. 

12. 31.

3.
52/1987. (X. 15.) 

MT rendelet

 Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes 

nyugdíjazás  

1987. 10. 15.- 1990. 

12. 31.

4.
114/1988. (XII. 31.) 

MT rendelet 
Munkanélküli segély

1989. 01. 1. - 1991. 

02. 28.

5.
1991. évi IV. 

törvény
Munkanélküli járadék

1991. 03. 1. - 2005. 

10. 30.

6.
1991. évi IV. 

törvény
Álláskeresési járadék

2005. 11. 1. - 

napjainkig

7. 

1991. évi IV. 

törvény 30. § (1) 

bekezdés a) és b) 

pontban érintett 

munkanélküliek

Álláskeresési segély aktív korúaknak
2005. 11. 1. - 2011. 

08. 31.

8.

1991. évi IV. 

törvény 44. § - 

46/B. §

Vállalkozói járadék
2005.01.01- 

2009.12.31. 

9.
1991. évi IV. tv.    

32.§ - 35.§
Pályakezdők munkanélküli segélye

1991.03.01.-

1996.06.31.

10.
1991. évi IV. tv.   

30.§
Előnyugdíj

1991. 03.01-től 

1997.12.31.-ig.

11.
1991. évi IV. tv.   

30.§
Nyugdíj előtti munkanélküli segély

1998.01.01-

2005.10.31. 

12.

1991. évi IV. tv.   

30.§ (1) bekezdés 

c) pontjában 

érintett 

munkanélküliek

Álláskeresési segély     az öregségi 

nyugdíkorhatár előtt állóknak

2005.11.01-

2011.08.31.

13.
1991. évi IV. tv.    

30.§
Nyugdíj előtti álláskeresési segély

2011.11.01- 

napjainkig

20142003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012200920081997 1998 1999 2000 2001 200219951988 1989 1990 1992 1993 1994 201319961986 1987 1991
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