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2. Bevezetés 

 

„A közfoglalkoztatás az európai normákkal egyeztetett hazai terminológia szerint: „közvetlen munka-
helyteremtés ideiglenes, nem piaci állások támogatására vonatkozik, amelyek nem jöttek volna létre 
állami beavatkozás nélkül (vagyis a munkahelyek a piaci igényeken felül jönnek létre). Ezeket a mun-
kalehetőségeket azért hozzák létre, hogy az egyének megőrizhessék munkavégző képességüket, 
fejlesszék készségeiket, és általában növeljék foglalkoztathatóságukat a közhasznú/közcélú munkán 
keresztül. E programok jellemzően a közszférában vagy a nonprofit szektorban teremtenek állásokat, 
de közcélú projektek vagy a magánszektorban működő hasonló programok is mindenféle megkülön-
böztetés nélkül tartozhatnak ide. A közvetlen munkahelyteremtés keretében a munkaerőköltségek 
nagyobb részét általában közpénzekből finanszírozzák. Az élethosszig tartó, nem termelő célú, védett 
foglalkoztatást biztosító munkahelyek nem részei a munkaerőpiacnak, ezek létrehozása szociálpoliti-
kai intézkedésnek számít, és így nem munkaerő-piaci eszköz.” (Kulinyi 2013:9)  

 

A közfoglalkoztatás kérdése számos vonatkozásban kiemelkedő jelentőséggel bír ma Magyarorszá-
gon. Egyfelől azért, mert ez a foglalkoztatási forma rendkívül sok embert érint: „Magyarországon 1996 
és 2008 között éves átlagban 30–40 ezren dolgoztak valamilyen közfoglalkoztatási formában, ez a 
létszám 2009-től 60–100 ezerre nőtt, és 2013-ban meghaladta a 130 ezret. Ez azt jelenti, hogy átla-
gosan az év bármely napján a regisztrált munkanélküliek 10–14 százaléka (2013-ban 21 százaléka) 
közfoglalkoztatottként dolgozik, nagyjából ugyanannyian, mint az átképzésben, bértámogatásban és 
más aktív munkaerő-piaci programban részt vevők összesen. … Magyarországon 2010-ben az aktív 
népesség 2,4 százaléka dolgozott valamilyen közmunkán.”1 Másfelől ez a foglalkoztatási forma rend-
kívül sok szakmai és politikai vitát generált már eddig is, és vélhetően fog a jövőben is.  

 

 

 

3. A közfoglalkoztatás életre hívásának rövid története 

 

A közfoglalkoztatás történetét több szakember, több szempontból is feldolgozta már2, ezért e helyütt 
csak egy rövid áttekintést adunk a folyamatról.  

 A közfoglalkoztatás meglehetősen hosszú történettel bír, melynek során számos megjelenési 
formában, számos céllal dolgoztattak embereket, ám ennek ellenére két dolog állandónak tekinthető 
minden megjelenési formában, nevezetesen, hogy „mindig meghatározott idejű és kötelező jellegű. A 
közfoglalkoztatás mindig azokban a korszakokban kapott nagyobb hangsúlyt, melyekben a korábbi 
gazdasági és foglalkoztatási formák éppen átalakulóban voltak, s az átmenet ideje alatt keletkezett 
munkaerő-piaci kereslet-kínálati egyensúly, valamint az ennek következtében kialakult jövedelemhi-
ány kikényszerítette a központi hatalom beavatkozását.” (Csoba 2010). 

                                                      
1 Scharle Ágota: A közfoglalkoztatás mérete és költsége. In: Fazekas Károly – Neumann László (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 
2013. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest, 2014 

2 Lásd például Csoba Judit: A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programban. Esély 2010/1;  
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 A közfoglalkoztatás korai megnyilvánulásának tekinthető például a dologház, melyet Magyar-
országon Mária Terézia vezetett be, és melyben a kisebb bűnöket elkövetőket dolgoztatták. A 19. 
században, egészen pontosan 1870-ben hozták létre a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, melynek 
azonban még némiképp szintén más funkciója volt: elsősorban arra szolgált, hogy a főváros városfej-
lesztési, építési munkáit tervezze, szabályozza, engedélyezze, és mindezek mellett a foglalkoztatási 
funkciói másodlagosnak volt tekinthető. (A Fővárosi Közmunkák Tanácsa ezen a néven, kisebb-
nagyobb megszakítással, a funkciók, finanszírozás stb. átalakulásával 1948 novemberéig működött.) 
Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság hatására Magyarországon is jelentősen megnőtt az ipari 
munkanélküliség: 200-250 ezer embert érintett ez a probléma, melynek megoldására 1932-ben a 
Gömbös-kormány kibocsátotta a Nemzeti Munkatervet, melynek értelmében segélyt csak munka fejé-
ben biztosítanak a rászorulóknak, ínségmunka címen a fizikai dolgozókat, szükségmunka címen 
pedig a szellemi foglalkozásúakat dolgoztatták. „Ahhoz, hogy valaki a főváros hivatalosan elismert 
segélyezettje lehessen, félévente legalább 18 napon át külön díjazás nélküli közmunkát (ínségmun-
kát) kellett végezni.” (Gyáni 2011)  

 A második világháborút követő időszak minden vonatkozásban átalakulást hozott az ország 
életében. Bár 1948-1949-ben a munkanélküliek becsült száma elérte a negyedmillió főt3, ez a szám 
gyorsan apadni kezdett, főként az extenzív iparosítás következtében. (Valuch Tibor 2001:356) Más-
részt a teljes foglalkoztatottság, mint cél, és az ennek hatására kialakuló kapun belüli munkanélküliség 
olyan helyzetet teremtett, amelyben – legalábbis látszólag – a foglalkoztatás nem jelentett problémát, 
azaz miután nem volt munkanélküliség a mai értelemben véve, annak megoldásával sem kellett fog-
lalkozni. Bizonyos megközelítésben tehát az államszocializmusban a közmunka a foglalkoztatási 
rendszer része volt: az 1980-as évek közepén körülbelül a munkavállalók 8-10%-a volt kapun belüli 
munkanélkülinek tekinthető. (Valuch Tibor 2001:356) 

 A munkanélküliséget létezőként definiálni csak az 1980-as évek végén lehetett újra: „az első 
közhasznú foglalkoztatás Magyarországon 1987-ben kísérleti céllal indult. Célja egyértelműen szociá-
lis jellegű volt.”4. (Kulinyi Márton 2013:19) 1989. január elsejével bevezették a munkanélküli segélyt, 
majd 1991-ben megalkották a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvényt. (A szabályozás és a munkanélküliek ellátása rendkívül sürgető feladattá vált, 
hiszen a társadalmi és gazdasági átalakulások következményeként a 23 400 fős munkanélküli réteg 
(1990) 694 000 főre emelkedett5 (1993), és majd csak 1994-től indult lassú csökkenésnek. (Valuch 
Tibor 2001:356) 

  

A munkanélküliség kezelésére, a munkanélküliek helyzetének javítására tehát már 1987-ben szervez-
tek közfoglalkoztatást, amelynek 2011 előtt három formája volt használatos: 

 

Elsőként, 1987-től közhasznú munkavégzést volt lehetősége szervezni a településeknek, „hogy a 
növekvő munkanélküliséget tapasztalva, s az ebből adódó jövedelemhiányt azonosítva, közhasznú 
foglalkoztatást szervezzenek a legnehezebb helyzetben lévő csoportok számára. A közhasznú foglal-
koztatást szabályozó rendelet többek között előírta, hogy a közhasznú foglalkoztatás céljából kialakí-
tott munkakörben csak önhibáján kívül elhelyezkedni nem tudó személy alkalmazható”.6 Köz-
hasznú munkavégzés keretében „közfeladatnak minősül az az állami, helyi önkormányzati vagy ki-
sebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról – törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet 

                                                      
3 Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 

4 Kulinyi Márton (szerk.): Közfoglalkoztatási ismeretek. Módszertani kézikönyv gyakorlati és elméleti alkalmazóknak. 2013. 

5 Ez a szám csak a regisztrált munkanélkülieket foglalja magába.  

6 Csoba Judit: A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programban. Esély, 2010/1 
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vagy önkormányzati rendelet alapján – az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.” 
(6/1996. MüM rendelet 13. §)   

 

1996-tól megjelentek a közhasznú munka mellett a közmunka-programok, melyek szervezése a 
korábbiakban már említett, Fővárosi Közmunkák Tanácsa kvázi utódjaként tekinthető Közmunkata-
nács kapott felhatalmazást. „A programok szervezésére megalakított Közmunkatanács kettős célt 
tűzött maga elé: egyrészt a kormányzati foglalkoztatáspolitika élénkítését, másrészt az aktív foglalkoz-
tatás erősítését a passzív segélyezés rovására. Az alapító okirat szerint funkciója a következő terüle-
tekre terjedt ki: fejlesztési programok szervezése, koordinálása, lehetőségek feltárása, költségvetési 
támogatások elosztása, beszámoltatás, és ellenőrzés az országgyűlés vagy a kormány által meghatá-
rozott célok elérése érdekében.” (Csoba 2010) A 49/1999 (III. 26.) Korm. rendelet értelmében a köz-
munka-programok „tartós álláskeresők és az álláskeresési ellátásból már kiszorult aktív korú szemé-
lyek munkaviszony keretében történő átmeneti foglalkoztatása, olyan munkakörben, ami települési, 
közösségi célokat valósít meg. A közmunka-program a munkaerő-piaci szempontból leghátrányo-
sabb településeket és térségeket, valamint társadalmi csoportokat részesíti előnyben. Pályázati úton 
nyújtható, központi támogatás.” (49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet) 

 

1997-től a közfoglalkoztatási formák kibővültek a közcélú munkával, amelyet – az eddigiektől eltérő-
en – „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény szabályozott, azon 
oknál fogva, hogy ez a foglalkoztatási forma a „rendszeres szociális segély igénybevételének feltételei 
között szerepel. … A szabályozás abból indult ki, hogy a tartósan munkanélküli helyzetet a segély 
önmagában nem tudja megoldani, mivel a probléma okai összetettek. Kezelésükhöz olyan támogató 
szolgáltatásokra, aktív szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai eszközökre van szükség, amelyekkel 
elősegíthető e réteg társadalmi integrációja. Ez teszi szükségessé a segélyezetteknek egy – az ön-
kormányzat által kijelölt – szolgáltatást nyújtó szervezettel való együttműködését, és foglalkoztatásba 
vonását.” (Csoba 2010) Ezen elgondolt együttműködés a szabályozás megszületésekor még csak 
lehetőségként volt felkínálva, figyelembe véve, hogy az önkormányzatok igen eltérő lehetőségekkel és 
kapacitással bírnak különböző szolgáltatások nyújtására. Ebben azonban változás következett be 
2000-ben, amikor is az önkormányzatok számára kötelezővé tették foglalkoztatás szervezését. „A 
segélyezettek számára az együttműködési kötelezettség ezt követően már nem az önkormányzati 
szabályozás függvénye volt, hanem törvényi követelmény lett, a segély folyósításának feltételrendsze-
rében meghatározóvá vált a foglalkoztatás követelménye és a felajánlott munkalehetőség elfogadá-
sa.” (Csoba 2010) 

 

3.1 Kitérő: Az „Út a munkához” program 

 

A közcélú munka kereteit 2009 elejétől 2010 végéig az „Út a munkához” program adta.  

 A program egyik kiemelt célja az volt, hogy a tartósan munka nélkül lévőket visszavezesse a 
munkaerőpiacra, különös figyelmet fordítva az alacsony iskolai végzettségűekre, és azokra a terüle-
tekre, ahol a gazdaság kevés munkalehetőséget tudott biztosítani. Az eredeti elképzelések szerint a 
program tehát egyfelől a munkára képes személyek esetében a 28.500 Ft-os rendszeres szociális 
segélyt magasabb összegű munkabérrel váltaná fel, másfelől járulékos hatásaként a felajánlott mun-
kát elvállalók oly módon aktivizálódnának, melynek eredményeként el tudnának helyezkedni a nyílt 
munkaerő-piacon.   

 A programon belül elérhető munkalehetőségeket a települési önkormányzatok biztosították, 
mégpedig az általuk készített közfoglalkoztatási tervnek megfelelően. A foglalkoztatás költségeit szin-
te teljes egészében (95%-ban) az állami költségvetés biztosította. 
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A program 2009 januárjában indult. Elindulásához szükséges volt, hogy az addig rendszeres szociális 
segélyben részesülő személyek esetében eldőljön, vajon visszavezethetők a munka világába vagy 
sem. A be- és átsorolást a települések jegyzői végezték el. Főszabály szerint az átsorolást követően 
azok kaphatták továbbra is a rendszeres szociális segélyt, akik 

 nem munkaképesek 

 55. életévüket betöltötték 

 14 éven alul gyermeket nevelnek, „feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére te-
kintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díj-
ban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben nem tudják biztosítani”. 7  

Az átsorolás következményeként a „2008-ban még 222 074 személyből, akik rendszeres szociális 
segélyben részesültek, 2009 szeptemberére 33 005 fő maradt. Az ő esetükben elsődlegesen az élet-
minőség javítása lett a segítők célja, s csak másodlagosan törekedtek a munkaerő-piaci integráció 
támogatására.” (Csoba 2010) Az aktív korúak ellátására jogosult személyek nagyobb része tehát ren-
delkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült. Ők képezték azt a csoportot, akik számára kötelező 
volt a közcélú foglalkoztatásban részt venni. A program a foglalkoztatás mellett továbbá vállalta a 35 
év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek képzését is, oly módon, hogy a 
tanulást, illetve az általános iskolai végzettség megszerzését a segély-folyósítás feltételévé tette. 

 

Az „Út a munkához” program keretében közcélú foglalkoztatásban 2009-ben 103 247 fő, 2010-ben 
137 880 fő vett részt8, azaz a növekedés a két év alatt jelentős volt. Ugyanakkor ez a növekmény 
önmagában nem értelmezhető, hiszen a foglalkoztatás jellege (időtartama és a napi munkavégzés 
hossza) egyaránt befolyásolja, hogy a foglalkoztatás milyen hatást gyakorol a benne résztvevők életé-
re.  

 

A vizsgálható hatások egyike például, hogy a közcélú foglalkoztatás milyen mértékben vezet vissza 
nyílt munkaerőpiacra. Alapvető kérdés ez már azért is, mert a program eredeti célkitűzései közül ez az 
egyik legfontosabb. Több vizsgálat adatai is azt mutatják, hogy ez a fajta kimenet nem volt túl jellem-
ző. Csoba Judit idézi például a Magyar Államkincstár 2009. októberi adatait, amely szerint a RÁT és 
RSZS kapcsán 2009. január és október között született megszüntető határozatok mindössze 9,8%-
ában (4 045 fő esetében) jelenik meg indokként, hogy a megszüntetés oka „kereső tevékeny-
ség/elhelyezkedés”. A 2009 októberében közcélú foglalkoztatásban résztvevők számára (94 732 fő) 
vetítve ugyanezt az adatot az arány 4,3%. (Csoba 2010) 

 

Hasonló eredményekre jutott Bass László is, aki egy 2009. június-júliusában készült, a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségekben élő, gyermeket nevelő családokra reprezentatív adatfelvétel alapján 
készített elemzést9 a programról. „Adataink szerint az integrációra nagyobb az esélye a kedvezőbb 
munkaerő-piaci státusú csoportoknak: az iskolázatlanok, a romák, a szegénységben élő tartósan 
munkanélküli emberek 4-5 százaléka került vissza a munkaerő-piacra, míg a képzettebb, a nem roma, 
illetve nem szegény közfoglalkoztatottak integrációs esélyei 20 százalék körüli értékeket mutatnak. Az 
elmúlt három évben közmunkát vállaló embereket együtt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy mintegy 10 
százalékuk került vissza a munkaerőpiacra, ami a semminél ugyan lényegesen jobb eredmény, de 

                                                      
7 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Út a munkához program – fogalomtár. 

8 Tajti József: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fontosabb létszámadatai 2010-ben. NFSZ 

9 Bass László: Az „Út a munkához” program hatása – egy kérdőíves felmérés tapasztalatai. Esély, 2010/1 
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értékét némileg csökkenti, hogy az ebben az időszakban munkanélküliek közül azok, akik nem végez-
tek közmunkát, két és félszer nagyobb arányban jutottak újra munkához (24%). 

 Adataink szerint a közfoglalkoztatásban való részvétel nem csupán a munkaerőpiacra való 
visszakerülés esélyeit rontja, de még az inaktívvá válás menekülő útjait is nehezíti. Az „Út a munká-
hoz” program a valóságban a közfoglalkoztatottság konzerválását, vagy a minden ellátásból való kike-
rülés alternatíváit kínálja az emberek többsége számára.” (Bass 2010) Mindemellett a jövedelem je-
lentős növekedése sem volt tapasztalható a közmunkát végzők körében, hiszen csak oly módon volt 
megoldható az igen nagyszámú közmunkás foglalkoztatása, hogy rész (többnyire 6 órás) munkaidő-
ben, pár hónapig tartott a foglalkoztatás. Ehhez társult, hogy a közmunkában résztvevők számára 
kevésbé adódott lehetőség alkalmi vagy feketemunka vállalására. Ez, a mellett, hogy megmutatkozik 
a jövedelemben, tovább rontja a munkaerő-piaci (re)integráció esélyeit, hiszen a kutatás azt is kimu-
tatta, hogy azok, akik végeztek alkalmi vagy feketemunkát, nagyobb eséllyel integrálódtak a nyílt 
munkaerőpiacra azoknál, akik nem végeztek ilyen munkát. (Az első csoportban 20,9%, míg a máso-
dikban 16,5% a munkaerőpiacra integrálódott személyek aránya.) 

 

A Budapest Intézet és a Hétfa Elemző Központ 2011 augusztusában publikált tanulmánya10 szerint 
az „Út a munkához” program célzása alapvetően megfelelő volt. Úgy találták, hogy elsősorban az 
alacsonyabb iskolai végzettségű személyek kerültek be a közcélú foglalkoztatásba, az életkornak 
ugyanakkor csak a 25 év alatti korcsoport esetében volt hatása, e korcsoport tagjai ugyanis szignifi-
kánsan nagyobb arányban kerültek be a közcélú foglalkoztatásba. 

 A program képzési elemének megítélése nem egyértelmű. Egyfelől az általános iskolai vég-
zettséggel nem rendelkező, 35 évesnél fiatalabb személyek számára (Csoba Judit adatai alapján kb. 
7-8 ezer főt) kötelező volt az alapfokú végzettség megszerzése, ám 2009 végéig csak 3 735 főt von-
tak be a képzésbe, és közülük 1 960 fő fejezte be a képzést sikeresen, tehát az eredeti céloktól elma-
radtak az eredmények. Az idézett kutatás szerint ebben szerepet játszott például az, hogy a felnőttek 
oktatásához szükséges szakmai tudás nem állt időben rendelkezésre, nem találtak mindenhol megfe-
lelően megközelíthető helyszínt, a képzések szakmai tartalma sem készült el időben. E mellett a kép-
zés idejére kapott juttatás összege alacsonyabb volt, mint a közcélú foglalkoztatásban megszerezhető 
bér, így anyagi ellenérdekeltség is megjelent. 

 A kutatás továbbá arra a következtetésre jut, miszerint a területi célzás, pontosabban a meg-
valósulás nem teljes mértékben váltotta be a programhoz fűzött reményeket, hiszen a munkalehető-
ségekben amúgy is szűkölködő aprófalvakban élőket – elsősorban a szervezési kapacitások hiányos-
ságai miatt – kevésbé sikerült a programba bevonni. 

 Összefoglalóan: „Az önkormányzatok által szervezett hazai közfoglalkoztatási programok 
tehát nem csökkentik a tartós munkanélküliséget. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai kontextus 
miatt is valószínű, hogy ennek oka nem a program megvalósításában, hanem magában a típusban 
rejlik. A képzetlen népesség tartósan alacsony foglalkoztatottságához több tényező is hozzájárul: az 
alacsony termelékenységük, az ehhez képest magas minimálbér, a hazai gazdaság szerkezete, ami a 
korábbinál jóval kevesebb egyszerű, betanított munkát igényel, és a segélyek és más jóléti ellátások 
demotiváló hatása is. Az önkormányzatok által szervezett munka tartósan és tömegesen egyik ténye-
zőt sem tudja befolyásolni és rövid távon is legfeljebb a munkakereslet időleges növelésére és a moti-
váció javítására alkalmas.” (Balás, Csite, Németh, Cseres-Gergely, Köllő, Scharle, Váradi 2011: 45) 

 

                                                      
10 Balás Gábor – Csite András – Németh Nándor – Cseres-Gergely Zsombor – Köllő János – Scharle Ágota – Váradi Balázs: A 
közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. Budapest Intézet, Hétfa 
Elemző Központ, 2011. augusztus 30. 
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A közhasznú munkavégzés 1987. január 1-től 2010 december 31-ig, a közmunka-programok 1996. 
december 11-től 2010 december 31-ig, a közcélú munkavégzés pedig 1998. január 1-től szintén 
2010 december 31-ig volt elérhető. 

 Az Állami Számvevőszék 2012 júliusi Jelentése11 szerint a 2004 és 2010 közötti időszakban 
közhasznú foglalkoztatásra, melynek keretében évente átlagosan 53 344 főt támogattak, összesen 
63,3 milliárd Forintot fordítottak. Közmunkaprogramokra 74,5 milliárd Forintot (évente átlag 21 765 fős 
támogatotti létszámmal). Közcélú munkára és járulékaira összesen 221,4 milliárd forintot fordítottak. E 
formában a vizsgált évek átlagát tekintve évente 71 130 fő dolgozott. Az említett időszakban azonban 
jelentős változások következtek be az érintett létszámban. A jelentés szerint: „A közhasznú foglalkoz-
tatás érintett létszáma a 2004-2008. években 64-79 ezer fő között mozgott, de 2009-ben 21 ezer főre, 
2010-ben 17 ezer főre csökkent. A közcélú foglalkoztatás létszáma ezzel szemben 2005-2008 között 
29-67 ezer fő közötti értékéről 2009-re 103 ezer főre, 2010-re 138 ezer főre nőtt. Az átrendeződés az 
„Út a munkához” program közcélú foglalkoztatási program 2009-ben történő elindításából adódott.” 
(ÁSZ jelentés: 65) A Jelentés megállapítja továbbá, hogy e jelentős résztvevői létszám ellenére „sem 
a foglalkoztatási szint növelésében, sem az inaktivitás csökkentésében, valamint a területi különbsé-
gek mérséklésében nem sikerült makrogazdasági szintű javulást elérni.” (ugyanott: 24) 

 

A 2011 előtti foglalkoztatáspolitikai programokat több kutatás is vizsgálta. Ezek közül az alábbiakban 
Csoba Judit és Nagy Zita Éva kutatását ismertetjük részletesebben. 

 

Csoba Judit és Nagy Zita Éva a képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok kapcsán 
végeztek kontrollcsoportos vizsgálatot12, melynek keretében több mint kétezer személlyel vettek fel 
kérdőívet 2010 augusztus 15. és 2010 szeptember 30. között. A válaszadók egyik fele (1041 fő) ré-
szesült valamilyen „aktíveszköz-támogatásban” (38% képzésben, 10% bértámogatásban, 52% köz-
foglalkoztatásban), másik fele (1068 fő) nem részesült. A kutatásban a kérdezést megelőző egy év 
vizsgálatára került sor, így lehetővé vált a válaszadók életében bekövetkező, a munkavállalást érintő 
változások nyomon követése is. A kutatás igen sok szempontból elemzi az eredményeket, az alábbi-
akban azonban csak a témánk szempontjából releváns megállapításokat ismertetjük. 

A kutatók elsőként azt vizsgálták, milyen „bemeneti” eltérések mutatkoznak az egyes csoportok 
között. A közfoglalkoztatásban részt vevők jellemzői több téren is eltértek a többi csoportétól. Pél-
dául abban, hogy ők az összes többi csoporthoz viszonyítva nagyobb arányban (51%-ban) községben 
élnek, átlagéletkoruk a többi csoporthoz viszonyítva valamivel magasabb (39 év), és esetükben talál-
ták a legrövidebb képzési időt (átlagosan 17,8 év). Körükben volt a legmagasabb a legfeljebb nyolc 
osztályt végzettek aránya (valamivel 40% felett) és a legkisebb a felsőfokú képzettséggel rendelkezők 
aránya (10% körül). E mellett körükben tapasztalható a leghosszabb munkanélküliségi idő is, amely 
átlagosan 35 hónap. Munkavállalásukat a többi csoporthoz képest sokkal nagyobb mértékben akadá-
lyozza a kis településekre jellemző munkahely-hiány (39%), a megfizethetetlen ingázás (34%), vagy a 
nem megfelelő tömegközlekedés (18%). E mellett a származást is e csoport jelölte a leginkább mun-
kavállalást akadályozó tényezőként (13%). 

 Az „elhelyezkedés valószínűségét” vizsgálva a kutatók több szempontot is figyelembe vet-
tek. Ezek közül az egyik, hogy „a programokban részt vevők részesültek-e az aktíveszköz-
támogatásba lépést megelőzően valamilyen munkanélküli- vagy inaktívaknak járó ellátásban.” Adataik 
szerint „a korábban támogatott foglalkoztatásban (főként közfoglalkoztatásban) részt vevő személyek-
nek alig feleannyi esélyük van a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre, mint azoknak, akik ilyen esz-

                                                      
11 Jelentés a hazai és uniós forrásból finanszírozott, munkahelyteremtést és -megőrzést elősegítő támogatások rendszerének 
ellenőrzéséről. Állami Számvevőszék, 2012. július 

12 Csoba Judit – Nagy Zita Éva: A magyarországi képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata. 
Munkaerő-piaci Tükör, 2011.  
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közben nem vettek részt.” A megkérdezett közfoglalkoztatottaknak mindössze 17%-a volt olyan, aki a 
programot megelőzően nem részesült valamilyen ellátásban, „ennek köszönhetően náluk tapasztalha-
tó legkisebb mértékben a jövedelem hiánya vagy bizonytalansága, és a motiváltság a nyílt munkaerő-
piaci elhelyezkedésre.” (Csoba, Nagy: 119)  

A program hatását mutatja egyfelől az, hogy közvetlenül a program zárását követően a programok-
ban érintettek mekkora része helyezkedett el támogatás nélkül a nyílt munkaerő-piacon. A kuta-
tók azt találták, hogy ez az arány a közfoglalkoztatottak, valamint a kontrollcsoport esetében a legala-
csonyabb, egyaránt 5%. (A bértámogatásban részesülők esetében 72%, a képzésben részt vettek 
esetében 12%.) Az elhelyezkedési esélyt leginkább két jellemző befolyásolta: „az adott aktíveszköz-
támogatásban való részvétel a beavatkozási időszakban”, valamint „a munkanélküliségben töltött idő 
aránya a teljes munkaéletút-időhöz képest”. A kutatók által felépített modell szerint a nyílt munkaerő-
piacon való elhelyezkedés esélye a kontrollcsoporthoz képest a bértámogatásban részesülők eseté-
ben a legjobb, 20,24-szeres, a képzésben részt vevők esetében 1,82-szeres, a közfoglalkoztatásban 
részt vevők esetében azonban a kontrollcsoporténál is rosszabb: 0,26-szoros.  

Ha az elhelyezkedést a vizsgált teljes időszakra, azaz 12 hónapra vonatkozóan vizsgálták, azt talál-
ták, hogy legkisebb arányban (32%-ban) a közfoglalkoztatottak helyezkedtek el, és közülük is mind-
össze 6% volt azok aránya, akik a nyílt munkaerő-piacon találtak munkát.  

A kutatók adatai alapján „a közfoglalkoztatási formákban a foglalkoztatás átlagos időtartama jelentős 
mértékben összefügg a területi fejlettséggel. A legjobb helyzetű kistérségben 8,6 hónap, a közepesen 
fejlett térségben 8,4 hónap és a legrosszabb helyzetű térségben 7,9 hónap volt a foglalkoztatás átla-
gos ideje. A foglalkoztatás idejét alapvetően meghatározza az is, hogy milyen munkakört tölt be a 
közfoglalkoztatott. Míg a nem adminisztratív szellemi foglalkozásúak alkalmazásának átlagos ideje 9,7 
hónap, az adminisztratív szellemiek 8,5 hónap és a fizikai beosztásban dolgozók átlagosan 6,9 hónap 
támogatott időt vehettek igénybe.” (Csoba, Nagy: 139) 

A közfoglalkoztatotti létből való kiszakadás nem egyszerű folyamat: a kutatók ennél a programnál 
találták a legnagyobb arányú „visszafoglalkoztatást”. „A munkanélkülieknek csaknem fele több alka-
lommal is dolgozik ugyanazon a munkahelyen. A ciklikus foglalkoztatás eredménye, hogy a munkavál-
laló stabil munkahelyként kezeli a támogatott foglalkoztatásban visszafoglalkoztató szervezetet, s ez 
korlátozza azon kezdeményezéseit, hogy másutt is próbáljon munkát találni. A minta közel egyharma-
da rendszeresen (több mint 2 alkalommal) vesz részt közfoglalkoztatási programban. Az érintettek 
közel harmada (28 százalék) többször dolgozott már jelenlegi munkahelyén. Különösen a férfiakra 
jellemző, hogy háromnál több alkalommal csaknem szezonális munkásként forog vissza rendszeresen 
az évnek egy meghatározott szakaszában a közfoglalkoztatásba. A minta 4 százaléka 10 alkalommal 
vagy annál többször is volt közfoglalkoztatásban.” (Csoba, Nagy: 139) Mindemellett a programban 
részt vevők 80%-a tervezi, hogy a későbbiekben is dolgozik majd közfoglalkoztatottként. Ez már csak 
azért is említésre méltó, mert az adatok alapján 5-6 alkalom után már szinte semmi esély nincs a nyílt 
munkaerőpiacra való visszatérésre. „Függőség alakul ki, és nincs kezdeményező magatartás.” Sőt, 
már a 3. alkalom után bezáródni látszik a csapda: a már legalább három alkalommal közfoglalkozta-
tottak körében már mindössze 5% volt azok aránya, akik nem tervezték, hogy a későbbiekben is eb-
ben a formában dolgozzanak. 

 

3.2 A közfoglalkoztatás új rendszere 

  

2011 januárjától teljesen átalakult a közfoglalkoztatás rendszere: megszűnt a közfoglalkoztatás 
fent bemutatott három fajtája, és egységes rendszer került kialakításra, amelyben „.a közfoglalkozta-
tás gyakorlatilag a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek 
célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A 
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közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget 
biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.” (Dr. Vinc-
ze 2014:68) 

A közfoglalkoztatáshoz – a 375/2010 (XII. 31.) Korm. rendelet szerint – különböző támogatások vehe-
tők igénybe, melyek a következők: 

 rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

 országos közfoglalkoztatási program támogatása; 

 közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; 

 vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő 
személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.13 

 

Tehát „átalakult a közfoglalkoztatás rendszere is. A korábbi formákat összevonták, egyúttal kibővült a 
közfoglalkoztatásra jogosultak köre. Közfoglalkoztató lehetnek az állam és a települési önkormányza-
tok mellett többek között az egyházak, a szociális szövetkezetek is. Az erre vonatkozó új közfoglalkoz-
tatási jogviszony több téren eltér a munkaviszonytól, amely közül fontos kiemelni a nyílt piacon érvé-
nyes minimálbértől való eltérést. A közfoglalkoztatáshoz pályázati úton igényelhető támogatás külön-
féle arányban és időtartamokra. Ilyen támogatásra jogosultak – közfoglalkoztatási jogviszony kereté-
ben – a közmunkások nyílt piacra lépését segítő speciális munkaerő-kölcsönzők is. Magánvállalkozá-
sok nem lehetnek közfoglalkoztatók, de részesülhetnek olyan támogatásban, amellyel foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosultakat, közmunkásokat foglalkoztathatnak a megszokott piaci feltételek 
mellett.”14 Az idézett szövegben megjelölt, a munkaviszonytól eltérő jellegzetessége még a közfoglal-
koztatási jogviszonynak, hogy az csak határozott időre létesíthető, mégpedig próbaidő kikötése nélkül.  

 

A korábban már idézett, az Esély Labor Egyesület által a közfoglalkoztatásról kiadott módszertani 
kézikönyv alapján az alábbiak mondhatók el az új formákról. 

 

 a) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

E forma csak az új rendszer első évében, azaz 2011-ben volt elérhető. Jellemzője volt, hogy a mun-
kában töltött hónapok száma 2-4 között alakult, és legfeljebb napi négy órás elfoglaltságot jelentett, 
azaz ez a foglalkoztatási forma nem jelentett számottevő pozitív változást a foglalkoztatottak jövedel-
mében. „A konstrukció szinte kizárólagos haszna az volt, hogy a segélyezettek mintegy harmadát be 
lehetett vonni a közfoglalkoztatásba, ha csak egy rövid időre is.” (Kulinyi 2013: 53) Ezt az elgondolást 
a résztvevői létszám is alátámasztja: a rövid időtartamú közfoglalkoztatásban 2011-ben 186 ezer em-
ber volt legalább egyszer foglalkoztatva. 

 

 b) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 4-11 hónap közötti időszakra, napi 6-8 órás mun-
kavégzésre kötnek szerződést a felek. E formában bármely olyan – kötelező vagy önként vállalt – 
feladat végezhető, amelyre a jogszabály nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati 
szolgálati jogviszonyt. (Ez a kritérium minden forma esetében fennáll.) A foglalkoztatók a bérköltségek 
70-90%-ára, valamint kis mértékben dologi költségekre kaphatnak támogatást.  

                                                      
13 A különböző támogatásokat részletesen bemutatjuk az 5. számú mellékletben. 

14 Előszó. Munkaerő-piaci Tükör, 2011. 
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 „A program célja a keretfeltételek szerint aligha lehet a nyílt munkaerő-piaci integráció, inkább 
a munkaszocializáció, a hasznos munkába vonás, munkajövedelem biztosítása…”. (Kulinyi 2013: 54) 

 

 c) Országos közfoglalkoztatási program 

Az országos közfoglalkoztatási programok meglehetősen sokféle területen megtalálhatók. A 2015. 
évben az alábbi szervezetek nyújthatnak be kérelmet országos program megvalósítására: 

 Vízügyi igazgatóságok; 

 Vízgazdálkodási társulatok; 

 Állami erdőgazdaságok; 

 Magán erdőgazdálkodók; 

 Magyar közútkezelő; 

 Vasúti pályahálózat-működtetők; 

 Nemzeti park igazgatóságok; 

 Rendészeti szervek; 

 Katasztrófavédelmi szervek; 

 Magyar Honvédség; 

 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal; 

 Nemzeti Művelődési Intézet; 

 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 

 Magyar Nemzeti Levéltár 

 egyéb költségvetési szervek 

A programok megvalósítására az egyes szervezetek kérelmet nyújtanak be az illetékes munkaügyi 
központhoz, mely a programra vonatkozó javaslatát továbbítja a Belügyminisztérium illetékes főosztá-
lyára. A főosztály ezek alapján tesz javaslatot a miniszternek az egyes programok támogatására vo-
natkozóan. A programokban elszámolhatók a bérköltségek, egyéb közvetlen- és anyagköltségek, 
szervezési költségek, valamint a közfoglalkoztatottak számára tervezett képzés költségei. Az orszá-
gos közfoglalkoztatási programok 12 hónapra tervezhetők. 

 

d) Kistérségi és egyéb startmunka mintaprogramok 

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatása15 szerint a hosszabb időtartamú 
és az országos programok mellett a közfoglalkoztatás megvalósulhat kistérségi és egyéb startmunka 
mintaprogramok keretén belül is. (E forma 2013-tól tekinthető „önálló közfoglalkoztatási eszköznek”. 
Korábban a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében indítottak startmunka mintaprogramokat.) 

 A jelzett dokumentum az alábbiakban foglalja össze e mintaprogramok célját: „A Kormány 
döntése szerint a „Megújuló Magyarország” program részeként olyan közfoglalkoztatási programok 
megvalósítása a cél, amelyek értéket teremtenek, kézenfekvőek, folyamatos munkavégzést tesznek 
lehetővé, az ország minden területén megvalósíthatók és több célcsoportot is elérnek. Magyarorszá-
gon köztudottan alacsony a munkavállalók mobilitási hajlandósága. A közfoglalkoztatás keretében 
lehetőség van a lakókörnyezet közelében való munkavégzésre. A kistérségi startmunka mintaprogra-
mok közösségformáló hatásúak, élhetőbbé, lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen környé-

                                                      
15 Tájékoztató a közfoglalkoztatás megújult rendszeréről 
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két, növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a közbiztonságot.”  Mintaprogramok az 
alábbi fő tevékenységi területeken valósíthatók meg: 

 mezőgazdasági projektek 

 belvízelvezetés 

 mezőgazdasági utak rendbetétele 

 bio- és megújuló energiatermelés 

 közúthálózat javítása 

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

 a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai szerint kistérségi startmunka mintaprogramokban a 2011ben 
összesen 122 637 fő volt érintett16, 2014-ben pedig már 150 051 fő. 

 

A mezőgazdasági projektek kapcsán egyértelműen fogalmazódik meg a fenntarthatóság, a későbbi 
önfenntartóvá válás iránti igény. Ez több szempontból is megjelenik. Egyfelől: „A társadalmi felzárkó-
zás elvét szem előtt tartva kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a munkavállalás 
szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek közfoglalkoztatásba történő bevonása priori-
tást élvezzen. Az alacsonyan kvalifikált emberek számára olyan megoldást kellett kínálni, amely hosz-
szú távon biztosítja megélhetésüket, és segíti visszalépésüket az elsődleges munkaerőpiacra.” Ennek 
érdekében a részt vevők három típusú képzésben vehettek részt, melyek elvégzését követően képes-
sé válhattak az önellátás bizonyos fokára. Másfelől a munkaerő-piaci (re)integrációt is szolgál-
ta/szolgálja a program, hiszen a képzés foglalkoztatással párosul: nem csak új ismeretek ad, hanem 
lehetőséget azok gyakorlati alkalmazására, munkahelyi körülmények között. A dokumentum megfo-
galmazza továbbá, hogy a program lehetséges kimenetének tekinti szociális szövetkezet alakítását, 
mely azzal a helyzeti előnnyel indulhat, hogy a projekt során beszerzett nagy értékű eszközöket hasz-
nálhatja.  

Összességében e programnál egyértelműen megjelenik a nyílt munkaerő-piaci (re)integráció, mint cél. 

 

 

3.3 A 2011 óta működő közfoglalkoztatási rendszer a számok tükrében 

 

A közfoglalkoztatásban részt vevők számára és pár egyéb jellemzőjére vonatkozóan elsőként a Nem-
zeti Munkaügyi Hivatal 2012 és 2011re vonatkozó adatait17 idézzük.  

 Ezek szerint a közfoglalkoztatásban érintettek száma jelentős növekedésen ment keresztül 
az új rendszer bevezetése óta. (Míg 2011-ben az érintettek száma 265 607 fő, addig 2012-ben már 
311 511 fő, 2013-ban pedig 495 264 fő. A növekmény tehát 2011-hez képest 2013-ra meghaladja a 
180%-ot, ugyanakkor 2014-ben már nincs jelentős változás. Ebben az évben az érintettek száma 
482 843 fő volt.  

 Az érintettek iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011 és 2014 között nem ment át jelentős 
változáson, amint az az 1. számú ábrából is látható. Ezek szerint a felsőfokú végzettségűek aránya 2-
3% között, az érettségizettek aránya 14-17% között, a szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek ará-
nya 27-31% között, az általános iskolát végzetteké 44-47% között alakult. Azok aránya, akik általános 

                                                      
16 Mód Péter: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fontosabb létszámadatai 2013-ban. (61. o.) 

17 Lásd előző hivatkozás, továbbá: Tajti József: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök fontosabb létszámadatai 2011-ben.  
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iskolai végzettséggel sem rendelkeznek, legnagyobb arányban 2011-ben jelentek meg a programok-
ban, ám arányuk azóta (bár nem jelentősen) csökkent. 

 

 

1. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek iskolai végzettsége, 2011-2014 (NMH adatok alapján), 
% 

 

 

 

 

A nemek vonatkozásában kicsit változatosabb a kép. Azt látjuk ugyanis, hogy míg 2011-2013 között a 
férfiak részvétele volt jellemzőbb a programokban, addig 2014-ben ez megfordult, mégpedig oly mér-
tékben, hogy a nők aránya bármely korábbi évhez viszonyítva legalább 10 százalékpontos növeke-
dést mutat, sőt, a legalacsonyabb 2012-es adathoz képest 16 százalékpontos az emelkedés. (2. szá-
mú ábra) 
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2. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek nemek szerinti megoszlása, 2011-2014 (NMH adatok 
alapján), %  

 

 

 

Az életkor vonatkozásában egy karakteres módosulás található 2011 és 2014 között. Nevezetesen: 
2011-ben a közfoglalkoztatásban érintettek egynegyede 25 év alatti volt, és 1% volt azok aránya, akik 
már betöltötték vagy elhagyták az 55. életévüket. Ehhez képest 2012-től e két csoport aránya közel 
kiegyenlítődött. Az 55 évesek és idősebbek csoportjának aránya immár elérte, majd meghaladta a 
10%-ot, a 25 év alattiak aránya azonban 13-15% közötti arányra mérséklődött.  
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3. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek életkor szerinti megoszlása, 2011-2014 (NMH adatok 
alapján), % 

  

 

 

Az NMH 2011 január 1. és a 2013 december 31. közötti időszakra vonatkozó adatainak egy másféle 
feldolgozását végezte el Cseres-Gergely Zsombor és Molnár György. A Társadalmi Riport 2014 
című kiadványban megjelent elemzésüknek18 szintén célja, hogy a közfoglalkoztatottak számával 
kapcsolatos kérdésekre választ adjanak, ám másfajta logika mentén elemezve azokat. A résztvevők 
számán túl bemutatják a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségeket, valamint azt is, hogy 
a rendszerből kilépők milyen irányban tudtak továbbhaladni.  

  A közfoglalkoztatásban részt vevők száma vonatkozásában Cseres-Gergely Zsombor és 
Molnár György háromféle módon közölnek adatokat, nevezetesen: az egy adott évben megkezdett 
epizódok19 számát, egy adott évben zajló epizódok számát (mely értelemszerűen tartalmazza az elő-
ző évben megkezdett epizódokat is), valamint az átlagos állományi létszámot.  

 Számításaik szerint az adott évben megkezdett epizódokat figyelembe véve a közfoglalkoz-
tatásban 2011-hez képest csak 2013-ban következett be jelentős változás. 

Az első elemzett évben 271 964 epizód során összesen 235 920 fő dolgozott közmunkásként (azaz 
egy ember átlagosan 1,15 alkalommal volt közmunkás), és átlagosan 3,4 hónapot dolgoztak e formá-
ban. 

Ehhez képest 2012-ben az epizódok számában történő minimális csökkenés (270 946-ra) és az érin-
tettek számában bekövetkező szintén nem jelentős csökkenés (228 146 érintett fő) eredményeként 

                                                      
18 Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac. In: TÁRKI, 
Társadalmi Riport 2014 

19 Az epizód „arról ad információt, hogy egy adott ember mettől-meddig és milyen feltételek mellett volt közfoglalkoztatott”. (289. 
o.) 
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valamelyest nőtt az epizód/érintett arány (1,19-re), ám jelentősebben nőtt az epizódok átlagos hossza, 
amely 5,1 hónapra változott. (A kutatók jelzik, hogy ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az is, hogy a 
rövid időtartamú közfoglalkoztatás a 2011 végével megszűnt.) 

2013-ban azonban ugrásszerű változás következett be. Egyfelől az epizódok száma 430 423-ra nőtt, 
amely közel 60 százalékos növekedést jelent mind 2011-hez, mind 2012-höz viszonyítva. Az érintet-
tek számában szintén számottevő, 30 százalékot meghaladó növekedés mutatkozik, hiszen az érintet-
tek száma már meghaladta a 300 ezer főt (309 127 fő). Emelkedett az epizód/érintett arány is: egy fő 
átlagosan már 1,39 alkalommal dolgozott közfoglalkoztatásban, aminek azonban valamelyest csök-
kent az átlagos hossza: 4,9 hónapra. 

Az átlagos állományi létszámot (azaz az egyes napok végén közfoglalkoztatottként nyilvántartott 
személyek átlagos száma egy adott időszakban) a szerzők a foglalkoztatás jellege alapján, valamint 
teljes munkaidejű foglalkoztatásra vetítve is közlik. 

Négyórás foglalkoztatás keretében 2011-ben az átlagos állományi létszám 39 745 fő volt, amely 2012-
re 210 főre csökkent, majd 2013-ban – a forma megszűnésével – nullára. 

2011-ben még a hatórás foglalkoztatás érintette a legkevesebb embert, hiszen az átlagos állományi 
létszám 6 150 fő volt, amely 2012-re elérte a 20 700 főt, és megközelítőleg ezen a szinten maradt 
2013-ban is (18 312 fő).  

A nyolcórás átlagos állományi létszám a három év alatt közel megnégyszereződött: míg 2011-ben 29 
419 fő volt, 2012-ben már 91 880 fő, 2013-ban pedig 113 842 fő.  

Ha ezeket a létszámokat teljes munkaidőre vetítjük („teljes munkaidejű egyenértékes létszám”), a 
közfoglalkoztatottak száma közel két és félszeresére emelkedett a három év alatt: 53 910 főről 
128 323 főre (összlétszámot tekintve 75 320 főről 132 901 főre).  

  

Az új közfoglalkoztatási rendszer kialakításakor, azaz 2011-ben a közfoglalkoztatottak több mint 
fele rövid idejű közfoglalkoztatásban dolgozott, míg a hosszabb idejű és országos közfoglalkozta-
tás egyaránt 20-20 százalékot tett ki. A következő évben a hosszabb idejű közfoglalkoztatás a részt-
vevők kétharmadát, az országos pedig egyharmadát alkalmazta. 2013-ban, A kistérségi startmunka 
mintaprogramok megjelenésével a közfoglalkoztatottak fele e programokban kezdett dolgozni, egy-
ötöde az országos programokban és 30%-a a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban.  

 

Természetesen a növekvő közfoglalkoztatási rendszer növekvő költségekkel jár: 2011-ben 66,1 milli-
árd, 2012-ben 132,2 milliárd, 2013-ban 153,8 milliárd forintot fordítottak a közfoglalkoztatásra. Ez az 
összeg 2014-ben (előirányzatként) már 231,1 milliárd forint volt, azaz 2011-hez képest a három és 
félszeresére nőtt. (A már kiszámított teljes munkaidejű egyenértékes létszám és a kiadási adatok ösz-
szevetése alapján a szerzők kiszámolták, hogy 2011-ben és 2012-ben 102 ezer, 2013-ban pedig 100 
ezer forint volt a „teljes munkaidejű alkalmazás átlagos havi költsége”).  

 A költségek elemzésénél a szerzők kiemelik, hogy míg 2011-ben „a tágan értelmezett aktív 
támogatásokra” és közfoglalkoztatásra közel ugyanannyit költött az ország, addig 2014-ben közfoglal-
koztatásra több mint kétszer annyi ráfordítás jutott, mint az aktív eszközökre (103,3 milliárd Ft).  

 

A közfoglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlását összességében a kutatók stabilnak 
találták a három év vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy valamivel 50% feletti részük legfeljebb álta-
lános iskolai végzettséggel rendelkezik (mely arányból 7-8%-ot tesznek ki azok, akiknek nincs meg az 
alapfokú végzettsége sem), a szakmunkások további 30%-át alkotják a közfoglalkoztatottaknak, végül 
20% körül mozog az érettségizettek és diplomások aránya (ez utóbbi csoport 2-3% körüli arányt kép-
visel).  
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Módszertani megfontolásokból a kilépési esélyekkel20 kapcsolatosan a kutatók a 2011 IV. negyedév-
vel kezdődő és 2013 III. negyedévvel végződő két éves időszakot vizsgálták. Az adatokból arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy „az epizódok kezdete alapján meghatározott havi adatok tanúsága szerint 
a kilépési arányok az idő előrehaladtával lényegében folyamatosan romlanak.” (Cseres-Gergely, Mol-
nár 2014: 217) Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy azok, akik korábban nem voltak közfoglalkozta-
tottak, az első évben még 22,2%-os kilépési eséllyel bírnak, míg az időszak második évében 
már csak 16,3%-ossal. Ugyanezek az értékek még rosszabbak, ha azokat nézzük, akik már koráb-
ban is voltak közfoglalkoztatottak. Esetükben az első évben 13,9%-os, míg a második évben már csak 
10,4%-os kilépési esélyt találtak. A kutatók ezen értékek kapcsán hangsúlyozzák: miután „2011 és 
2013 között jelentősen nőtt a közfoglalkoztatottak száma, így elképzelhető, hogy egyre rosszabb hely-
zetben lévő munkanélküliek váltak közfoglalkoztatottá, így a romló eredmények csupán összetételha-
tás következményei. Ezért az egyes tényezők kilépési esélyekre gyakorolt hatását probit regressziós 
modellel becsültük.” (Cseres-Gergely, Molnár 2014: 218) 

Eredményeik alapján egyértelműen rontja a kilépési esélyeket az, ha az érintett személy volt már ko-
rábban közfoglalkoztatott, mint ahogy az is, ha egyszerű munkát végzett. Ez utóbbi „egyértelműen és 
nagymértékben” rontja az esélyeket, ám felhívják rá a figyelmet, hogy e hatás egyéb, nem vizsgált 
tényezők eredménye is lehet. Példaként az egyén képességeit említik, amely egyaránt ronthatja a 
kilépési esélyeket, és eredményezheti azt, hogy a személy egyszerű munkát végez. Ez utóbbi tény 
különösen fontos, hiszen a közmunkák java része egyszerű munka. Ugyanakkor számításaik is alá-
támasztották, hogy az iskolai végzettség „nagyon erős lineáris hatást” gyakorol a kilépési esélyekre, 
azaz minél iskolázottabb valaki, annál jobbak az esélyei.  

Nagyobb az esély a kilépésre 8 órás közfoglalkoztatás esetében. Ugyancsak befolyásoló tényező a 
program típusa: legnagyobb kilépési esélyük azoknak volt, akik rövid időtartamú közfoglalkoztatásban 
dolgoznak. Őket követik azok, akik kistérségi startmunka mintaprogramban dolgoztak, majd követke-
zik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, végül az országos programok. Erős hatást gyakorolt 
továbbá a munkáltató típusa: „legnagyobb esély a vízi társulat és az országos költségvetési szerv 
esetén, legkisebb az önkormányzatnál”. (Cseres-Gergely, Molnár 2014: 219) A területiség szintén 
befolyásoló tényező: legkisebb az esély Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékben, legnagyobb az esély Győr-Moson-Sopron, Zala, Komárom-Esztergom megyék-
ben. Végül erős hatást mutatott az epizód befejezésének hónapja is, amely a február-márciusban 
befejeződő epizódok esetében volt a legjobb. Ez esetben azonban szintén további vizsgálatokat lát-
nak szükségesnek, hiszen ezt okozhatja egyfelől a nyílt munkaerő-piacon elérhető munkák szezonali-
tása, „másrészt 2012 és 2013 elején is nagyon kicsi volt a közfoglalkoztatás mértéke, így elképzelhe-
tő, hogy akiket télen is foglalkoztatnak, azok esetében szelekciós hatás érvényesül”. (Cseres-Gergely, 
Molnár 2014: 220)  

 

Összefoglalásukban a szerzők jelzik, hogy a közfoglalkoztatásnak alapvetően van egy ellentmondá-
sos vonása. „A megélhetés szempontjából az az előnyös, hogy aki nem tud elhelyezkedni, az minél 
több közfoglalkoztatási lehetőséget kapjon, hiszen a foglalkoztatást helyettesítő támogatásból nem 
lehet megélni és a tartós munkanélküliség rontja az elhelyezkedés esélyeit. Másrészt, a gyakoribb 
közfoglalkoztatás szintén csökkenti a munkavállalási esélyeket. A két hatás együtt egy sajátos csap-
dahelyzetet hoz létre, amiből egyre nehezebb kilépni. … Elemzésünk összességében arra mutat, 
hogy további beavatkozás nélkül egy erősen szegmentált munkaerőpiac kialakulása felé haladunk, 
ahol – a családtagokkal együtt – közel egymillió ember számára szűnhet meg a lehetőség az elsődle-
ges munkaerőpiachoz való csatlakozásra. Egy ilyen helyzet tartós fennállása és újratermelődése, a 
duális munkaerőpiac rögzülése a társadalmi feszültségek erősödésével és komoly növekedési vesz-
teséggel járhat.” (Cseres-Gergely, Molnár 2014: 222) Mindehhez társul, hogy a nyolcórás munkavég-

                                                      
20 Kilépésnek tekintették, ha az érintett a közfoglalkoztatás lezárulása után 180 nappal a nyílt munkaerő-piacon dolgozik. 
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zés szinte ellehetetleníti az alkalmi munkavégzést, amely így tovább szűkíti az esetleg nyílt munka-
erőpiacra vezető kapcsolatok kialakítását.  

 

A szerzők nem látnak esélyt arra, hogy a politikai elköteleződésben „radikális fordulat” történjen a 
közfoglalkoztatás terén. Ellenben úgy látják, lenne lehetőség a korrekcióra. Javaslataikat az alábbi-
képp fogalmazták meg: 

„Az egyik ilyen intézkedés, amit elengedhetetlenül fontosnak gondolunk, a munkanélküliséghez 
kapcsolódó juttatások reálértékének növelése, és ezzel a közfoglalkoztatás nélküli időszakok 
(amelyek átlagosan az év bő felét teszik ki) megélhetési körülményeinek javítása. A legmélyebb nyo-
mor körülményei között esély sincs arra, hogy az aktív munkapiaci eszközöknek, a különböző kifino-
mult programoknak érdemi hatása legyen. 

 Hasonlóképpen szükséges az álláskeresés erőteljes, hatékony és vonzó támogatása sze-
mélyre szabott szolgáltatásokkal, valamint az álláskeresési tevékenység számonkérése. Szintén fon-
tos volna a közfoglalkoztatáson kívüli aktív munkaerő-piaci eszközök használatának bővítése, a be-
avatkozások komplexitásának és személyre szabottságának fokozása. Csak összetett, sok oldalról 
közelítő, a konkrét igényeket és problémákat figyelembe vevő eszköztár alkalmazása vezethet ered-
ményre.  

 Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy igazi változást csak kitartó aprómunka és egy, 
eddig a hazai szakpolitikában nem látott megközelítés hozhat, amelyben a támogatás és az álláskere-
sés követése, számonkérése is jóval hatékonyabb, mint korábban volt. Ennek lehetőségét a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálat hálózatának és működésének fejlesztése, az önkormányzatok és a munka-
ügyi hálózat kapcsolatának megerősítése, a fejlesztéspolitikai, a szociálpolitikai és a foglalkoztatáspo-
litikai eszköztár összehangolása teremtheti meg.” (Cseres-Gergely, Molnár 2014: 223) 
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4. A 2011 óta működő közfoglalkoztatási rendszer a közvetlen ta-
pasztalatok tükrében 

 

A közfoglalkoztatás új rendszerét „közelebbről”, azaz a közfoglalkoztatottak megkérdezésével is vizs-
gálták már. Az alábbiakban e témában két kutatást  ismertetünk.  

 

Az egyik ilyen vizsgálatot az Esély Labor Egyesület 21végezte. Kutatásuk 2012 és 2014 között zaj-
lott, és két részből állt: megkérdezték egyfelől a közfoglalkoztatókat, másfelől a foglalkoztatásban 
részt vevőket.  

Az érintettek körében végzett vizsgálat jellemzői az alábbiak voltak:  

 a lekérdezés az ország 5 területén zajlott, nevezetesen: Budapesten, valamint a Pásztói, Be-
rettyóújfalui, Törökszentmiklósi és Zalaszentgróti kistérségekben, összesen 16 település be-
vonásával 

 a megkérdezett közfoglalkoztatottak száma 283 fő volt, akiket összesen négy alkalommal kér-
deztek meg 12 hónap alatt: a programba való belépéskor kétszer, kétféle mérőeszközzel, a 
programból való kilépéskor, illetve azt követően 3-6 hónappal 

 a vizsgálatba bevont közfoglalkoztatottak 2013 március és április hónapban léptek be a prog-
ramokba 

A kutatás nem reprezentatív az összes közfoglalkoztatott személyre nézve, épp ezért az alábbiakban 
eltekintünk a vizsgálatban részt vevők jellemzőinek bemutatásától, és azokra a megállapításokra he-
lyezzük a hangsúlyt, amelyek továbbgondolásra érdemesek e foglalkoztatási forma kapcsán. 

 

A kutatás ilyen megállapítása, eredménye, hogy olyan mintázatokat találtak az életutakban, amelyek 
alapján csoportosítva a megkérdezetteket, háromnegyedük besorolható volt valamely típusba. A kuta-
tók által megfigyelt három típus az alábbi: 

 

 1. „Passzív” vagy „rotációs közmunkások” 

A kutatás során megkérdezett közfoglalkoztatottak 31%-a (a nők 38%-a) e csoportba tartozott. Ez az 
a csoport, amely mondhatni már bent ragadt a rendszerben. Felismert jellemzőik: hosszú munkanél-
küli és közmunkás múlttal rendelkeznek, a közmunka és a különböző ellátások váltakozásában élnek, 
álláskeresési hajlandóságuk pedig nagyon alacsony. Akárcsak iskolai végzettségük: 62%-uk legfel-
jebb az általános iskolát végezte el, és ezzel együtt jár, hogy munkabéli életüket is korán kezdték: 
57%-uk 18 éves kora előtt. Bár valamelyest megjelent körükben a feketemunka vállalása, ez jóval 
kevésbé jellemző rájuk, mint a többi csoportra. A kutatók megállapításai szerint e csoport jövőképe 
sötét, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre nem látnak esélyt, munkát nem keresnek. 

 

 2. „Pályakezdők a pálya szélén” 

E csoport a megkérdezettek 24%-át (a nők 12%-át) foglalja magába. A csoportba, olyan 25 év alatti 
fiatalok kerültek, akik még nem igen váltak a munkaerőpiac részévé: 60%-uknak még sohasem volt 
munkaviszonya, és gyakori, hogy első munkatapasztalatukat közmunkásként szerzik. Nagyon magas, 
65% azok aránya, akik már voltak több mint egy évig munka nélkül. Iskolai végzettségük a legalacso-
nyabb a három csoport közül, hiszen 71%-uknak legfeljebb általános iskolai végzettsége van, 80%-
uknak pedig semmilyen szakmája nincs. Ellenben körükben jellemzőbb a számítógépes ismeret. 

                                                      
21 Koltai Luca: A közfoglalkoztatottak jellemzői. Esély Labor Egyesület, 2013 
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 3. „Próbálkozók” 

„A próbálkozók szinte átutaznak a közfoglalkoztatáson.” (Koltai 2013: 28) E csoport tagjai a megkér-
dezettek 21%-át ölelték fel (a nők 12%-át), ám tagjai 80%-ban férfiak. Rájuk jellemző leginkább az 
aktivitás: sok féle munkát sok féle foglalkoztatási formában kipróbáltak már (pl. körükben sok vállalko-
zó, őstermelő található). Aktivitásukat mutatja, hogy 64%-uk szokott alkalmi munkát vállalni, 79%-uk 
feketemunkát, és 71%-uk ingázik a munka érdekében, ha szükséges. Továbbá e csoport vette legna-
gyobb arányban igénybe a munkaerő-piaci szolgáltatásokat (82%). Iskolai végzettségük a másik két 
csoporthoz viszonyítva a legmagasabb: mindössze 40% azok aránya, akiknek legfeljebb általános 
iskolai végzettsége van.  

 

A kutatás második fázisában22, 2014 márciusában, a harmadik és negyedik megkeresés során – töb-
bek között – arra is keresték a kutatók a választ, hogy hogyan hat a közfoglalkoztatás az álláskere-
sési aktivitásra, illetőleg, hogy milyen jövőképet festettek maguknak a kutatásban részt vevők 
foglalkoztatásukkal kapcsolatosan.  

 A kutatás első szakaszában a válaszadók 42%-a keresett a közfoglalkoztatáson kívüli más 
munkát, ez az arány azonban a vizsgálat második fázisában már csak 15% volt. Továbbá a korábbi 
33%-kal szemben már csak 8%-nyian jelentkeztek valamilyen állásra, állásinterjúra pedig szinte senki 
sem ment el (holott korábban arányuk 19% volt). 

 Az álláskeresési aktivitás ilyen csökkenését előidéző okok között 10%-ban jelent meg, hogy a 
válaszadó úgy gondolja, amúgy sem találna munkát, ám legtöbben, 41%-ban azt válaszolták, hogy az 
újabb közfoglalkoztatási alkalomra várnak. „A készített mélyinterjúkból is az tűnik ki, hogy a közfoglal-
koztatottak számára sokkal elérhetőbb és értékelhetőbb célnak tűnik a közfoglalkoztatás, mint a piaci 
elhelyezkedés. Vagyis eredményeink, hogy a rendszeresnek tűnő és elérhető közfoglalkoztatás jelen-
tősen visszavetette az álláskeresési aktivitást. Ahogy azt már korábbi tanulmányok is megerősítették, 
számunkra is láthatóvá vált, hogy a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere ellenösztönző nyílt munka-
erő-piaci elhelyezkedéssel szemben. A képet természetesen árnyalja, hogy a közfoglalkoztatottak 
számára elérhető egyszerű, betanított munkahelyek száma alacsony maradt, illetve a kistelepülések 
közelében szinte nincs elérhető munkahely. Így a közfoglalkoztatás helyett szinte csak a fekete/szürke 
foglalkoztatás lenne elérhető. … Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a közfoglalkoztatás célja csak a 
szegénységenyhítés, lehetséges-e ennél hatékonyabb, részben költséghatékonyabb eszközökkel 
elérni ezt a célt. Munkaerő-piaci reintegrációs célt viszont nem hogy nem szolgál a közfoglalkoztatás, 
hanem inkább ellenösztönzője a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésnek.” (Koltai 2014: 9-10) 

 Szorosan kapcsolódik e témához, hogy hogyan látják munkaerő-piaci jövőjüket a megkérde-
zettek. E téren a válaszok rímelnek az imént leírtakra: a válaszadók 53%-a nem gondolja, hogy az 
elkövetkező egy évben lesz a közfoglalkoztatáson kívüli bejelentetett munkája, és mindössze 5% azok 
aránya, akik e téren pozitív véleményt fogalmaztak meg (azaz biztosak abban, hogy lesz ilyen munká-
juk). A válaszadók 70%-a e mellett arra számít, hogy a következő 12 hónapban újra adódik lehetősé-
ge közfoglalkoztatásra, és úgy összességében, a válaszadók 98%-a azt mondta, hogy szeretne újra 
közmunkás lenni. 

 

Ugyancsak a közvetlen tapasztalatok szintjén vizsgálta a közfoglalkoztatást a Magyar Szegénységel-
lenes Hálózat Alapítvány23.  A kutatás keretében – amely 2013 nyarán és őszén zajlott – 533 fő, a 

                                                      
22 Koltai Luca: Közfoglalkoztatási körülmények és aktivitás. Esély Labor Egyesület, 2014 

23 Farkas Zsombor – Molnár György – Molnár Zsuzsanna: A közfoglalkoztatási csapda. Magyar Szegénységellenes Hálózat, 
Budapest, 2014 



 

 

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

 22/140 

 

lekérdezéskor vagy az azt megelőző három évben közmunkásként dolgozó személyt kérdeztek meg 
kérdőívvel. Közülük 42 fővel ezen túl interjúkat is készítettek.  

 A kutatás során megkérdezettek többsége Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében él. (E két megyén túl Budapesten, Baranyában, Csongrádban, Hajdú-Biharban, He-
vesben, Jász-Nagykun-Szolnokon, Pesten és Tolnában zajlott még a vizsgálat.) Közfoglalkoztatott-
ként 41%-uk a fővárosban vagy megyei jogú városban, ötödük pedig ezer fő alatti kistelepülésen dol-
gozott. A válaszadók háromnegyede a vizsgálat lefolytatásakor is közfoglalkoztatott volt.  

 A szerzők hangsúlyozzák, hogy a kutatás – hasonlóan az előzőhöz – nem reprezentatív. Célja 
az volt, hogy a megkérdezettek körülményeit, tapasztalatait megismerve „adalékokat” nyújtson a 
rendszer működéséről. Ennél fogva figyelmünket ez esetben is inkább azokra az információkra fordít-
juk, melyek ezen ismereteket bővítik. 

 

A kutatók – számos más téma mellett – körbejárták, hogyan befolyásolja az érintettek mindennapi 
életét, esetleges munkavállalását, jövedelmét a közfoglalkoztatásban való részvétel. 

 Azt találták például, hogy a válaszadók ötöde közfoglalkoztatottként ugyanazt a munkát 
végezte, mint korábban, csak kevesebb bérért (ez többnyire olyan feladatok esetében fordult elő, 
amelyet az önkormányzat közfoglalkoztatás nélkül nem vagy nem olyan színvonalon végeztetne). A 
jövedelem ugyanakkor nem csak ilyen formán okozott a válaszadóknak problémát: a közfoglalkozta-
tással kapcsolatban felmerülő legjellemzőbb problémaként az alacsony bért jelölték meg. A második 
legjellemzőbb problémahalmaz a válaszadók szerint, hogy ez a foglalkoztatási forma ideiglenes és 
kiszámíthatatlan, hiszen nem lehet tudni, hogy ki, mikor, milyen munkát kap. „Vagyis összességében 
nem teszi kiszámíthatóbbá az életet, nem csökkenti a munkanélküli létnek az anyagi ellehetetlenülés 
melletti másik óriási terhét.” (Farkas-Molnár-Molnár 2014:38) 

 A közfoglalkoztatás egyéb módon is csökkentette a jövedelmet számos válaszadó esetében, 
hiszen gyakran maga a közmunka végzése gátolta a nyílt munkaerő-piacon történő munkakere-
sést, munkavállalást, jövedelemszerzést. Alapvető probléma e szempontból, hogy ha valaki nem 
vállalja el a felajánlott közmunkát egy másik (nyílt munkaerő-piaci) munka miatt, hosszabb-rövidebb 
időre eleshet a közmunka-végzés lehetőségétől. (Megjegyzés: olyan dilemma ez, amelyben meglehe-
tősen nehéz lehet jó döntést hozni.) Az akadályozó tényezők között megjelent, hogy nem maradt idő a 
munkakeresésre, de olyan válaszokat is kaptak, miszerint a közfoglalkoztatottat nem engedték el ál-
lásinterjúra.   

 És ha már szóba került a jövedelem: a kutatók kiszámolták, hogy 2011-ben az országos átla-
got tekintve egy háztartás jövedelmének 19%-át fordította rezsiköltségre. Ehhez képest a felmérésben 
részt vevő közfoglalkoztatottak esetében ugyanez az arány 42%. A megkérdezett közmunkások – a 
háztartás jövedelmét figyelembe véve – 62%-a él a szegénységi küszöb és 91%-a a létminimum alatt. 
Ugyanezek az arányok az országban 14,6% és 35%. A vizsgálat megállapítja, hogy „a közfoglalkozta-
tottak és családjuk jelentős részének nem jut elég pénze élelmiszerre, képtelen akár a saját, akár a 
gyerekek egészségét megfelelően karbantartani és nincs pénze utazni, ami gyakran a munkatalálás 
alapfeltétele. Ruházatát szinte egyáltalán nem tudja megújítani, ami szintén fontos volna a munkake-
resés során”. (Farkas-Molnár-Molnár 2014:62)  

 

Az, hogy miként válik valaki közfoglalkoztatottá, e kutatásnak is fontos kérdése volt. Eredményeik 
két fő irányt mutatnak: 

Az első csoportba azok tartoznak, akik vagy nagyon régen vagy talán soha nem dolgoztak beje-
lentett módon a nyílt munkaerő-piacon. Ennek ellenére igen sokat dolgoznak, mégpedig jellemzően 
alkalmi, szezonális munkákban (akár a közfoglalkoztatás mellett is, ledolgozva így napi 12-14 órát). E 
csoport tagjai általában alacsony iskolai végzettségűek, és „(hátrányos helyzetű)” kistelepüléseken 
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élnek. A munkaügyi kirendeltséggel állandó a kapcsolatuk, de onnan „valódi állásajánlatot szinte soha 
nem kapnak”.  

A másik csoportban olyan személyek vannak, akik bejelentett állásukat veszítették el, és azt köve-
tően váltak munkakeresővé. E csoport szinte minden tagja „hosszas és eredménytelen munkakere-
sésről számolt be”. Kapcsolatuk a munkaügyi kirendeltséggel szintúgy intenzív, ám ez sem elegendő 
az elhelyezkedéshez. Ebben szerepet játszhat az alacsony iskolai végzettség, valamint a földrajzi 
elhelyezkedés, bár a csoportban magasan kvalifikált, városi válaszadók is voltak. 

 

A tanulmány az összefoglalóban megállapítja, hogy a „közfoglalkoztatás – a kormányzati kommuniká-
cióval szemben – közel sem vezet vissza az elsődleges munkaerőpiacra, és semmiképpen nem haté-
kony kezelése a munkanélküliségnek”. (Farkas-Molnár-Molnár 2014:7) 

 

4.1.1 Kiszorítási és holtteher-hatás 

 

Jelen kutatásunkban a közfoglalkoztatás vonatkozásában értelmezhető kiszorítási és holtteher-hatás 
vizsgálata nem volt lehetséges. Ennek egyik legfőbb oka, hogy e hatások elsősorban a munkáltatók 
oldaláról vizsgálhatók, azonban jelen kutatásunk a foglalkoztatókra, illetőleg a foglalkoztatás rendsze-
rére nem terjedt ki. És bár természetesen elméletileg lehetséges a programban résztvevőket e témá-
ban is megkérdezni, az ilyen közvetett információk általában kevéssé megbízhatók, általánosításra, 
messze ható következtetések levonására nem alkalmasak. Mindettől függetlenül elméletileg érdemes 
lehet átgondolni a lehetséges hatásokat. 

 Feltételezhetjük például, hogy kiszorítási hatás a közfoglalkoztatás esetében nem valószínű. 
Úgy véljük, hogy pusztán az a tény, hogy valaki közfoglalkoztatási programban vett részt, nem jelent 
előnyt a nyílt munkaerő-piacon, azaz nem valószínű, hogy közfoglalkoztatottak a nyílt munkaerő-piaci 
álláshelyek betöltésekor kiszorítanák azokat az álláskeresőket, akik nem vettek részt a közfoglalkozta-
tásban. 

 Ezzel szemben nagyon is valószínű, hogy a közfoglalkoztatás érdemi holtteher-veszteséget 
okoz a nyílt munkaerő-piacon. Erre utalnak a korábban már ismertetett, a közfoglalkoztatásban részt 
vevőket megkérdező kutatások eredményei. A vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy (legalábbis a 
megkérdezettek körében) előfordult, hogy olyan munkára alkalmazták őket a közfoglalkoztatás kere-
tében, amely munkát korábban is elláttak, csak más jogviszonyban. Ez például az önkormányzatok 
esetében olyan munkák kapcsán fordult elő, amelyek az önkormányzatok számára nem kötelező fel-
adatok, ám végzésük javítja az önkormányzatok „szolgáltatásainak” minőségét. E téren tehát érdemes 
lenne egy olyan vizsgálat lefolytatása, melynek fókuszában e hatás áll.  
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5. Munkanélküliek a KSH Munkaerő-felmérés alapján 

 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma ismert gazdasági elemzésekben sokszor közölt adat. Ma-
gyarországon a KSH rendszeresen, negyedévente (. A KSH negyedéves, mintavételes adatfelvétele 
Munkaerő-felmérés, MEF) publikálja a munkanélküliek számát. A KSH publikáció eltér a kutatásban 
használt, NMH adatoktól, azokkal csak a módszertani különbségek figyelembe vétele esetén hasonlít-
ható össze. A Munkaerő-felmérés negyedéves mintán alapuló lakossági felvétel, ahol az adatszolgál-
tatók körét a kijelölt magánháztartásban élő népesség alkotja. A 2011-ig papíralapú, 2012-től elektro-
nikus (laptopon történő) kérdőíves összeírás folyamatos, vagyis az év minden hetében sor kerül ösz-
szeírásra a megelőző hétre vonatkozóan.  Az adatfelvétel elsődleges célja a foglalkoztatottság és a 
munkanélküliség mérése. A felvétel folyamatossága következtében lehetővé teszi, hogy rövid időn 
belül (az előző három hónap átlag alapján) képet adjon, a munkaerőpiac aktuális helyzetéről, továbbá 
lehetőséget nyújt a munkaerő-piacon bekövetkező változások vizsgálatára, nyomon követésére, konk-
rét csoportok helyzetének jobb megismerésére is. 

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

 

 

5.1 A munkanélküliek megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük 
szerint, 2004 - 2014 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen és hektikusan változott a 2004 és 2014 közötti 
évtizedben. A munkanélküliek száma 2004-et követően lassan, majd a gazdasági válsággal a 2007 – 
2009-es időszakban jelentős mértékben nőtt. 2004-től 2011-ig 250 ezerről a létszám közel a duplájá-
ra, 477 ezerre emelkedett, majd jelentősen csökkent, 2014-ben (a rendelkezésünkre álló I-III. havi 
adatok alapján) csökkent 351 ezerre. Ennél kisebb mértékben, de átalakultak a munkanélküliek belső 
megoszlásai is.  
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4. ábra: A munkanélküliek átlagos száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint (ezer fő) 

 

 

A munkanélküliek között a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező személyek aránya 2004-ben 
28,7%-os volt. Az ennél is alacsonyabb végzettségűek aránya alacsony, 2,4 százalékos volt. A legna-
gyobb csoportot a szakiskolai, szakmunkás végzettséggel rendelkezők alkották ebben az évben, ará-
nyuk 35,6 százalékos volt. A vizsgált időszak elején a későbbi évekhez viszonyítva kifejezetten ala-
csony volt az érettségivel vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a munka-
nélküliek között. Együttesen a munkanélküliek harmada rendelkezett érettségivel, vagy annál maga-
sabb végzettséggel. A gimnáziumi végzettségűek aránya 8,4 százalék, a szakközépiskolai és techni-
kumi végzettségűeké 17,3 százalékos volt. 2004-ben a munkanélküliek 7,5 százaléka volt diplomás.  

A vizsgált évtizedben a munkanélküli személyek iskolai végzettség szerinti megoszlásában történő 
változások közül kettőt lehet kiemelni. Csökkent a szakiskolai és szakmunkás végzettségű személyek 
aránya, akik korábban a munkanélküliek legnagyobb arányú végzettségi csoportját alkották. Továbbá 
jelentősen nőtt az érettségizett, vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
álláskereső személyeken belül. A legalacsonyabb végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező 
személyek aránya 2004 és 2008 között nőtt, azt követően azonban csökkenő tendenciával arányuk 
visszaállt a 2004-es szintre. A felsőfokú végzettségű személyek arány a 2004-es 7,5 százalékról a 
204-es adatok szerint 10 százalék fölé növekedett (10,2%).  
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5. ábra: A munkanélküliek számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláskeresők tel-
jes létszáma (ezer fő) 
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(e.fő) 

2004. 
IV. 100 100 100 100 100 100 100 252,9  

2005. 
IV. 120 117 120 123 126 119 126 303,9  

2006. 
IV. 161 130 121 121 129 126 107 318,2  

2007 
IV. 155 130 115 107 131 138 106 312,1  

2008. 
IV. 139 142 118 128 129 143 105 326,3  

2009. 
IV. 123 171 159 154 170 210 149 417,8  

2010 
IV. 170 182 174 178 203 230 227 469,4  

2011 
IV. 178 178 172 186 201 233 210 466,0  

2012 
IV. 158 175 170 215 206 250 246 473,2  

2013 
IV. 139 164 162 199 191 232 199 441,0  

2014 
III. 141 134 118 175 150 194 178 351,6  

 

A munkanélküliek számának változásának vizsgálatakor a 2004-es évet tekintjük bázisnak. Így látszik, 
hogy munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettség szerinti létszámai 2004 és 2014 között jelentő-
sen átalakultak. Minden vizsgált végzettségi csoportban növekedett a munkanélküli személyek száma 
ebben az időszakban. Legkisebb mértékben a szakiskolai, szakmunkás végzettségűek száma növe-
kedett (20 százalék alatti növekedés). Az alapfokú, vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelke-
zők létszámai főként 2007 és 2011 között mutattak jelentős emelkedést (70-80 százalékos emelkedés 
2004-hez viszonyítva), 2014-ben létszámuk 35 – 40 százalékkal haladta meg a bázisév értékeit.  

Jelentősebb növekedés volt a főiskolai és egyetemi végzettségűek létszámaiban a vizsgált időszak-
ban. Létszámuk 2014-ben átlagosan 80-90 százalékkal haladta meg a 2004-ben látható létszámokat. 
A növekedés mértéke esetükben inkább a 2008-at és 2009-et követő időszakban volt erős. Létszámuk 
2012-ben két és félszerese volt a 2004-es létszámnak, majd kis mértékben csökkent 2014-ig, azon-
ban így is meghaladja a 2008-as adatokat.  
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5.2 A munkanélküliek megoszlása korábbi foglalkozásuk foglalkozási 
főcsoportja szerint, 2004 - 2014 

 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen változott 2004 és 2014 közötti évtizedben. Lét-
számuk 2011-ig emelkedő, majd csökkenő tendenciája mellett átalakult, jelentősen megváltozott fog-
lalkozásuk jellege szerinti megoszlásuk is. Itt a KSH MEF adatok alapján mutatjuk be a folyamatot. A 
foglalkozást nem önbevallásuk, hanem a korábbi, a munkanélküliséget megelőző foglalkozásuk FEOR 
főcsoportja alapján határoztuk meg.  

 

 

6. ábra: A munkanélküliek átlagos száma korábbi foglalkozásuk foglalkozási főcsoportja sze-
rint (ezer fő) 

 

 

Az utolsó betöltött állások figyelembe vételével közült megoszlásokban 2004-ben az ipari és építőipari 
foglalkozásúak (17,8%), a szakképzettséget nem igénylő foglalkozásúak (15,2%), valamint a koráb-
ban nem dolgozók (24,8%) alkották a legnagyobb csoportokat.  
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A munkanélküli személyek között 1-2 százalékra volt tehető a vizsgált időszakban a gazdasági, igaz-
gatási, érdekképviseleti vezetők aránya és 2 – 3,5 százalékos arányra a felsőfokú képzettséget (an-
nak önálló alkalmazását) igénylő foglalkozásúak aránya. Az időszakban kis mértékben és ingadozá-
sokkal nőtt az egyéb felsőfokú, vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozásúak aránya. A keres-
kedelmi és szolgáltatási foglalkozásúak arány a 2004 és 2014 között végig közel állandó a 13 – 14 
százalékos volt. Az ipari és építőipari foglalkozásúak aránya a vizsgált időszak elején magas volt 
(17,8%), arányuk azonban 2014-ben már 10,8 százalékra csökkent. A gépkezelők, összeszerelők, 
járművezetők foglalkozási csoportjába tartozó személyek aránya az időszakban kis mértékű növeke-
dést követően 2014-ben is a 2004-es 10 – 11 százalékos szinten volt. Jelenősen nőtt a munkanélküli-
ek között a segédmunkások aránya 2004 és 2014 között. Amíg 2004-ben (a korábban nem dolgozó-
kat ne számítva) a legnagyobb foglalkozási főcsoportot az ipari és építőipari foglalkozásúak alkották, 
addig 2014-ben már a szakképzettséget nem igénylő foglalkozásúak adták az álláskeresők legna-
gyobb csoportját (21,6%).  

 

7. ábra: A munkanélküliek számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláskeresők tel-
jes létszáma (ezer fő) 
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2004. 
I–IV. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 252,9 

2005. 
I–IV. 120 102 124 131 121 112 120 132 118 171 116 303,9 

2006. 
I–IV. 126 112 138 157 113 119 125 130 143 100 117 318,2 

2007. 
I–IV. 126 134 125 134 117 154 110 128 147 129 115 312,1 

2008. 
I–IV. 100 125 118 128 111 175 117 142 162 100 124 326,3 

2009. 
I–IV. 150 197 169 134 152 154 176 211 191 100 133 417,8 

2010 
I–IV. 180 235 208 191 182 223 199 197 208 86 146 469,4 

2011 
I–IV. 127 235 198 210 174 174 150 205 264 58 150 466,0 

2012 
I–IV. 108 241 202 208 177 204 143 197 272 63 161 473,2 

2013 
I–IV. 139 189 163 211 173 137 126 154 254 61 173 441,0 
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Gazda-
sági, 
igazga-
tási, 
érdek-
képvi-
seleti 
veze-
tők, 
tör-
vény-
hozók 

Felső-
fokú 
képzett-
ség 
önálló 
alkal-
mazását 
igénylő 
foglal-
kozások 

Egyéb 
felsőfo-
kú vagy 
közép-
fokú 
képzett-
séget 
igénylő 
foglal-
kozások 

Irodai és 
ügyviteli 
(ügyfél-
kapcsola-
ti) foglal-
kozások  

Keres-
kedelmi 
és 
szolgál-
tatási 
foglal-
kozások 

Mező-
gazda-
sági és 
erdő-
gazdál-
kodási 
foglal-
kozások 

Ipari és 
építőipari 
foglalko-
zások 

Gépke-
zelők, 
össze-
szere-
lők, 
jármű-
vezetők 

Szakkép-
zettséget 
nem 
igénylő 
(egyszerű) 
foglalko-
zások 

Fegy-
veres 
szervek 
foglal-
kozásai  

Soha 
nem 
dol-
gozot
t 

Ösz-
szesen 
(e.fő) 

2014 
I–III. 112 138 162 124 135 109 85 131 198 97 150 351,6 

 

 

Az álláskereső személyek számának változásának vizsgálatakor a 2004-es évet tekintjük bázisnak. 
Így látszik, hogy az egyes foglalkozási főcsoportokba tartozók létszáma mekkora mértékben változott 
2004 és 2014 között. Az ipari és építőipari végzettségűek, valamint a fegyveres foglalkozásúak száma 
az elemzett időszak végén alacsonyabb volt, mint 2004ben. Kis mértékben nőtt a mezőgazdasági 
foglalkozásúak és a gazdasági, igazgatási vezető foglalkozásúak száma (9 – 12 %). Jelentősebb, 25 
– 60 százalékos volt a növekedés a felsőfokú végzettséget igénylő szakmák, az irodai és ügyviteli 
foglalkozások, a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások, valamint a gépkezelők, összeszerelők 
tekintetében. Kiugróan emelkedett ebben az évtizedben a segédmunkások, szakképzettséget nem 
igénylő foglalkozásúak száma, 2014-ben közel kétszer akkora volt számuk, mint 2004-ben.  

 

6. A közfoglalkoztatás az NFSZ nyilvántartása alapján 

 

A következőkben áttekintést adunk a közfoglalkoztatás azon adatairól, amelyek a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat nyilvántartásaiban fellelhetőek, illetve érdeklődésre tarthatnak számot. A kutatási fel-
adatnak megfelelően vizsgáljuk a különböző közfoglalkoztatási típusokat: 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 Értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása 

 Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 

 Vállalkozások részére bérpótló juttatásban részesülő személyek foglalkoztatásának támogatása 

 Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 

Az adatok értelmezésénél a 2011-2011i működésre koncentrálunk. 

A közfoglalkoztatás nyilvántartási adatok alapján való bemutatásánál a közfoglalkoztatás egészére 
koncentrálunk, az egyes közfoglalkoztatás típusok bemutatására ott térünk ki részletesen, ahol ennek 
relevanciája van. 

 

6.1 Közfoglalkoztatás-típusok 
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A rövid időtartamú közfoglalkoztatás olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében kizárólag 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek 1-4 hónapos időtartamban, napi 4 órás 
munkaidőben kerülnek bevonásra határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében.  

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében ér-
tékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák végzésére vonhatók be elsősorban a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult személyek, illetve álláskeresők. A foglalkoztatás 2-12 hónapos idő-
tartamban, napi 6-8 órás munkaidőben történik közfoglalkoztatási jogviszony keretében.  

Értékteremtő közfoglalkoztatás alatt az NGM által 2011 áprilisában indított értékteremtő közfoglal-
koztatást értjük. Ennek célja elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult szemé-
lyek, illetve álláskeresők bevonásával olyan termelő vagy szolgáltató jellegű tevékenységek végzésé-
nek támogatása, amelyek ellátásával az önkormányzat költséget takaríthat meg, és árbevételt ered-
ményezhet a részére.  

Az országos közfoglalkoztatási program olyan közfoglalkoztatási forma, amely a mindenkori mun-
kaerő-piaci helyzet, az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl. ár-, és 
belvízvédelem, a közutak, vasutak, az erdőterületek, megújuló energiaforrások területén) indítható. A 
közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét 
biztosítania kell. A közfoglalkoztatók a költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok, ORFK, Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség), az állami tulajdon kezelésével és fenntartásával megbí-
zott, vagy erre a célra az állam által létrehozott gazdálkodó szervezetek (pl. Állami Autópálya Kezelő 
Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., nemzeti parkok), vízitársulatok, erdőgazdálkodók. 

A kistérségi startmunka mintaprogram olyan közfoglalkoztatási mintaprogram, amely a 94 hátrá-
nyos helyzetű kistérséghez, valamint három egyedi miniszteri döntés alapján kiválasztott kistérséghez 
(Devecseri, Téti, Pécsi) tartozó településeken indítható. A program főbb tevékenységi területei a kö-
vetkezők: mezőgazdasági projektek, belvízelvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, bio és meg-
újuló energiatermelés, közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglal-
koztatottak téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatásának kialakítása. A kistérségi mintaprogramok fő 
kedvezményezettjei a települési önkormányzatok, illetve egyre növekvő mértékben az önkormányza-
tok összefogásával megalakuló társulások. Ezek a programok közösségformáló hatásúak, élhetőbbé, 
lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen környékét, növelik a lakosság szubjektív biztonság-
érzetét, javítják a közbiztonságot, és napi nyolcórás munkát jelentenek a résztvevőknek. A támogatá-
sok hozzájárulnak intézményeik hatékonyabb működtetéséhez és szervezeteik önellátásának kialakí-
tásához. A kistérségi startmunka-mintaprogramok esetében a bér és járulék 100%-os támogatásán 
kívül a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. 

A vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatá-
sához nyújtható támogatás keretében a vállalkozások a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-
sultak teljes munkaidejű foglalkoztatásához részesülhetnek támogatásban. A támogatás legfeljebb 8 
hónapra nyújtható, és további 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia a vállalko-
zónak. 

 

A közfoglalkoztatás létszámadatait az érintett létszámon keresztül mutatjuk be. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki, aki legalább egy napot közfoglalkoztatott volt egy adott időszakban, az szerepel ebben a 
létszámban, aki egy adott időszakon belül több közfoglalkoztatási programban is szerepelt, az több-
ször szerepel. 

 

A következő ábrában szemléltetjük közfoglalkoztatásba vont létszám volumenét a havi érintett létszá-
mok közfoglalkoztatás típusok szerinti bemutatásával. 

2011-ben gyakorlatilag a nulláról futott fel a létszám 100 ezer fő fölé, az éves érintett létszám 265,6 
ezer fő volt, a nettó létszám, azaz a foglalkozatott személyek száma 251,0 ezer fő volt. Az egyes köz-
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foglalkoztatás típusok közül a rövididejű közfoglalkoztatás dominált, a foglalkoztatás 68,6%-a ebben a 
közfoglalkoztatás típusban történt. A másik legmagasabb létszámú közfoglalkoztatás típus a hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatás volt 17,8%.kal. Az országos közfoglalkoztatási programokban 
dolgozó 28,3 ezer fő 10,7%-ot jelentett. 2011-ben az értékteremtő közfoglalkoztatásban dolgozó 4,6 
ezer fő és a vállalkozások részére bérpótló juttatásban részesülő személyek foglalkoztatásának támo-
gatásában dolgozó 3,2 ezer fő elenyésző a másik három közfoglalkoztatás típushoz képest. 

2012-ben az értékteremtő közfoglalkoztatás gyakorlatilag megszűnt, csupán januárban találunk az 
előző évről áthúzódó támogatásokat. Ugyan csak kifuttatták a rövid idejű közfoglalkoztatást is, csak az 
év első négy hónapjában találunk létszámot, e közfoglalkoztatás típus érintett létszáma egy tizede volt 
az előző évinek (18,5 ezer fő). A közfoglalkoztatás prioritásai átkerültek a hosszabb idejű közfoglal-
koztatásra és az országos közfoglalkoztatási programokra, az előbbiben 209,9 ezer fő szerepelt, a 
másodikban 80,8 ezer fő, így az éves érintett létszám 311,5 ezer főre nőtt, a nettó létszám, azaz a 
foglalkozatott személyek száma 261,8 ezer fő volt. 

2013-ban az érintett létszám (495,3 ezer fő) rendkívül magasnak tűnik, ám felhívom a figyelmet az 
érintett létszám definíciójára, mely szerint, aki többször volt valamely közfoglalkoztatása típusban, az 
többször szerepel az érintett létszámban, a nettó létszám, azaz a foglalkozatott személyek száma 
312,3 ezer fő volt. Esetünkben az átmeneti téli közfoglalkoztatásba vont magas létszám még a követ-
kező ébre áthúzódva akkor is jelentős létszámemelkedést okoz. 2013-ban új közfoglalkoztatás típus 
került bevezetésre A kistérségi startmunka mintaprogram támogatása, ebben a típusban 122,6 ezer fő 
dolgozott (24,8%) az évben. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás részaránya a közfoglalkoztatásban 
52,6%-os volt, míg az országos közfoglalkoztatási programokban a közfoglalkoztatottak 22,6% dolgo-
zott. 

2014-ben az előző évinél is magasabb volt a közfoglalkoztatottak érintett létszáma, 768,5 ezer fő, a 
nettó létszám, azaz a foglalkozatott személyek száma 376,0 ezer fő volt. Ennek a létszámnak egy-
részt a hosszabb idejű közfoglalkoztatás és A kistérségi startmunka mintaprogramok voltak a fő bázi-
sai. Felhívom a figyelmet, hogy a 2013-ban indult téli átmeneti közfoglalkoztatás április végéig tartott, 
majd annak megszűnését követően a közfoglalkoztatás mértékének a szinten tartása volt a cél, így az 
onnan kilépők jelentős részét új közfoglalkoztatási programokba vonták be. 2014-ben a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatás keretében dolgozók az összes 56,3%-át tették ki, A kistérségi startmunka min-
taprogramokban dolgozók a 29,1%-át. Az országos közfoglalkoztatási programokban érintett 111,7 
ezer fő 14,5%-ot jelentett. 
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8. ábra: Közfoglalkoztatásban érintettek létszáma közfoglalkoztatás-típusonként 2011-2014 (fő) 
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6.1.1 A közfoglalkoztatottak megyék szerinti összetétele 

 

A közfoglalkoztatásban érintett létszám Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb mind a 
vizsgált négy évben, az összes közfoglalkoztatott 15,4-416,2%-a ebben a megyében volt. Szintén 
kiemelkedő a közfoglalkoztatás aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt az össze közfoglalkoz-
tatott 14,3-15,3%-a dolgozott. A közfoglalkoztatás Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom 
megyében volt a legalacsonyabb létszámú, a megyében dolgozó közfoglalkoztatottak aránya egyik 
vizsgált évben sem haladta meg a 2%-ot. 

 

9. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek létszámának összetétele megyénként, 

2011-2014 (fő) 

 

2011 2011 2011 2011 

Budapest 5 245 8 145 11 406 21 582 

Baranya 14 193 17 707 30 185 44 496 

Bács-Kiskun 14 847 15 804 21 553 33 591 

Békés 16 586 20 251 35 558 51 773 

Borsod-Abaúj-Zemplén 42 928 47 884 77 160 124 682 

Csongrád 9 240 12 319 19 081 28 183 

Fejér 6 525 9 840 14 811 20 989 

Győr-Moson-Sopron 3 012 4 716 6 469 8 965 

Hajdú-Bihar 23 476 23 253 38 154 72 103 

Heves 9 763 11 273 18 769 31 151 

Jász-Nagykun-Szolnok 16 725 18 746 33 903 49 223 

Komárom-Esztergom 4 599 6 613 7 498 13 029 

Nógrád 10 124 9 056 19 216 27 082 

Pest 9 275 12 713 21 435 29 630 

Somogy 14 118 16 794 23 973 34 505 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 40 646 44 551 72 792 113 488 

Tolna 7 732 8 973 12 216 17 306 

Vas 3 020 4 099 6 246 9 281 

Veszprém 7 649 11 001 13 933 19 145 

Zala 5 906 7 778 10 972 18 312 

Összesen 265 607 311 511 495 264 768 515 

 

Az egyes közfoglalkoztatás típusokban foglalkoztatottak megyei szerkezete nem tér el szignifikánsan 
az összes közfoglalkoztatott megyei megoszlásától, így erre itt külön nem térünk ki. 

 
  



 

 

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

 34/140 

 

6.1.2 Támogatott vállalkozások 

 

A közfoglalkoztatás keretében támogatott vállalkozások adatai 2012-től álnak rendelkezésre, így azo-
kast 2012-2014 között mutatjuk be. A közfoglalkoztatás során az érintett létszám döntő többsége a 
közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás TEÁOR főcsoportba tartozik, amely gyakorlati-
lag az önkormányzati foglalkoztatás jelenti. 2012-ban négy közfoglalkoztatottból három önkormány-
zatnál dolgozott, 2013-ban már a közfoglalkoztatottak 78,4%-a, 2014-ben pedig 79,7%-uk. 

A második legnagyobb közfoglalkoztató ágazat a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, ahol 
2012-ben a közfoglalkoztatottak 5,5%-a dolgozott, 2013-ban közel ugyanilyen (5,4) arányban dolgoz-
tak itt közfoglalkoztatottak, ugyanakkor 2014-ben csak a közfoglalkoztatottak 3,2%-a. 

Még két területet kell megemlíteni, ahol jelentősebb mértékű volt a közfoglalkoztatás, az egyik a vízel-
látás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés, a másik a hu-
mán-egészségügyi, szociális ellátás. Az előbbiben 2012-ban és 2013-ben a közfoglalkoztatottak 2,9-
2,9%-a dolgozott, 2014-ben pedig a2,0%-a. A humán-egészségügyi, szociális ellátás területén 2011-
ben a közfoglalkoztatottak 2,1%-a, 2013-ban az 1,9%-a, 2014-be, pedig a 2,7%-a.  

 

10. ábra: Közfoglalkoztatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek ágazati 
hovatartozása szerint, 202-2014 (%) 

 

2011 2011 2011 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 5,5 5,4 3,2 

Feldolgozóipar 0,1 0,1 0,0 

Villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 0,1 0,0 0,1 

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 2,9 2,9 2,0 

Építőipar 4,1 2,8 1,5 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 0,1 0,1 0,0 

Szállítás, raktározás 1,3 1,2 1,2 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 0,1 0,1 0,1 

Információ, kommunikáció 0,2 0,0 0,0 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,2 0,3 0,3 

Ingatlanügyletek 1,7 1,8 1,5 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 0,2 0,2 0,2 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2,4 1,9 1,8 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 75,0 78,4 79,7 

Oktatás 2,1 1,0 3,0 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2,1 1,9 2,7 

Művészet, szórakoztatás, szabad idő 0,7 0,6 0,9 

Egyéb szolgáltatás 1,0 0,9 1,4 

Területen kívüli szervezet 0,3 0,4 0,5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 
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Az építőipar a vizsgált három évben csökkenő tendenciát mutat a közfoglalkoztatottak alkalmazásá-
ban, 2011-ben még az összes közfoglalkoztatott 4,1%-át foglalkoztatták, 2013-ban már csak a 2,8%-
át, 2014-ben pedig mindössze az 1,5%-át. 

11. ábra: Közfoglalkoztatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek ágazati 
hovatartozása szerint, 
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6.1.3 Kistérségi startmunka mintaprogram támogatás pillérei 

 

Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása keretében 7+1 pillér került kialakításra, amely hét 
kiemelt tevékenységi területet jelöl, illetve egy nyolcadik pillér a helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás. 

Megvizsgáltuk 2013-ban és 2014-ben a közfoglalkoztatásban érintett létszám megoszlását az egyes 
pillérek között. 

A mezőgazdaságban és a belvíz-elvezetésben dolgozott a legtöbb közfoglalkoztatott, A mezőgazda-
ságban 2011-ben A kistérségi startmunka mintaprogramban közfoglalkoztatottak 22,2%-a, 2014-ben a 
31,1%-a dolgozott, a belvízelvezetésben 2011-ben 23,8% és 2014-ben 15,8%. Magas volt a közfog-
lalkoztatottak arány A kistérségi startmunka mintaprogramokon belül a téli és egyéb értékteremtő köz-
foglalkoztatásban (2014-ben 24,7%), és a Belterületi közutak karbantartása területén (2011-ben 
13,8%, 2014-ben 10,4%). 

A foglalkoztatott létszám arány a Bio- és megújuló energiafelhasználásban volt a legalacsonyabb, 
egyik vizsgált évben sem érte el az egy százalékot. 

 

12. ábra: Kistérségi startmunka mintaprogram támogatás pilléreiben foglalkoztatottak aránya 
pillérenként, 2013-2014 (%) 
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6.1.4 Cégméret 

 

A közfoglalkoztatásban érintett gazdálkodó szervezeteket méretük szerint vizsgálva azt tapasztaljuk, 
hogy a közfoglalkoztatásban érintett álláskeresők száma a közepes méretű gazdálkodó szervezetek-
nél (legtöbb esetben önkormányzatnál) a legnagyobb, a vizsgált időszakban 28,3% és 38,8% között 
változik. 2014-ben 31,0% volt, ami 238,0 ezer közfoglalkoztatottat jelentett. Szintén magas a kismére-
tű gazdálkodó szervezetek közfoglalkoztatásban való részesedése, az ezekben dolgozó közfoglalkoz-
tatottak aránya 26,3% és 29,8% között változott a vizsgált négy évben. 2014-ben 29,7% volt, ami 
228,2 ezer főt jelentett. 

A nagyvállalatok szerepe sem elhanyagolható a közfoglalkoztatásban, ebben a foglalkoztató kategóri-
ában a közfoglalkoztatottak száma 2013-ig folyamatosan emelkedett, 2011-es 7,9%-ról, a 2013-as 
20,3%-ra, 2014-ben 17,3% volt ez az arány, azonban ez abszolút számban magasabb az előző évi 
létszámtól, (132,6 ezer fő). 

 

13. ábra Közfoglalkoztatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek nagysá-
ga szerint, 2011-2014 (%) 

 

2011 2011 2011 2011 

Mikrovállalkozás 21,9 22,8 23,1 21,4 

Kisvállalkozás 29,8 26,3 27,4 29,7 

Középvállalkozás 38,8 30,8 28,3 31,0 

Nagyvállalat 7,9 18,8 20,3 17,3 

Nem ismert 1,6 1,4 0,8 0,7 

Összes 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

14. ábra: Kistérségi startmunka mintaprogram támogatás keretében foglalkoztatottak száma a 
foglalkoztató mérete szerint, 2013-2014 (%) 

 

 

 

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatásban foglalkoztatottak munkáltatóinak méret szerinti 
arányai eltérnek a teljes közfoglalkoztatásétól, a kisebb foglalkoztatók dominanciája érvényesül.. E 
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típus két éve működik, amely évek mindegyikében a kisebb foglalkoztatóknál dolgoztak legnagyobb 
arányban, 2013-ban 35,2%-uk, 2014-ben 37,9%-uk. Ugyancsak ebben a közfoglalkoztatás típusban a 
mikroszervezetek általi foglalkoztatás, 2013-ban A kistérségi startmunka mintaprogram támogatásá-
ban foglalkoztatottak 27,9%, 2014ben pedig a 31,8%-a mikroszervezeteknél volt. 

 

15. ábra: Országos közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak száma a foglalkoz-
tató mérete szerint, 2011-14. 

 

 

 

A különböző közfoglalkoztatás-típusok közül ki kell még emelni az országos közfoglalkoztatási prog-
ramokat, amelyeknél — a céljaikból is következve — a nagyfoglalkoztatók dominálnak. A vizsgált 
négy évben 2013-ig nőtt a nagyfoglalkoztatóknál alkalmazott közfoglalkoztatottak arányai, 2011-ben 
39,0%, 2012-ben 59,2% és 2013-ban 69,4% volt. 2014-ben ez az arány kicsit mérséklődött, 66,0% 
volt. 

 

6.1.5 A közfoglalkoztatottak nemek szerinti jellemzői  

A közfoglalkoztatásban a vizsgált négy évben megfordult a nemek aránya a nők javára, 2011-ben a 
férfiak voltak abszolút többségben (56,4%), 2012-ben ez az arány még magasabb lett (61,8%), majd 
2013-ban 59,0%, 2014ben pedig a nők aránya lett magasabb, 54,2%. 
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16. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek megoszlása nemek szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

Az egyes közfoglalkoztatási típusok közül az országos közfoglalkoztatási program támogatása az, 
amelyik a nemek szerint összetételt tekintve eltér a közfoglalkoztatás egészétől. Természetesen az, 
hogy egy-egy közfoglalkoztatási programban inkább nők, vagy inkább férfiak dolgoznak, az függ a 
végzett tevékenységtől is. 

2011-től 2013-ig az országos közfoglalkoztatási programokban jelentős férfi többlet volt, a nők aránya 
79,8% és 88,0% között változott, 2014-ben azonban drasztikus változás ment végbe e program ne-
mek szerinti összetételében, a nők kerültek többségbe a foglalkoztatásban (a nők aránya 71,5% volt). 

17. ábra: Országos közfoglalkoztatási programban érintettek megoszlása nemek szerint, 2011-
2014 (%) 
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6.1.6 A közfoglalkoztatottak életkor szerinti megoszlása 

 

A közfoglalkoztatásban érintett létszám közel háromnegyede a 25-54 éves korcsoportba tarozik a 
vizsgált négy évben. Az arányuk 2012-ben volt a legmagasabb, 78,0%, majd e korcsoportba tartozók 
aránya fokozatosan csökken, 2014-ben 71,5% volt közfoglalkoztatottak aránya ebből a korcsoportból. 

Az 55 éves és az afeletti korcsoport aránya vizsgált négy évben fokozatosan emelkedett, a 2011-es 
04%-ról 2014re 13,3%-ra emelkedett, ami abszolút számban 102,2 ezer közfoglalkoztatottat jelentett. 

 

18. ábra Közfoglalkoztatásban érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

2011 2011 2011 2011 

25 év alatt 66115 41573 69461 116514 

25 - 54 év 198402 242915 365495 549840 

55 év és felette 1090 30226 60656 102186 

Összesen 265607 311511 495264 768515 

 

A 25 év alattiak aránya változó volt a vizsgált négy évben, 2011-ben volt a legmagasabb, és a legala-
csonyabb 2012ben (), 2014-ben 15,2% volt a 25 év alatti fiatalok aránya a közfoglalkoztatásban. 

19. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek létszáma életkor szerint 2011-14 

 

 

 

6.1.7 Iskolai végzettség 

 

A közfoglalkoztatás érintett létszámának több mint a fele alapfokú végzettséggel rendelkezett a vizs-
gált négy év alatt. A z alacsony iskolai végzettséggel rendelkező k arány a közfoglalkoztatottakon 
belül 2012 kivételével kis mértékben csökken, 2011-ben 54,6% volt az arányuk, 2012-ben visszaesett 
51,7%-ra, majd 2013-ban 53,7% volt, 2014-ben pedig 53,1% volt, ami abszolút számban 408,0 ezer 
főt jelentett.  
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20. ábra: A közfoglalkoztatásban érintettek száma iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (fő) 

 

2011 2011 2011 2011 

Alapfokú 144906 161082 265744 408018 

Középfokú 114665 142484 219841 342872 

Felsőfokú 6039 7950 9714 17625 

Összesen 265616 311558 495272 768521 

 

A közfoglalkoztatásban a középfokú végzettséggel rendelkezőkből tevődött ki foglalkoztatottak 43,2-
45,7%-a a vizsgált négy évben. 2013-ban és 2014-ben a középfokú végzettséggel közfoglalkoztatás-
ban dolgozók aránya 44,4% és 44,6% volt. 

A felsőfokú végzettséggel közfoglalkoztatásban a vizsgált időszakban 2012-ben volt a legnagyobb 
(2,6%) és 2013-ban volt a legalacsonyabb (2,0%), 2014-ben 2,3% volt a felsőfokú közfoglalkoztatott, 
ami abszolút számban 1,6 ezer főt jelentett. 

 

21. ábra: A közfoglalkoztatottak megoszlása életkori csoportok szerint 2011-2014 (%) 

 

 

 

A középfokú végzettségen belül az általános iskolát végzettek voltak legtöbben, a vizsgált négy évben 
44,8% és 46,3% között változott az arányuk. Az általános iskolát nem bejezettek aránya igen magas a 
közfoglalkoztatás érintett létszámán belül, 6,9% és 8,3% között változott az elmúlt négy évben, a leg-
magasabb 2011-ben volt 8,3%-kal,s legalacsonyabb 2012-ben 6,9%-kal, 2014-ben 7,9% volt az ará-
nyuk, ami 60.5 ezer főt jelentett. 

A szakmunkások aránya a második legmagasabb a közfoglalkoztatás érintett létszámán belül, 2012-ig 
emelkedik az arányuk 27,6%-ig, majd kis mértékben csökken 2014-ig, amikor 24,7% ez az arány, ez 
190,1 ezer főt jelent. Az érettségivel rendelkező közfoglalkoztatottak aránya emelkedett a vizsgált 
négy évben. A gimnáziumot végzettek aránya 6,1%-ról 7,3%-ra nőtt, a szakközépiskolát végzettek 
aránya 7,3%-ról 8,2%-ra.  
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22. ábra: Közfoglalkoztatottak megoszlása életkor szerint 2011-2014 (%) 

 

 

 

Az egyes közfoglalkoztatási típusokat vizsgálva két típust kell megemlíteni, az egyik a hosszabb idő-
tartamú közfoglalkoztatás támogatása, a másik az országos közfoglalkoztatási program támogatása. 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén azt tapasztaljuk, hogy emelkedik a leg-
feljebb alapfokú végzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak aránya a vizsgált négy év alatt, 2011-
ben 39,6% volt az alacsony iskolai végzettségűek aránya ebben közfoglalkoztatás típusban, 2014-
ben, pedig már 54,1%. 

Az országos közfoglalkoztatási program támogatása esetén éppen fordított a helyzet csökken az alap-
fokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és nő a középfokú végzettséggel rendelkező közfoglal-
koztatottak aránya. Azt is megfigyelhetjük, hogy a felsőfokú végzettséggel közfoglalkoztatottak aránya 
ebben a közfoglalkoztatás típusban emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy azt jelzi, hogy az országos 
közfoglalkoztatási programokba egyre képzettebb emberek kerülnek. 
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23. ábra: Hosszabb időtartamú és az országos közfoglalkoztatási programok résztvevői iskolai 
végzettség szerint 2011-2014 (%) 

 

 

 

6.1.8 Foglalkozások 

 

A közfoglalkoztatásban érintett létszámnak több mint négyötöde szakképzettséget nem igénylő 
(egyszerű) foglalkozások valamelyikében dolgozott a vizsgált négy évben. 2011-ben e foglalkozá-
si csoportban még csak a létszáma 73,3%a dolgozott, 2014-ben már 82,7%-a.  

Meg kell még említeni az Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásokat is, melyben a közfoglal-
koztatásban érintettek jelentős aránya dolgozott a vizsgált négy évben, e foglalkozási főcsoport sze-
repe nőt az vizsgált négy évben, a foglalkozási főcsoport súlya közfoglalkoztatásban, arányuk a 2011-
es 8,6%-ról 2014-re 10,1%-ra emelkedett. 

Az Ipari és építőipari foglalkozások a harmadik foglalkozási főcsoport, amelyben magas arányba dol-
goznak a közfoglalkoztatásban érintettek, arányuk ebben a foglalkozáscsoportban 2011 és 2014 kö-
zött 3,2-4,7% között mozgott. 

 

Az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások is jellemzőek a közfoglalkozta-
tásra, arányuk e foglalkozás főcsoportban a vizsgált négy év alatt 2,5% és 3,74% között változott, 
2012-ben volt az arányuk legmagasabb (3,7%). 
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24. ábra: A közfoglalkoztatottak foglalkozás főcsoportonkénti szerkezete, a szakképzettséget 
nem igénylő (egyszerű) foglalkozások nélkül 2011-2014 (%) 

 

 

 

6.1.9 Lemorzsolódás 

 

A közfoglalkoztatás támogatásánál lemorzsolódónak tekintjük mindazokat, akik nem normál módon 
fejezik be közfoglalkoztatásukat, hanem a szerződésben meghatározott idő előtt befejezik, függetlenül 
attól, hogy milyen ok miatt történik. 

25. ábra: Közfoglalkoztatásból lemorzsolódók aránya 2011-2014 (%) 
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A vizsgált négy évben a közfoglalkoztatásból évente változó mértékben volt lemorzsolódás. 2011-ben 
a közfoglalkoztatási programjukat megkezdők 30,8%- a nem normál módon fejezte be a közfoglalkoz-
tatását, azaz lemorzsolódott. 

2012-ben volt a legnagyobb mértékű a lemorzsolódás a vizsgált időszakban, a közfoglalkoztatási tá-
mogatásukat megkezdők 36,0%-a nem a tervezett időben fejezte be a foglalkoztatást, hanem koráb-
ban lemorzsolódott. 

A közfoglalkoztatási programokat legsikeresebben a 2013-as évben fejeződtek be, az év során csu-
pán 10,5% volt a lemorzsolódók aránya. 

2014-ben azonban újra magas volt a lemorzsolódás a közfoglalkoztatási programokból. 2014-ben a 
közfoglalkoztatási támogatásukat megkezdőknek a 34,4% morzsolódott le. 

 

A közfoglalkoztatás egyes típusai közül lemorzsolódás szempontjából A kistérségi startmunka minta-
program támogatását kell kiemelni, mivel ebben a közfoglalkoztatási típusban 2013-ban és 2014-ben 
kiemelkedően magas volt lemorzsolódók aránya. 2013-ban A kistérségi startmunka mintaprogram 
támogatást megkezdők 56,3%-a morzsolódott le, míg 2014-ben 57,9%-a. E rendkívül magas lemor-
zsolódási arány okainak vizsgálata segíthetné a közfoglalkoztatás zavartalanabb és kiszámíthatóbb 
működését. 

Megemlítjük még a rövid idejű közfoglalkoztatás támogatását 2011-ben és 2012-ben, ahol a lemorzso-
lódás mintegy 10 százalékponttal alatta maradt az átlagos lemorzsolódási aránynak. 2011-ben 29,9%, 
2013-ban 20,8% volt azoknak az arány, akik nem normál módon fejezték be a közfoglalkoztatási tá-
mogatásukat. 

 

6.1.10 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 

A közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultakat von-
ták be. Ezt a bizonyos feltételek mellett járó kvázi szociális támogatást korábban bérpótló juttatásnak 
(BPJ) és rendelkezésre állási támogatásnak (RÁT) is hívták. 

26. ábra Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatottak aránya 1011-
2014 (%) 
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A vizsgált négy évben 2012 kivételével a közfoglalkoztatott létszám növekedésével nő a bevontak 
között az FHT-ra nem jogosult álláskeresők aránya. 2011-ben 68,9% volt a közfoglalkoztatásban fog-
lalkoztatottak között az FHT-ra jogosultak aránya, 2013-ban már 61,6% és 2014-ben csupán 57,0%. 

 

6.1.11 Tartós álláskeresők 

 

A közfoglalkoztatásba való bevonás prioritásai között a tartós álláskeresők is szerepelnek, tehát töb-
bek között a tartós álláskeresők munkához jutását is segítenie kell a közfoglalkoztatási programoknak. 

Ugyanakkor azt látjuk az adatokban, hogy ez a kritérium egyáltalán nem játszik szerepet a közfoglal-
koztatottak kiválasztásánál. 

A vizsgált négy évben fokozatosan csökkent a tartós álláskeresők aránya az egyes közfoglalkoztatási 
programokban. 2011-ben még 22,0% volt a tartós álláskeresők aránya a közfoglalkoztatásban, 2012-
ben már csak 8,1% volt és 2014-ben mindössze 4,6%-ra apadt. 

Ezzel szemben a 6 hónapnál nem régebben álláskeresők (ez a leginkább munkába helyezhető réteg) 
aránya a vizsgált időszakban 2013-ig nőtt, 2011-ben 53,1%, 2013-ban már 88,8%. 2014-bena tartós 
álláskeresők arány a közfoglalkoztatottak körében erősen lecsökkent, helyüket a 6-12 hónapja állás-
kereső réteg foglalta el. 

27. ábra: Közfoglalkoztatás érintett létszáma támogatást megelőző munkanélküliség aránya 
időtartama szerint 2011-2014 (%) 

 

 

 

 

6.1.12 Kifizetett támogatások 

 

A közfoglalkoztatás keretében kifizetett összes támogatás adatai az NFSZ nyilvántartásának adatai 
alapján kerülnek bemutatásra, és az adott időszakban kilépőkre vonatkozó kifizetéseket tartalmazzák. 
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2011-ben a kilépőkre számított kifizetés 45,1 milliárd forint volt, mely a négy vizsgált év alatt a több-
szörösére emelkedett. 2012-ben a közfoglalkoztatásból kilépőknek 126,1 milliárd forint lett kifizetve, 
2013-ban csak kis mértékben nőtt ez a kifizetés, 129,8 milliárd forintra. 2014-ben nagy ugrás követke-
zett be a közfoglalkoztatási támogatások kifizetésének mértékében, 170,1 milliárd forintot fizettek ki a 
közfoglalkoztatásból kilépőkre. 

 

28. ábra: A közfoglalkoztatásból kilépőkre számított kifizetések 2011-2014 (millió Ft) 

 

 

 

 

29. ábra: A közfoglalkoztatásból kilépőkre számított kifizetések megyénként, 2011-2014 (millió 
Ft) 

 Megye 2011 2011 2011 2011 

Budapest 547,3 5 738,1 1 950,3 4 180,3 

Baranya 2 211,9 9 672,6 9 076,7 9 698,2 

Bács-Kiskun 2 359,0 5 882,8 5 176,9 6 646,9 

Békés 2 900,3 8 359,2 9 646,9 11 793,6 

Borsod-Abaúj-Zemplén 6 265,3 14 565,7 18 853,2 23 049,3 

Csongrád 1 844,1 3 370,3 3 929,5 5 676,8 

Fejér 1 003,2 2 768,2 2 668,1 3 565,5 

Győr-Moson-Sopron 572,0 3 624,8 1 247,2 1 767,7 

Hajdú-Bihar 3 994,3 6 054,9 8 578,1 14 459,9 

Heves 1 603,5 3 491,6 3 589,2 6 227,4 

Jász-Nagykun-Szolnok 2 720,3 8 250,4 8 214,0 11 072,2 

Komárom-Esztergom 774,1 1 606,9 1 081,2 2 056,2 

Nógrád 1 776,2 4 463,8 4 701,6 5 506,8 

Pest 1 478,5 2 628,4 2 645,4 5 075,4 

Somogy 2 494,4 6 350,1 5 341,6 6 219,2 
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 Megye 2011 2011 2011 2011 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 901,6 18 282,2 16 878,6 23 189,8 

Tolna 1 456,1 2 385,6 2 972,0 3 800,2 

Vas 648,7 2 406,5 1 210,4 1 682,6 

Veszprém 1 275,2 5 394,2 2 110,1 3 388,3 

Zala 1 194,3 4 371,5 2 809,4 3 564,8 

Nem ismert 109,5 6 411,7 17 133,1 17 521,5 

Összesen 45 129,8 126 079,5 129 813,4 170 142,6 

 

A közfoglalkoztatásból kilépőkre számított kifizetés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb a vizsgált négy évben. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében a négy év alatt évről évre csökkent a kifizetések arány az összes kifizetésen belül, 2011-
ben még az összes kifizetés 17,5%-a esett a megyére, addig 2014-ben csak 13,6%-a, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében 2012-ben volt legalacsonyabb a kifizetések megyére eső aránya (11,6%), és 
2011-ben volt legmagasabb (13,9%). 

Komárom-Esztergom, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legkisebb a kifizetések arány a 
közfoglalkoztatásból kilépőkre számított összes kifizetésből. Komárom-Esztergom megyében és Vas 
megyében egyik vizsgált évben sem érte el a kifizetések aránya a 2%-ot a teljes közfoglalkoztatásra 
történt kifizetésekből. Győr-Moson-Sopron megyében csak 2012-ben volt valamelyest magas ez az 
arány, 2,9%. 
 
 

 

6.1.13 A támogatás időtartama 

 

A közfoglalkoztatásban az átlagos támogatási időtartamot a támogatás befejezése után számolják ki, 
így azok a mindenkori kilépőkre vonatkoztathatók. Az adatok 2012-től állnak rendelkezésre, az egy 
főre eső átlagos támogatási időtartam a közfoglalkoztatásból kilépőkre számítva 2012-ben 3,8 hónap 
volt, 2013-ben emelkedett, 4,9 hó/fő-re. 2014-ben lecsökkent 4,1hó/fő-re a támogatás átlagos időtar-
tama. 
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30. ábra: Közfoglalkoztatásban töltött átlagos támogatási időtartam megyénként, 2011-2014 
(hó/fő) 

 

 

 

A közfoglalkoztatásból kilépők egy főre eső támogatási tartamában nincsenek jelentős eltérések a 
megyék között. Baranya megyét emelhetjük ki, hogy ott a támogatás átlagos időtartama mind a három 
vizsgált évben magasabb volt, mint az országos átlag, a támogatás átlagos időtartama 4,1 hó/fő és 
5,8 hó/fő között változott. Veszprém megyében, Komárom-Esztergom megyében valamint Fejér me-
gyében viszont legfeljebb egy évben érte el a 4 Hó/fő értéket. 

 

 

31. ábra: Közfoglalkoztatásban töltött átlagos támogatási időtartam megyénként,  

2011-2014 (hó/fő) 

Megye 2011 2011 2011 

Budapest 3,6 4,7 3,7 

Baranya 4,1 5,8 5,2 

Bács-Kiskun 4,5 5,0 4,3 

Békés 4,0 5,1 4,7 

Borsod-Abaúj-Zemplén 3,8 5,2 4,7 

Csongrád 4,0 5,1 4,4 

Fejér 3,9 4,0 3,9 

Győr-Moson-Sopron 3,5 4,9 3,8 

Hajdú-Bihar 4,0 5,2 4,4 

Heves 4,2 5,8 4,2 

Jász-Nagykun-Szolnok 4,2 5,6 4,3 

Komárom-Esztergom 3,4 4,2 3,5 

Nógrád 4,4 5,2 4,6 

Pest 3,9 5,2 3,8 
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Megye 2011 2011 2011 

Somogy 4,3 5,5 4,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4,4 5,6 4,2 

Tolna 4,1 4,2 4,2 

Vas 4,3 5,7 4,2 

Veszprém 3,6 3,9 3,6 

Zala 4,4 5,9 4,2 

Összesen 3,8 4,9 4,1 

 

 

6.2 Elhelyezkedés közfoglalkoztatást követően 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan vizsgálja az aktív eszközökből kilépők elhelyezke-
dését, az eszköz befejezését követő 180. napon. Ezeknek az adatoknak a segítségével mutatjuk be, 
hogy a vizsgált közfoglalkoztatás-típusokat befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést követő 
180. napon. A vizsgálat idején a féléves követés miatt 2011re csak az első félévben befejezett támo-
gatásokat lehet vizsgálni. 

Az adatok lehetőséget adnak arra, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy az elsődleges vagy a másodlagos 
(ez esetünkben szinte kizárólag a közfoglalkoztatást jelenti) munkaerő-piacon talált munkát az egyén 
a közfoglalkoztatást követően. 
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6.2.1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás 

 

32. ábra: A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói megyék 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 
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Bács-Kiskun 38,4 12,8 51,2 17,4 30,6 48,0 19,1 36,2 55,4 14,1 36,8 51,0 

Békés 19,1 41,5 60,6 10,7 50,0 60,7 12,0 59,6 71,7 10,5 58,1 68,6 

Csongrád 20,3 22,1 42,4 10,0 40,2 50,2 14,0 36,6 50,7 15,3 39,0 54,3 

Tolna 19,2 37,7 56,9 8,2 39,5 47,7 12,0 45,5 57,5 13,6 38,7 52,3 

Baranya 22,1 36,6 58,7 10,2 48,8 58,9 10,5 56,7 67,2 11,8 49,5 61,4 

Somogy 24,8 15,3 40,1 12,7 36,6 49,3 16,7 36,9 53,6 14,4 39,2 53,7 

Hajdú-Bihar 19,0 23,1 42,1 9,2 43,4 52,7 9,4 52,4 61,8 10,8 49,6 60,5 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

26,2 16,9 43,1 9,1 37,5 46,6 12,4 47,5 59,9 10,1 52,3 62,5 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

27,4 22,0 49,4 17,3 38,1 55,4 20,0 42,7 62,7 13,3 47,0 60,3 

Heves 38,1 16,6 54,7 14,4 33,4 47,8 12,6 44,9 57,4 14,8 35,8 50,6 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

29,3 18,9 48,2 12,1 37,9 50,0 8,5 44,8 53,3 10,1 52,7 62,8 

Nógrád 38,4 21,3 59,7 11,7 35,4 47,1 11,7 49,7 61,4 12,9 40,5 53,4 

Fejér 35,3 15,5 50,7 17,2 25,6 42,8 13,7 34,2 48,0 16,3 39,0 55,3 

Veszprém 27,6 31,0 58,7 11,4 31,5 43,0 16,7 39,6 56,2 18,3 34,9 53,2 

Komárom-
Esztergom 

35,0 17,5 52,5 16,5 19,5 36,0 16,1 32,5 48,7 19,4 35,3 54,7 

Pest 24,2 19,2 43,3 14,3 32,0 46,3 15,3 32,2 47,5 17,6 33,4 51,0 

Főváros 26,3 13,5 39,8 19,1 16,0 35,1 17,1 29,9 47,0 19,2 32,0 51,1 

Vas 24,6 27,4 52,0 11,3 33,4 44,7 17,3 38,0 55,3 21,9 38,4 60,3 

Győr-Moson-
Sopron 

33,3 26,7 60,0 18,3 32,9 51,2 21,6 32,5 54,1 20,8 37,2 58,0 

Zala 31,7 18,5 50,2 17,9 32,9 50,8 23,0 39,4 62,5 16,0 42,2 58,2 

Összes 27,1 21,9 49,0 12,4 37,5 49,8 13,9 42,9 56,8 13,2 45,0 58,2 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás esetén az elhelyezkedési mutatók a vizsgált idő-
szakban folyamatosan emelkedtek, 2011-ben a támogatást befejezők 49,0%-a dolgozott fél évvel a 
befejezést követően, ez az arány 2014I. félévben58,2% volt. Azt tapasztaljuk, hogy a másodlagos 
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munkaerő-piacon való elhelyezkedés szerepe nő a vizsgált időszakban, 2011-ben még csak a köz-
foglalkoztatás típust befejezők 29,1%-a dolgozott a másodlagos munkaerő-piacon 2014I. félév-
ben a közfoglalkoztatást befejezőknek már a 45,0%-a, ez azt jelenti, hogy a hosszabb időtarta-
mú közfoglalkoztatás támogatást követően 180 nappal újra közfoglalkoztatásban volt. 

Az elhelyezkedési esélyek megyei mutatói szerint Békés megye, az ahol a vizsgált négy évben leg-
magasabb volt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatást befejezők elhelyezkedési mutató-
ja, a vizsgált időszakban minden évben 60% fölött volt az elhelyezkedettek aránya, 2014-ben 68,6%, 
ugyanakkor az elhelyezkedők többsége a másodlagos munkaerő-piacon történt. 

Ebből a közfoglalkoztatás-típusból Budapesten volt a legkisebb arányú az elhelyezkedés, csak 2013-
ban (47,0%) és 2014-ben (51,1%) magasabb az elhelyezkedettek arány, mint 40%. 2011-ben (26,3%) 
és 2013-ban (19,1%) még az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés dominált. 2012-ben és 
2014-ben pedig Budapesten is a másodlagos munkaerő-piacon való elhelyezkedés volt a jellemzőbb. 

 

33. ábra: A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói nemek 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 
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Férfi 25,2 23,9 49,1 11,6 39,3 50,9 13,0 42,2 55,3 12,9 44,6 57,5 

Nő 28,9 19,9 48,9 13,6 36,2 49,8 14,5 43,5 58,0 13,6 45,3 58,9 

Összesen 27,1 21,9 49,0 12,4 37,5 49,8 13,9 42,9 56,8 13,2 45,0 58,2 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatást befejezők közül a nők a vizsgált időszak máso-
dik két évében voltak csak sikeresebbek az elhelyezkedésben, mint a férfiak. 2013-ban 2,7 százalék-
pont volt a különbség, 2014-ben 1,4 százalékpont. 

 

34. ábra: A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói életkor 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 
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25 év alatt 28,9 19,2 48,1 15,1 32,6 47,8 18,8 36,1 54,8 18,6 36,1 54,8 

25 - 54 év 27,0 22,2 49,2 12,5 38,2 50,6 13,8 43,6 57,4 12,9 46,1 59,0 

55 év és 25,5 22,8 48,3 9,9 41,7 51,6 10,3 44,6 54,9 9,0 48,4 57,4 
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 2011 2011 2011 2014 I. félév 
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felette 

Összesen 27,1 21,9 49,0 12,4 37,5 49,8 13,9 42,9 56,8 13,2 45,0 58,2 

 

Életkori csoportok szerint vizsgálva a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatást befejezők 
elhelyezkedési arányait, azt látjuk, hogy a 25-54 évesek helyezkednek el legnagyobb arányban a 
közfoglalkoztatást követően (a 2012-es évet kivéve) mindegyik évben. 

Az 54 év felettiek elhelyezkedési arányai ebben a közfoglalkoztatás típusban a vizsgált négy év alatt 
évről évre magasabbak lettek, 2011-ben 48,3%, 2014ben 57,4% volt. 

 

6.2.2 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 

35. ábra: Az Országos közfoglalkoztatási programot befejezők elhelyezkedési mutatói megyék 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 

 2011 2011 2011 2014 I. félév 

Megye 

E
ls

ő
d

le
g

e
s
 m

u
n

-

k
a
e
rő

 p
ia

c
o

n
 

M
á
s
o

d
la

g
o

s
 

m
u

n
k
a
e
rő

-p
ia

c
o

n
 

E
g

y
ü

tt
 

E
ls

ő
d

le
g

e
s
 m

u
n

-

k
a
e
rő

 p
ia

c
o

n
 

M
á
s
o

d
la

g
o

s
 

m
u

n
k
a
e
rő

-p
ia

c
o

n
 

E
g

y
ü

tt
 

E
ls

ő
d

le
g

e
s
 m

u
n

-

k
a
e
rő

 p
ia

c
o

n
 

M
á
s
o

d
la

g
o

s
 

m
u

n
k
a
e
rő

-p
ia

c
o

n
 

E
g

y
ü

tt
 

E
ls

ő
d

le
g

e
s
 m

u
n

-

k
a
e
rő

 p
ia

c
o

n
 

M
á
s
o

d
la

g
o

s
 

m
u

n
k
a
e
rő

-p
ia

c
o

n
 

E
g

y
ü

tt
 

Bács-Kiskun 15,2 21,2 36,5 8,5 49,2 57,7 10,1 56,8 66,9 10,3 59,8 70,2 

Békés 7,8 30,1 37,9 10,8 51,8 62,6 12,5 57,6 70,1 14,2 57,4 71,6 

Csongrád 9,7 23,8 33,4 9,3 49,9 59,2 12,5 57,3 69,8 13,7 48,2 61,9 

Tolna 13,6 18,9 32,6 13,0 46,7 59,8 15,8 57,6 73,4 18,6 54,7 73,3 

Baranya 11,9 24,8 36,7 8,1 58,6 66,7 8,8 60,6 69,5 10,6 62,5 73,0 

Somogy 37,3 14,9 52,2 8,6 49,1 57,8 12,5 35,2 47,7 13,7 61,3 75,0 

Hajdú-Bihar 8,1 19,3 27,5 7,3 53,5 60,9 11,3 52,5 63,8 11,7 51,6 63,3 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

8,8 18,6 27,4 6,8 55,8 62,6 7,8 63,2 71,1 7,8 71,5 79,3 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

12,3 27,1 39,4 10,6 52,6 63,3 14,5 56,2 70,7 14,4 57,3 71,6 

Heves 20,2 15,3 35,5 8,4 49,8 58,2 11,2 58,0 69,3 14,4 57,8 72,2 

Borsod-Abaúj- 22,0 23,5 45,5 7,0 57,6 64,5 9,6 60,6 70,2 10,6 42,5 53,1 
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 2011 2011 2011 2014 I. félév 
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Zemplén 

Nógrád 11,6 45,7 57,3 9,6 49,4 59,0 10,5 68,9 79,4 12,3 56,5 68,8 

Fejér 17,7 24,9 42,6 11,7 48,8 60,5 15,2 55,6 70,8 15,1 53,6 68,7 

Veszprém 18,1 26,6 44,7 10,0 42,7 52,6 15,9 56,3 72,2 15,8 57,6 73,4 

Komárom-
Esztergom 

20,7 16,4 37,1 14,8 37,0 51,8 21,1 54,6 75,7 18,5 47,9 66,4 

Pest 17,4 9,3 26,7 12,6 38,3 51,0 13,3 59,8 73,1 14,6 55,6 70,2 

Főváros 20,0 22,0 42,0 10,2 35,9 46,1 14,1 45,0 59,1 21,9 42,3 64,2 

Vas 28,7 16,1 44,8 7,8 61,7 69,5 11,1 67,4 78,5 9,7 66,4 76,0 

Győr-Moson-
Sopron 

26,4 20,2 46,6 11,4 43,9 55,2 16,2 55,3 71,5 14,8 47,7 62,5 

Zala 21,6 9,5 31,1 7,4 50,6 58,0 13,3 57,3 70,6 15,0 69,0 84,0 

Összes 15,7 21,7 37,4 9,1 49,4 58,6 12,1 56,2 68,3 15,0 52,8 67,8 

 

Az országos közfoglalkoztatási program támogatás esetén az elhelyezkedési mutatók 2011 és 2013 
között folyamatosan emelkedtek, 2011-ben a támogatást befejezők 37,4%-a dolgozott fél évvel a be-
fejezést követően, ez az arány 2013-ban 68,3% volt, 2014I. félévben fél százalékponttal romlott az 
elhelyezkedési mutató. A másodlagos munkaerő-piacon való elhelyezkedés szerepe meghatározó a 
vizsgált időszakban, 2011-ben a közfoglalkoztatás típust befejezők 21,7%-a dolgozott a másod-
lagos munkaerő-piacon 2014I. félévben már a közfoglalkoztatást befejezőknek a 52,8%-a. Ez azt 
jelenti, hogy az országos közfoglalkoztatási program támogatást követően 180 nappal újra közfoglal-
koztatásban volt. 

Az elhelyezkedési esélyek megyei mutatói szerint Békés megye, az ahol a vizsgált 2012-től legmaga-
sabb volt az Országos közfoglalkoztatási program támogatást befejezők elhelyezkedési mutatója, az 
utóbbi három évben 60% fölött volt az elhelyezkedettek aránya, 2014-ben 71,6%, ugyanakkor az elhe-
lyezkedők többsége a másodlagos munkaerő-piacon történt. 

Ebből a közfoglalkoztatás típusból Budapesten volt a legkisebb arányú az elhelyezkedés, 2011 kivé-
teléve rendre alul maradta az elhelyezkedési mutatója az országos átlagnak, 2014I. félévben 64,2%-a 
helyezkedett el az Országos közfoglalkoztatási program támogatást befejezőknek, szemben a hosz-
szabb időtartamú közfoglalkoztatással ebben a típusban a többség a másodlagos munkaerő-piacon 
helyezkedett el magasabb arányban. 
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36. ábra: Az országos közfoglalkoztatási programot befejezők elhelyezkedési mutatói nemek 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 

 2011 2011 2011 2014 I. félév 
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Férfi 15,0 22,4 37,5 8,8 49,1 57,9 11,3 55,9 67,2 13,2 52,5 65,8 

Nő 20,4 16,5 36,9 11,1 51,3 62,4 15,2 57,6 72,8 18,9 53,4 72,3 

Összesen 15,7 21,7 37,4 9,1 49,4 58,6 12,1 56,2 68,3 15,0 52,8 67,8 

 

Az országos közfoglalkoztatási program támogatását befejezők közül, a nők 2011 kivételével sokkal 
magasabb arányban dolgoztak a befejezést követő 180.napon, igaz, a többségük a másodlagos 
munkaerő-piacon tudott elhelyezkedni.  

 

 

37. ábra: Az országos közfoglalkoztatási programot befejezők elhelyezkedési mutatói életkor 
szerint 2011-2014 I. félév (%) 

 2011 2011 2011 2014 I. félév 
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25 év alatt 16,7 23,9 40,7 11,5 40,4 51,9 16,9 45,1 62,0 21,8 42,5 64,3 

25 - 54 év 15,9 21,5 37,5 9,2 50,5 59,6 12,1 57,1 69,2 14,6 54,1 68,7 

55 év és 
felette 12,4 20,2 32,7 5,8 56,0 61,8 7,2 63,6 70,7 8,1 59,4 67,4 

Összesen 15,7 21,7 37,4 9,1 49,4 58,6 12,1 56,2 68,3 15,0 52,8 67,8 

 

Életkori csoportok szerint vizsgálva az országos közfoglalkoztatási program támogatást befejezők 
elhelyezkedési arányait, azt látjuk, hogy mind a 25 év alattiak, mind a 25-54 évesek elhelyezkedési 
mutatói javultak a vizsgált négy évben. A 25 év alattiak mutatója 40,7%-ról 64,3%-ra emelkedett 
négy év alatt, a 25-54 éveseké 37,5%-ról 68,7%-ra. Az 54 év felettiek elhelyezkedési arányai 2013-ig 
emelkedett 70,7%-ig, majd 2014I. félévben a mutató lecsökkent 67,4%-ra.  
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6.2.3 Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 

 

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 1013-tól indult, így azok monitoring adatait 2011re 
és 2014 I. félévre vonatkozóan tudjuk elemezni. 

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatás esetén az elhelyezkedési mutató 2013-ben 
még 59,0% volt, 2014 I. félévben már 75,8%,. Ez a magas elhelyezkedési arány-növekedés a 
másodlagos munkaerő-piacon való elhelyezkedésekből származik. Mindkét évben 11% körül volt 
az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés, 2014 I. félévben A kistérségi startmunka minta-
program támogatást befejezők 64,8%-a a másodlagos munkaerő-piacon dolgozott a befejezést követő 
180. napon. 

  

 

38. ábra: A kistérségi startmunka mintaprogramot befejezők elhelyezkedési mutatói megyék 
szerint 2013-2014 I. félév (%) 

 2011 2014 I. félév 

Megye 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Bács-Kiskun 12,9 46,0 58,9 6,9 69,9 76,8 

Békés 11,6 55,7 67,4 13,0 63,7 76,8 

Csongrád 15,6 52,0 67,6 11,6 67,3 78,9 

Tolna 10,9 53,4 64,3 9,3 64,8 74,1 

Baranya 11,5 48,1 59,6 11,9 65,1 77,0 

Somogy 17,4 31,1 48,5 9,8 45,3 55,0 

Hajdú-Bihar 11,0 53,7 64,7 7,8 75,7 83,6 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

10,6 42,2 52,8 10,8 64,0 74,7 

Jász-Nagykun-Szolnok 14,5 53,4 67,9 12,1 62,7 74,8 

Heves 12,4 49,5 61,9 8,7 65,4 74,1 

Borsod-Abaúj-Zemplén 9,0 50,4 59,3 9,6 67,7 77,3 

Nógrád 9,6 38,7 48,3 8,5 65,3 73,9 

Fejér 14,3 46,8 61,0 12,6 60,9 73,5 

Veszprém 14,8 42,8 57,6 20,9 45,3 66,3 

Komárom-Esztergom 18,5 42,7 61,1 22,2 62,5 84,7 

Pest 11,3 57,3 68,6 13,6 64,2 77,8 

Főváros .. .. .. .. .. .. 

Vas 15,4 51,3 66,7 16,9 60,7 77,6 

Győr-Moson-Sopron 28,9 13,2 42,1 8,8 64,0 72,8 

Zala 14,6 45,5 60,1 12,7 59,7 72,3 
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 2011 2014 I. félév 

Megye 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Összes 11,6 47,4 59,0 11,0 64,8 75,8 

 

Az elhelyezkedési esélyek megyei mutatói szerint Hajdú-Bihar megyében voltak a legmagasabbak 
ebben a közfoglalkoztatás-típusban, 2013-ben 64,7%, 2014 I. félévben 83,6%. 

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatást befejezők elhelyezkedési mutatója legalacsonyabb 
Somogy megyében volt, ahol 2013-ben a közfoglalkoztatás-típust befejezők 48,5%-a dolgozott félév-
vel a befejezést követően, 2014 I. félévben az 55,0%-uk, ráadásul többségük a másodlagos munka-
erő-piacon. A vizsgált két évben az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés 11-12%-os volt. 

 

 

39. ábra: A kistérségi startmunka mintaprogramot befejezők elhelyezkedési mutatói nemek 
szerint 2013-2014 I. félév (%) 

 2011 2014 I. félév 

 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Férfi 12,2 45,7 57,9 12,1 62,2 74,3 

Nő 10,5 50,6 61,1 9,8 67,6 77,4 

Összesen 11,6 47,4 59,0 11,0 64,8 75,8 

 

A kistérségi startmunka mintaprogram támogatását befejezők közül a nők elhelyezkedési mutatója a 
magasabb mindkét vizsgált évben, 2013-ban a nők elhelyezkedési aránya 61,1%, a férfiaké 57,9% 
volt. 2014 I. félévben a nőké 77,4%, a férfiaké 74,3%. A kistérségi startmunka mintaprogram támoga-
tását befejezők közül a férfiak nagyobb eséllyel helyezkedtek el az elsődleges munkaerő-piacon, mint 
a nők. 2013-ban a férfiak 12,2%-a, 2014 I. félévben a 12,1%-a dolgozott az elsődleges munkaerő-
piacon, a nők esetében ezek az arányok 10,5% és 9,8%.  

 

40. ábra: A kistérségi startmunka mintaprogramot befejezők elhelyezkedési mutatói életkor 
szerint 2013-2014 I. félév (%) 

 2011 2014 I. félév 

 

Elsődleges 
munkaerő- 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő- 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő 

piacon 
Együtt 

25 év alatt 16,8 38,7 55,5 17,9 50,7 68,6 

25 - 54 év 11,3 48,4 59,7 10,6 66,4 77,0 

55 év és felet-
te 7,1 51,7 58,8 6,5 69,0 75,5 

Összesen 11,6 47,4 59,0 11,0 64,8 75,8 
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Életkori csoportok szerint vizsgálva A kistérségi startmunka mintaprogram támogatást befejezők elhe-
lyezkedési arányait azt látjuk, hogy a 25-54 évesek elhelyezkedési mutatói a legjobbak. 2013-ban 
59,7%-uk helyezkedett el, ebből 11,3%-uk az elsődleges munkaerő-piacon. A 25 év alattiak elhelyez-
kedési mutatói a leggyengébbek, 2013-ban 55,5%, ebből 16,8% elsődleges munkaerő-piacon, 2014 I. 
félévben 68,6%, melyből 17,9% talált az elsődleges munkaerő-piacon állást. Az 54 év felettiek elhe-
lyezkedési arányai első sorban a másodlagos munkaerő-piaci elhelyezkedés miatt magasak, az elsőd-
leges munkaerő-piacon 2013-ban mindössze 7,1%-uk tudott elhelyezkedni, 1024. I. félévben 6,5%-uk. 

 

 

6.2.4 Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 

 

A rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 2012-ben lezárult, így azok adatait 2011re és a 2011re 
tudjuk elemezni. 

A rövid idejű közfoglalkoztatás esetén az elhelyezkedési mutatók bebizonyították a közfoglal-
koztatás alkalmatlanságát. 2011-ben 26,3% volt az elhelyezkedettek aránya 2012-ben 26,8%. Az 
alacsony elhelyezkedést az sem ellensúlyozza, hogy alacsony volt a másodlagos munkaerőpiacra 
való visszakerülés aránya. 

 

41. ábra: A rövid idejű közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói megyék szerint 
2011-2012 

 2011 2012 

Megye 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 

Bács-Kiskun 18,5 9,0 27,4 5,9 47,1 52,9 

Békés 14,0 20,1 34,1 .. .. .. 

Csongrád 15,0 14,8 29,9 15,1 18,4 33,5 

Tolna 14,0 16,7 30,7 4,4 31,9 36,3 

Baranya 12,7 19,7 32,4 9,8 10,4 20,2 

Somogy 13,1 8,4 21,5 7,6 17,9 25,5 

Hajdú-Bihar 11,7 10,4 22,1 8,0 14,2 22,1 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

13,0 8,5 21,5 11,2 14,7 25,9 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

11,9 12,1 24,0 21,8 11,2 33,0 

Heves 15,9 7,6 23,5 24,2 21,8 46,0 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

15,0 8,9 23,9 15,6 13,1 28,7 

Nógrád 16,2 8,8 25,0 11,1 12,6 23,7 

Fejér 22,3 9,5 31,8 20,6 2,9 23,5 

Veszprém 16,4 22,2 38,6 6,7 26,7 33,3 
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 2011 2012 

Megye 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodla-
gos mun-

kaerő-
piacon 

Együtt 

Komárom-Esztergom 19,3 11,8 31,1 25,7 45,7 71,4 

Pest 16,6 10,0 26,6 7,1 15,0 22,1 

Főváros 17,0 7,3 24,4 .. .. .. 

Vas 15,5 15,2 30,8 .. .. .. 

Győr-Moson-Sopron 26,8 12,9 39,8 .. .. .. 

Zala 17,4 13,9 31,3 25,0 8,3 33,3 

Összes 14,8 11,5 26,3 12,2 14,6 26,8 

 

 

 

42. ábra: A rövid idejű közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói nemek szerint  

2011-2012 

 2011 2011 

 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő-

piacon 
Együtt 

Férfi 15,2 13,4 28,6 12,7 17,1 29,8 

Nő 14,3 9,5 23,8 11,7 11,6 23,2 

Összesen 14,8 11,5 26,3 12,2 14,6 26,8 

 

A rövid idejű közfoglalkoztatást befejezők közül a férfiak elhelyezkedési mutatója a magasabb mindkét 
vizsgált évben. 2011-ben az elhelyezkedési arányuk 28,6%, a nőké 23,8% volt, 2012-ben a férfiaké 
29,8%, a nőké 23,2%. A Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatását befejezők közül a férfiak nagyobb 
eséllyel helyezkedtek el az elsődleges munkaerő-piacon, mint a nők. 2011-ben a férfiak 15,2%-a, 
2012-ben a 12,7%-a dolgozott az elsődleges munkaerő-piacon, a nők esetében ezek az arányok 
13,4% és 11,7%.  

 

 

43. ábra: A rövid idejű közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési mutatói életkor szerint  

2011-2012 

 2011 2011 

 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő 

piacon 
Együtt 

25 év alatt 15,5 10,7 26,2 13,2 14,2 27,4 

25 - 54 év 14,7 11,7 26,4 12,1 14,6 26,7 
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 2011 2011 

 

Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő piacon 

Együtt 
Elsődleges 
munkaerő 

piacon 

Másodlagos 
munkaerő 

piacon 
Együtt 

55 év és felet-
te 13,1 8,7 21,8 6,8 16,1 22,9 

Összesen 14,8 11,5 26,3 12,2 14,6 26,8 

 

Életkori csoportok szerint vizsgálva a rövid idejű közfoglalkoztatást befejezők elhelyezkedési arányait, 
azt látjuk, hogy a 25 év alattiak elhelyezkedési mutatói a legnagyobbak, 2011-ben 26,2%, ebből 
15,5% elsődleges munkaerő-piacon, 2012-ben 27,4%, melyből 13,2% talált az elsődleges munkaerő-
piacon állást. A 25-54 évesek elhelyezkedési mutatói szintén jók a rövid idejű közfoglalkoztatás támo-
gatást befejezők között, 2011-ben 26,4%-uk helyezkedett el, ebből 14,7%-uk az elsődleges munka-
erő-piacon. 

 

7. A közfoglalkoztatás hatásainak vizsgálata 

 

7.1 Bevezető, a hatásvizsgálat célja 

Az munkaerő-piaci aktív és passzív eszközök hatásainak vizsgálata sok esetben nem lépett túl egy 
konkrét eszköz eredményességének és mérhető hatásainak bemutatásán, nem terjedt ki több támo-
gatási típus együttes hatásainak feltárására.  

A foglalkoztatáspolitikai eszköztárban folyamatosan változott az alkalmazott ellátásokra vonatkozó 
szabályozás, többek között az egyes ellátások neve, a hozzáférésre vonatkozó szabályok és az ellá-
tás ideje is. A vizsgált személyek életútján megfigyelhető volt a számos aktiváló eszköz és ellátás 
alkalmazása. Képzések, bér- és bérjellegű támogatások váltották egymást járadékos időszakkal és 
közmunkával, ahogy ezt a véletlen mintában kiválasztott személyek életútján is követni lehet. Kutatá-
sunk arra is keresi a választ, hogy ezek az eszközök együttesen vagy egymástól függetlenül mennyire 
képesek megfelelni ennek az elvárásnak.  

7.2 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 szándé-
kolt eredmények. 

A hatások mérésének sarkalatos pontja, hogy mennyire megbízhatóan tudjuk elkülöníteni a vizsgált 
program hatását az egyéb tényezőkétől. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatásvizsgálata 
esetén az a tény, hogy a vizsgált támogatások jól működnek, önmagában nem bizonyítja a program 
hatásosságát. A hatás méréséhez azt is tudnunk kellene, hogy a résztvevő személyek milyen munka-
piaci 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. 
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7.2.1 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 beavat-
kozás 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 korrek-
ciót, valamint információt nyújt a jövőbeni beavatkozások javításához.24  

A projekt keretébe megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív foglalkoztatáspolitikai 
eszközök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post hatásvizsgálatnak tekinthető.  

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

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

Ezért a hatásvizsgálat különböző típusait integrálni illetve kombinálni kell, az ilyen integrált hatásvizs-
gálat 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 környezeti, tár-
sadalmi, gazdasági, stb. rendszere szerkezetére vonatkozó változások feltárása. A hatásvizsgálat 
része az előkészítés, a feltáró vizsgálat, és az ezt értékelő hatástanulmány.25 

Általában és a projekt keretében tervezett hatáselemzések fő célja az egyes társadalompolitikai be-
avatkozások leírása, értékelése, eredményességének megállapítása. A vizsgálat során alapvetően két 
fő kérdést kell megválaszolni: - bekövetkezett a kívánt hatás, és a végrehajtott beavatkozás követ-
kezménye 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 beavatkozás korrekt érté-
keléséhez. 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. 

7.2.2 A hatásvizsgálat módszerei  

Kvantitatív statisztikai módszerek, amibe beletartozik a kiindulási helyzet (baseline) vizsgálata, a kiin-
dulási helyzet precíz azonosítása, a célok és beavatkozási irányok meghatározása, 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 költségesség vagy, 
hogy csak olyan hatásokra vonatkozhatnak, amelyeket pontosan lehet mérni. További gondot jelent-
het 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 érzé-
kenyebb típusait vizsgáljuk. Ilyenek például a háztartáson belüli folyamatok, a politikai ügyek és a 

                                                      
24 Enterprise Development Impact Assessment Information Service áttekintő tanulmányának felhasználásával 
25 A módszereket elsősorban Tóth és mts, 2005. évi áttekintő tanulmánya alapján ismertetjük. 
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statisztikai kapcsolatok és politikai következmények kimutatására szolgáló vizsgálatok. Ezek a mód-
szerek általában nagy hozzáértést követelnek, és relatíve költségesek lehetnek. Valamennyi hatás-
vizsgálatban szükséges lehet a kvalitatív interpretáció bizonyos szintje, hogy értékelhessük a megfi-
gyelt hatások okait. 

3. A résztvevő vizsgálati módszerek alkalmasak a tényleges vagy feltételezett hatások kiindulási 
definíciójának megalkotásához vagy pontosításához. Ezek a beavatkozásban érdekeltek igényeire, a 
felvetett kérdésekre, a megfelelő vonatkoztatási keretekre és a használt indikátorokra vonatkozhatnak. 
Az ilyesféle módszerek bármely típusú hatásvizsgálatnak hasznára válhatnak, de különösen illenek a 
magyarázó alacsony költségvetésű vizsgálatokhoz és a megfigyelt statisztikai kapcsolatok lehetséges 
okainak első megközelítésben történő vizsgálatához. Ezek eszközei lehetnek az érdekelteknek a 
vizsgálatba, a tanulási és döntéshozási folyamatokba 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 való-
színűséggel minden hatásvizsgálat során szükség van, hogy jól megértsük az érdekelteknek a hatá-
sokkal kapcsolatos meglátásait. 

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

• átláthatóságra és elszámoltathatóságra 

• az érdekeltek bevonására 

• a nyert információ megbízhatóságára 

• a költség és hozzáértés követelményeire. 

7.2.3 A hatások és mellékhatások 

A társadalompolitikai beavatkozások érékelése során megkülönböztettünk szándékolt és nem szán-
dékolt hatásokat. A célkitűzés közvetlen elérését előidéző hatásokat tekintjük szándékolt hatások-
nak, míg az egyes eszközök által kiváltott indirekt következményeket nem szándékolt mellékhatások-
nak. A hatások és mellékhatásoknak három fő területét lehet kiemelni (ezek a területek természetesen 
számos elemmel, vagy részterületek bővíthetők és szűkíthetők) ezek a környezeti, a gazdasági és a 
társadalmi hatások. A szociális területen értelemszerűen társadalmi hatások vizsgálatával foglalkoz-
hatunk, de rendkívül fontos megállapítani, hogy minden társalmi változást célzó beavatkozás szük-
ségszerűen társadalmi, gazdasági, környezeti mellékhatásokkal jár. A társadalmi változtatásokra vo-
natkozó hatásvizsgálat szerves része ezen nem szándékolt folyamatok feltárása, részletes bemutatá-
sa.  

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, hi-
szen alapjában téves következtetéseket lehet levonni a beavatkozások lokális hatásainak általánosí-
tásával.  

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

Az alkalmazkodás alapján érdemes különválasztani az átmeneti és a stabilizálódott hatásokat és 
mellékhatásokat. A vizsgálat során figyelemmel kell lenni a tervezett hatások adaptációjára, a mellék-
hatások megjelenésére és meg kell különböztetni a beavatkozás során észlelhető, esetleges átmeneti 
hatásokat, valamint stabilizálódott, az új helyzetre jellemző hatásokat, melyek alapvetően befolyásol-
ják a végeredményeket.  
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7.2.4 Hatásvizsgálatok alkalmazása 

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

A jól megtervezett, a kísérleti helyzethez minél jobban hasonlító program-felépítés és lebonyolítás 
illetve a gondosan összegyűjtött adatok egyszerűen kiszámítható és értelmezhető hatás-mutatókat 
(indikátorokat) eredményeznek. Minél körültekintőbben választjuk ki a kontrollcsoportot, minél több 
körülmény és összegyűjtött adat bizonyítja, hogy a program indulása előtt nem különböztek a résztve-
vők csoportjától, és utána sem érték őket más hatások (csak olyanok, amik a résztvevőket is érintet-
ték), annál biztosabbak lehetünk a hatásvizsgálat eredményében.  

A hatásvizsgálatok legérzékenyebb pontja tehát azoknak a hatásmechanizmusoknak a feltárása, me-
lyek beavatkoznak a változás által előidézett folyamatokba. Ezek a beavatkozó változók a tervezett 
szándékokkal szemben alternatív magyarázatot jelenthetnek. Természetük szerint az ilyen alternatív 
magyarázatok éppúgy létrehozhatják, erősíthetik a kívánt, elvárt eredményt, mint ahogy kiolthatják 
annak hatását. Az alternatív magyarázatoknak nevezett mellékhatás-mechanizmusok kiváltó oka há-
romféle csoportba sorolható. 26  

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

A függő változó szerinti szelekció során a vizsgált változó értékei a függő változó korábbi értéke alap-
ján 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, többszörözése te-
remti meg a megalapozott értékeléshez szükséges viszonyítási alapot. Viszonyítási alap hiányában 
(vagyis ha nem tudjuk, mihez képest...) nem lehet megítélni egy beavatkozás 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 vizs-
gálatokkal szemben követelmény, hogy a két felvétel közötti különbség kizárólag a beavatkozás le-
gyen.  

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 sze-
rinti egyformaságára. 

Ügyelnünk kell arra is, hogy a tervezett változtatás érintettjeit a beavatkozás előtt és után is megvizs-
gáljuk, a különbséget pedig a „reform” számlájára írjuk.  

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

                                                      
26 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, valamint a kontrollváltozók 
alkalmazása. Moksony, 1999. 219. o. 
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A megfigyelési egységek duplázása, többszörözése módszertanilag megfelelőbb megoldást jelent. A 
változást el nem szenvedő megfigyelési egységeket kontrollcsoportoknak tekintjük. Ezekben a vizsgá-
latokban a beavatkozásban érintett megfigyelési egységek és a kontrollcsoportnak tekintett, az elő-
zőkkel összehasonlítható mérési egységek vizsgálati eredményeit vetjük össze és csak a különbsé-
geket tekintjük a bevezetett változás eredményének. A kontrollcsoportok 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 cso-
port közül melyikbe kerülnek 

 már létező, természetes csoportokat kijelölése, amikor lehetséges megfigyelési egységeket a 
vizsgálatot végzők kinevezik kísérleti, illetve kontrollcsoportnak  

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

A hatásvizsgálati módszertani szakirodalom egyöntetűen a randomizálást tekinti a legmegfelelőbb 
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 eredmé-
nyei közötti különbséget a beavatkozásnak tulajdoníthatjuk. valódi-kísérlet – a randomizálás alkalma-
zásának köszönhetően – jól megalapozott, biztos lábakon álló oksági következtetéseket tesz lehető-
vé.27  

Azokat a kutatásokat, amelyek a randomizálás módszerét alkalmazzák a kísérleti és a kontrollcsoport 
létrehozására, valódi kísérleteknek nevezzük. A kutatás belső érvényessége szempontjából a különfé-
le kutatástípusok közül a valódi kísérlet a legerősebb. 

Azokat a kutatásokat, amelyekben a kísérleti és a kontrollcsoport vagy önkiválasztás révén, vagy pe-
dig 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 problémákba ütközik 
és ezért nem alkalmazható. Az összehasonlítandó csoportok elkerülhetetlenül nem csupán a beavat-
kozás – annak végrehajtása, illetve elmaradása – szempontjából fognak különbözni egymástól, ha-
nem egy sor más szempontból is. A kvázi kísérletek a belső érvényesség tekintetében jelentősen 
elmaradnak a valódi kísérletektől.  

7.2.5 A beavatkozás előtti és utáni állapot összehasonlítása 

Kiindulópont-elemzés (baseline) a kiindulási állapothoz viszonyítja a tervezett változások által előidé-
zendő helyzetet. Alkalmazásával megmutatható, hogy milyen módosulások következnek be a szabá-
lyozás 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 változá-
sokat elemzünk, hiszen tudnunk kell, hogy mihez képest történnek változások. 

Pretest-posttest design 

A viszonyítási alapot megteremthetjük azzal, hogy a beavatkozás előtt elvégzünk egy vizsgálatot. A 
pretest megfigyelt értéke egyfajta viszonyítási alapot, várt értéket jelent a posttest értékeivel szemben. 
A két vizsgálat mért értékeiben mutatkozó különbséget tekinthetjük a beavatkozás hatásának.  

                                                      
27 A randomizáció a kísérleti alanyok kísérleti, illetve kontrollcsoportba sorolására szolgáló technika: véletlenszerű (random 
módon). Babbie, 1995. 681. o. 

A randomizálás a nem véletlen alternatív magyarázatok kiküszöbölésére szolgáló eljárás, amelynek során a megfigyelési egy-
ségeket – például egyéneket – véletlenszerűen rendeljük hozzá az általunk vizsgált magyarázó változó egyes értékeihez vagy 
kategóriáihoz. Moksony, 1999. 223. o. 
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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 befolyásá-
val. 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 meg-
szakított idősoros elemzés középpontjában a beavatkozásnak az idősor alakulására gyakorolt hatása 
áll. A beavatkozást megelőző megfigyelésekből meghatározható az idősorban hosszabb távon érvé-
nyesülő trend és megállapítható, hogy az idősor beavatkozás utáni része jelentősen eltér-e attól a 
pályától, ami ebből a korábbi trendből következne. A vizsgálat eredményét ebben az esetben is a várt 
értékek és a tapasztalt értékek különbsége jelenti.  

7.2.6 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 esetben 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 legtisztább 
és leginkább hihető eredményt produkáló hatásvizsgálati módszerek. Pontosságuk mellett fontos elő-
nyük egyszerűségük. Hátrányuk, hogy szociálpolitikai alkalmazhatóságuk korlátozott. A tervezett kí-
sérleteket a beavatkozásokba be kell építeni azok megtervezésekor; utólagos 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. 

7.2.6.1 A kontrollcsoportos kutatások fajtái 

Non-equivalent control group design 

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

Nem teszünk semmit” elemzés (do-nothing 

A kontrollcsoport alkalmazásával elvégzett összehasonlítási elemzések egyik változata a „Nem te-
szünk semmit” elemzés (do-nothing) megmutatja, hogy mi történne akkor, ha a szabályozás változat-
lan maradna. A do-nothing, azaz a „nem teszünk semmit” elemzés arra keresi a választ, hogy mi tör-
ténik az adott szabályozási környezetben, az adott érintettek számára milyen hatások várhatók, ha az 
adott szabályrendszer nem változik, ill. ha a terület nem kerül szabályozásra.  

Diszkontinuitás modell 

A diszkontinuitás (regression discontinuity design) modellek egy nem kísérleti elemzési módszert je-
lölnek. Akkor alkalmazható, ha a programba kerülés valamilyen folytonos változóhoz köthető, melynek 
egy meghatározott küszöbértéke dönti el, hogy az illető részesülhet-e a “ellátásban” vagy nem. A leg-
gyakoribb példák a korhatárhoz kötött szolgáltatások, programok (pl. 60 év felettiek vehetnek csak 
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részt). A küszöbérték egyik oldalán a részvétel valószínűsége 0, a másik oldalán pozitív. A diszkonti-
nuitás modellek alapvető ötlete az, hogy a határ egyik oldalán található egyének (egy hónap híján 60 
évesek) és a határ másik oldalán található egyének (éppen betöltötték a 60. évet) valószínűleg nagy-
jából ugyanolyan összetételűek minden szempontból. 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.  

A két csoport eredményváltozói így csak akkor különbözhetnek egymástól, ha a programnak van ha-
tása (hiszen a két csoport gyakorlatilag ugyanolyan minden egyéb tekintetben). 

A módszer alkalmazásának fontosabb eleme a szakadási pont azonosítása,  a korrekt adatfelvételek 
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 simí-
tott nemparametrikus regressziók stb.) 

A diszkontinuitás modellek alkalmazása mellett szól, hogy ideális esetben – azaz, amennyiben megfe-
lelő 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 valószínűsé-
gének van szakadása.  

Párosítási modellek 

A párosítási („matching”) modellek olyan elemzési módszerek, amelyeket elsősorban statisztikai ha-
tásvizsgálatok során alkalmaznak, nem kísérleti szituációban. A párosítási modellek lényege az, hogy 
a programban részt vevő valamennyi egyént párosítja egy vagy több nem résztvevővel. A módszer 
célja az, hogy a létrehozott párok eredményváltozóinak az összehasonlításával minden egyes részt-
vevőre megbecsülje a program hatását, vagyis a beavatkozás eredményeként elért eredmény és a 
tényellentétes (a beavatkozás hiányában elért) eredmény különbségét. A párok tagjai közötti különb-
ség 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 designtól 
függetlenül alkalmazhatók. Megfelelő mennyiségű és minőségű adatok esetén, és amikor a tervezett 
kísérletek vagy a diszkontinuitás modellek nem alkalmazhatók, a párosított mintáknál általában nincs 
jobb minta-kialakítási módszer hatásvizsgálatokhoz. További előnye, hogy rugalmasan kombinálható 
regressziós módszerekkel. Hátránya a nagy adatigény, nemcsak mintanagyság, hanem a megfigyelt 
változók mennyiségének tekintetében is. 

7.2.6.2 Kontrollcsoport és pretest együttes alkalmazása 

Comparative change design 

Mivel az egyszerű kontrollcsoportos vizsgálat során a kijelölt, kiválasztott megfigyelési egységekkel 
folytatott vizsgálatba bevont helyszínek távolról sem csak a beavatkozás – annak megtörténte, illetve 
elmaradása – szempontjából különböznek egymástól, hanem ezen kívül még egy sor más szempont-
ból 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 beavatkozás után 
figyeljük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is (pre-test). A comparative change design-nak ne-
vezett vizsgálat során két változást hasonlítunk össze egymással. Egyfelől a kísérleti csoportban a 
post-test és a pre-test között lezajló változást, másfelől pedig a kontrollcsoportban a post-test és a 
pre-test között lezajló változást. Amennyivel a kísérleti csoportban megfigyelt változás mértéke meg-
haladja a kontrollcsoportban megfigyelt változást, azt tekintjük a beavatkozás hatásának. 
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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 hatását, mely a 
tervezett beavatkozással egy időben jelentkezik és hatása összekeveredik a beavatkozással. Maga a 
vizsgálat, a megfigyelés is lehet a beavatkozás hatását elfedő, megerősítő, vagy éppen kioltó ese-
mény, hatás. Az egyéb események torzító hatásának kiküszöbölésére 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 megfigyelhe-
tő, s csupán a maradékot tulajdonítjuk a beavatkozásnak. Ez a vizsgálati forma a comparative change 
design-tól az idősor bevezetésében, a megszakított idősor-elemzéstől a kontrollcsoport bevezetésé-
ben tér el.  

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

7.2.7 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 mutatókban 
természetszerűen nagyobb a szórás és bármilyen beavatkozás jelentős eltéréseket produkál, míg 
másokban jóval kisebb elmozdulást lehet csak elérni. Ezért a hatás nagyságát (effect size) standardi-
zálni szokták, például a mért hatás-érték és szórásának hányadosaként képzett mutató kiszámításá-
val.  

Kísérleti programok esetében (ahol nem kell kiszűrni a résztvevő és a kontrollcsoport eltérő adottsá-
gaiból adódó hatásokat, mert a kísérleti helyzetet eleve úgy állították elő, hogy ilyenek ne legyenek) 
ez egyszerűen a résztvevő és a kontrollcsoport eredményeinek különbsége (hatás-érték) és a megfi-
gyelt különbségek szórása, elosztva egymással. (Karoly et al 2005). Arról nincs konszenzus a szak-
irodalomban, 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 hasz-
nálni kell. A szórás esetében pedig a két csoport összetételének eltérését is ki kell szűrni (matching 
módszerrel). 

A hatásvizsgálati módszertan elsősorban a tervezett, vagy kísérleti jelleggel bevezetett beavatkozások 
esetén képes megbízható eredményeket produkálni. A futó, ráadásul országosan teljes körűnek te-
kinthető, sok embert érintő programok esetén rendkívül nehéz a megfelelő kontrollcsoport kiválasztá-
sa és a szükséges kiindulópont (baseline) megteremtése. A kutatás során ezért egy kiválasztott idő-
pontot tekintettünk kvázi kiindulópontnak és ehhez képest határoztuk meg a vizsgálati és kontrollcso-
portban tartozók alapsokaságait.  

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

Az általunk választott eljárás módszertani alapját kvantitatív statisztikai eljárás adja. Egy választott 
kiindulási helyzet (baseline) vizsgálata, a kiindulási helyzet precíz azonosítása, valamint a bekövetke-
zett, megismerhető és mérhető változások összevetésén alapul A kvantitatív módszerek 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 korlá-
tai is. Ennek következtében a megszakított idősoros elemzés módszereit el kellett hagynunk és a 
pretest – posttest design módszerét kellett alkalmaznunk.  

A kontrollcsoport kialakítása során nem kívántunk eltekinteni a reprezentativitást biztosító mintavéte-
les eljárástól, ezért a diszkontinuitás modell módszertanát alkalmaztuk. A mintavételes eljárással ki-
alakított csoportok tehát csak egy tényező, a vizsgáét foglalkoztatáspolitikai eszközben részesülés 
tekintetében különböztek egymástól, minden más, kontrolálható változó tekintetben megegyezőnek 
voltak tekinthetők.  

A hatásvizsgálat során kontrol csoportot és pretest eljárást egyaránt alkalmaztunk. Annak érdekében, 
hogy kiszűrhessük a szelekciós hatásból eredő torzításokat a kísérleti és a kontrollcsoportot nem csu-
pán 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.  

 

7.3 A mintaválasztás, adatbázis-építés 

A kutatás a regisztrált álláskeresők bázisán áll, és a 2013-2014 közötti időszakot vizsgálja. Mivel 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 esz-
köz-csoport vizsgálata tehát egy alapsokaságon, egy időpontban és egy mintavétellel történik mind a 
vizsgálandó csoport, mind a kontrollcsoport esetében. Ez az eljárás biztosítja az egyes eszközök ha-
tásainak összehasonlító értékelését, valamint az együttes előfordulások jellegének és gyakoriságának 
feltárását. 

A munkaügyi szervezet a kutatás specifikációjának megfelelően egy rögzített időpontban, 2014 júni-
usban 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 vizsgálati terv szerinti ütemezésben, 
kérdőíves formában adatokat vettünk fel a Hivatal segítségével.  

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 ada-
tok támogatásokra, ellátásokra és a munkavállalási eseményekre vonatkozó adatokkal történő egyesí-
tése, tehát az egyéni életutak adatbázisának kialakítása tette lehetővé a korábbi munkatapasztalatra, 
az igénybe vett ellátásokra és támogatásokra vonatkozó változók kialakítását. Természetesen ebből 
az adatbázisból volt adatunk a vizsgált eseményeket követő elhelyezkedésekre vonatkozóan. A leg-
fontosabb befolyásoló tényezőknek a más kutatások, így a KSH MEF és TÁRKI Háztartás adatfelvétel 
esetén is az iskolai végzettség és a lakóhely volt tekinthető. Az általunk megkapott adatok sajnos nem 
teszik lehetővé, hogy a munkavállalás szempontjából olyan fontos jellemzőket elemezzünk, mint a 
háztartás szerkezete, egészségi állapot, származás, vagy egyéb, a munkavállalást befolyásoló ténye-
zők.   
 

7.3.1 A kutatás menete 

 A mintába szereplő személyek kiválasztása az alapsokaságból 

 A mintában szereplő személyek főbb jellemzőinek leválogatása  

 A mintában szereplők aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 
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 A mintában szereplők közfoglalkoztatási támogatásainak azonosítása 

 A mintában szereplők passzív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 

 A mintában szereplő személyek munkaviszonyainak azonosítása az NAV adatbázis alapján 

 A mintában szereplő személyek kérdőíves vizsgálata, első adatfelvétel elkészítése 

 A mintában szereplő személyek kérdőíves vizsgálata, második adatfelvétel 

A hatásvizsgálat során össze kellett kapcsolni a különböző adatsorokat elemezhető adatbázissá.  

A mintába kiválasztott személyek főbb adataihoz egy anonim, személyüket azonosító kód alapján 
tudtuk kapcsolni az aktív, a közfoglalkoztatási és a nyilvántartási eseményeket, továbbá foglalkoztatá-
suk NAV adatait. 

A kapcsoláshoz az adatbázisok szűkített, legfontosabb jellemzőit tömörítő változatát használtuk.  

Össze kellett kapcsolni az egyéni adatokat a támogatási, ellátási és foglalkoztatási adatokkal. Létre-
hoztuk  

 az egyéni jellemzők és az aktív eszközzel támogatott személy támogatásának 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 jellemzőit 
együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és foglalkoztatásaik jellemzőit bemutató adatbázist 

A 4 adatbázisból szűkített adattartalommal, a támogatások, ellátások és munkaviszonyok legfonto-
sabb adataiból (kezdete, vége, jellege, megnevezése) fel tudtuk állítani a mintában szereplő szemé-
lyek életútját, a vizsgált, 2011 – 2014-es időszakra vonatkozóan. Az életút adatbázist ebben a kuta-
tásban két kérdés megválaszolására használtuk:  

 milyen eséllyel lépnek vissza a munkaerőpiacra a támogatással rendelkező személyek (a kont-
rollcsoportként használt, támogatásban nem részesülőkhöz képest) 

 milyen más támogatásokban és ellátásokban részesülnek a mintavétel időpontjában támogatott 
személyek és ez milyen hatással van elhelyezkedési arányaikra (a kontrollcsoportként használt, 
támogatásban nem részesülőkhöz képest) 

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. 

7.3.2 A mintaválasztás, adatbázis-építés 

A kutatás a regisztrált álláskeresők bázisán áll, és a 2013-2014 közötti időszakot vizsgálja. Mivel 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 esz-
köz-csoport vizsgálata tehát egy alapsokaságon, egy időpontban és egy mintavétellel történik mind a 
vizsgálandó csoport, mind a kontrollcsoport esetében. Ez az eljárás biztosítja az egyes eszközök ha-
tásainak összehasonlító értékelését, valamint az együttes előfordulások jellegének és gyakoriságának 
feltárását. 

A munkaügyi szervezet a kutatás specifikációjának megfelelően egy rögzített időpontban, 2014 júni-
usban 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 
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megtervezett kutatási terv szerint a mintába került egyéneken, a vizsgálati terv szerinti ütemezésben, 
kérdőíves formában adatokat vettünk fel a Hivatal segítségével.  

7.3.3 Elhelyezkedés ténye 

A támogatási események kapcsolása után lehetett leírni az egyéni támogatási élettörténeteket. A tá-
mogatások hatásmechanizmusának pontos feltárása érdekében kezelni kellett az egy személyhez 
kötődő különböző kezdő és befejezési időszakokkal jellemezhető ellátásokat és munkavállalásokat.  

Egyenként megállapítottuk minden személynél a vizsgált időszakban látható elsődleges munkaerő-
piaci munkavállalási eseményeket. Amennyiben egy személyhez több ilyen esemény kötődött, 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 kö-
tődő munkavállalási esemény is korábbi, mint a személyhez kötődő legelső, azonos típusú támogatási 
esemény végének időpontja. Ebben az esetben nem tekinthetjük a munkavállalást az adott eszköz, 
vagy támogatás hatásának. 

7.4 A közfoglalkoztatásban részesülők fő jellemzői 

A hatásvizsgálat kezdetén 1500 fős mintát vettünk a közfoglalkoztatás eszközeiben részesülők állo-
mányából. A választott minta a 2014 júniusi állapotot tükrözi. A minta három fő csoportra osztható, a 
hosszabb időtartamúnak nevezett, az országos közfoglalkoztatásra és A kistérségi startmunka minta-
programokra. A három típusú közfoglalkoztatás közötti eltéréseket eljárási, szabályozási különbségek 
adják. Az elemzésben itt a közfoglalkoztatás egészét mutatjuk be, nem vizsgáljuk ez egyes típusok 
közötti esetleges különbségeket. Az ellátás nélküli személyek képezik a hatásvizsgálat kontrollcso-
portját. A vizsgálat időpontjában ellátásokban és támogatásokban nem részesülő személyek megfi-
gyelése segíti annak megítélését, hogy a közfoglalkoztatás milyen mértékben járulhat hozzá az egyé-
nek munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez.  
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44. ábra: A közfoglalkoztatási eszközök létszám-aránya 

 

 

 

A közfoglalkoztatás egyes támogatási formáiról az elemzésnek ebben a részében együtt tudunk be-
szélni. A teljes, 4500 fős mintán belül a mintavétel időpontjában ellátásokban részesülők számará-
nyának megfelelő elemszámú almintákban 832 fő volt az ellátás nélküliek és 1500 fő a közfoglalkozta-
tásban részesülő személyek száma. A kontrollcsoportot a támogatásban és ellátásban nem részesü-
lők alkották. A továbbiakban közölt táblák és ábrák esetén ezek a létszámok jelentik a megjelenített 
eloszlások elemszámait. Ahol ettől eltérünk, ott jelezzük külön az érvényes elemszámot. 

A közfoglalkoztatásban részesülők többsége férfi volt, arányuk a vizsgálat időpontjában 57,8 százalék. 
A kontrollcsoportként megjelenő ellátásban nem részesülő személyek között a nők voltak többségben 
(54 %). 
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45. ábra: A nemek aránya a csoportokban 

 

 

A közfoglalkoztatásban részesülők közül a 25-39, valamint a 40-54 éves korcsoport volt a legnagyobb 
arányú. A 25-39 év közötti személyek az összes közfoglalkoztatott 35,1 százalékát tették ki, a 40- 54 
év közöttiek pedig további 37,6 százalékukat. A közfoglalkoztatottak esetén ez volt a legnagyobb ará-
nyú korcsoport. A támogatottak 14,9 százaléka 55 éven felüli személy volt. A 25 éven aluli személyek 
aránya a közmunkások között. 12,4 százalék volt. A 25 év alatti fiatalok aránya alacsony, 5,7 százalé-
kos volt. A szociális jellegű támogatásban részesülők között a 25 év alatti fiatalok aránya ennél maga-
sabb, 10,1 százalékos volt. A szociális támogatások esetén a 40 és 54 év közötti személyek korcso-
portja a legnagyobb arányú (39,5%). Ebben 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 kontrollcsoportba tartozók között a fiatal, 25 éven aluli személyek száma volt arányaiban magasabb 
(19,4 %), mint a közfoglalkoztatottak között. A középkorú korosztályok, a 25-39 év közöttiek, valamint 
a 40-54 éves személyek aránya alacsonyabb volt az ellátás nélküliek kötött. Az idősebb, 55 év feletti 
személyek mindkét csoportban 15 százalék körüli részt képviseltek.  
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46. ábra: A csoportok életkori megoszlása 

 

 

A közfoglalkoztatásban érintett személyek csoportjában az alapfokú, vagy annál is alacsonyabb leg-
magasabb iskolai végzettségű személyek aránya 51,7 százalékos volt. A legnagyobb létszámú cso-
portot tehát éppen a legalacsonyabb végzettségűek tették ki. A középfokú végzettséggel rendelkező 
közmunkások aránya 46,5 százalékos volt. Felsőfokú végzettséggel a közfoglalkoztatottak 1,7 száza-
léka rendelkezett.  

A közfoglalkoztatottak között az alapfokú végzettségűek aránya haladta meg a kontrollcsoport hasonló 
iskolai végzettségű csoportjainak arányát. A közmunkát végzők jellemzően alacsonyabb iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek, mint az ellátás nélküli személyek. Ennek ellenére nem lehet álltani, hogy 
kizárólag képzetlen, alacsony iskolai végzettségű személy dolgozna ebben a körben, hiszen a közfog-
lalkoztatottak közel fele rendelkezett középfokú és kis részük még ennél is magasabb végzettséggel, 
ami csak 12-13 százalékponttal maradt el az ellátással nem rendelkező álláskeresők hasonló értéké-
től.  
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47. ábra: A csoportok legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

 

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek közel háromnegyede (72,7 %) olyan 
településen élt, melyek a KSH minősítése szerint gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási hát-
rányokkal rendelkezett. A közmunka programok arányaiban több embert érnek el a rossz helyzetű 
településeken – ezért a körükben kiemelkedően magas a hátrányos helyzetű települések élők aránya. 
A kutatásban választott kontrollcsoport esetén a hátrányos helyzetű településen élők aránya 51,8 
százalékos volt. A közfoglalkoztatottak nagyobb arányban éltek rosszabb helyzetű településen, mint 
az ellátás nélküli személyek, tehát jellemzően rosszabb helyzetű településektől kerültek ki.  
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48. ábra: A csoportok megoszlása a lakóhely-település jellege szerint 

 

 

Az álláskeresés és a nyílt munkaerő-piaci munkatapasztalat jelentős előnyt jelenthet az elhelyezkedés 
szempontjából, ezért ennek vizsgálata is szerepelt a kutatásban. A hatásvizsgálat során megvizsgál-
tuk a mintába került személyek összes bejelentett munkaviszonyát. Itt azokat a személyek számítottuk 
munkatapasztalattal rendelkezőnek, akik legalább egy elődleges munkaerő-piaci munkaviszonnyal 
rendelkeztek az ellátást megelőző időszakban 2011 és 2014 között. A mintavétel időpontjában köz-
munkás személyek 62,9 százaléka rendelkezett munkatapasztalattal a vizsgált ellátást megelőzően.  

Az ellátás nélküli, kontrollcsoportnak tekintett személyek esetén 45,1 százalékos volt a munkatapasz-
talattal rendelkező személyek aránya. A közfoglalkoztatott személyek esetén tehát lényegesen maga-
sabb volt a korábbi időszakban már nyílt munkaerő-piacon dolgozó személyek aránya. A közel két-
harmados arány magasabb, mint a hatásvizsgálatban elemzett más támogatási csoportra jellemző 
adat. A közmunkások közel kétharmada esetében látható legális, bejelentett munkaviszony, munkata-
pasztalat olyan jellemző, ami fontos kiindulópontja lehet esetükben a munkaerő-piaci integrációt célzó 
intézkedéseknek.  
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49. ábra: A csoportok megoszlása a korábbi 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 fog-
lalkoztatási helyzetű településen élő, alacsony iskolai végzettségű, legális, bejelentett munkaviszony-
nyal (az utóbbi évekből) nem rendelkező személyek. Ők vannak a legrosszabb helyzetben munkavál-
lalás, elhelyezkedés szempontjából. Az egy-két szempontból hátrányban 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 csoportok megoszlása a személy helyzete szerint (komplex mutató) 

 

 

A közfoglalkoztatott személyek kevesebb mint tizede (9,6%) tekinthető jó helyzetűnek a fent leírt, leg-
fontosabb mutatók tekintetében. További 35,2 százalékuk a három közül egyféle szempontból tekint-
hető hátrányos helyzetűnek, tehát esetükben az alacsonyabb iskolai végzettség, a települési hátrá-
nyok és a munkatapasztalat hiánya nem összegződik. Esetükben a munkaerő-piaci reintegrációra 
irányuló támogató tevékenységet erre az egy, jelentős hátrányt és elhelyezkedési nehézséget okozó 
tényezőre lenne szükséges irányítani.  

A következő csoportban, ahová a közmunkások több mint harmada (40,8 %) tartozik, már több hát-
rányképző tényező együttes hatásával kell számolnunk. Az ellátások ügyfeleinek 14,4 százaléka, te-
hát minden hetedik közfoglalkoztatott, mindhárom, itt figyelembe vett szempont szerint hátrányokkal 
rendelkezik. Esetükben a munkaerő-piaci reintegrációt célzó támogató tevékenységnek komplex mó-
don kezelnie kell az egymás hatását erősítő, összeadódó hátrányokat. 

A kontrollcsoportba tartozó személyek 17,1 százaléka volt jó helyzetűnek tekinthető a lakóhelye, az 
iskolai végzettsége és korábbi munkavégzése szempontjából. A fontos, jelentős elhelyezkedési ne-
hézséget okozó szempontok közül legalább eggyel rendelkezett a kontrollcsoportba 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 közmunkában foglalkoztatott személyek esetén alacsonyabb volt a jobb helyzetű és a legfeljebb egy 
hátrányképző tényezővel rendelkező személyek aránya, mint a kontrollcsoport esetén. A közfoglalkoz-
tatottak jellemzően rosszabb helyzetűnek tekinthetők a komplex mutató tekintetében, mint az ellátás-
ban nem részesülők. 
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7.5 A közfoglalkoztatás eredményessége – elhelyezkedési arányok 

A munkaerő-piaci eszközök legfontosabb eredményességi mutatója az elsődleges munkaerő-piaci 
elhelyezkedés. Első lépésben, a csoportok közötti összehasonlíthatóság érdekében azt vizsgáljuk, 
hogy milyen foglalkoztatási jogviszonyok tartoznak a mintában szereplő személyekhez a mintavétel 
időpontját követően. A rendelkezésünkre bocsátott adatokból a mintavételt követő 4 hónap (2014 ok-
tóber előtt) elhelyezkedési adatait tudjuk követni.  

A vizsgált személyek egyes csoportjai esetén azokat az elsődleges munkaerő-piaci jogviszonyokat 
vettük figyelembe, melyek esetén a kezdő dátum későbbi, mint a mintavétel időpontja. A mintavételre 
használt adatok a munkaügyi nyilvántartásokból, és a NAV foglalkoztatottak bejelentési adatbázisából 
származnak. Ezek egyes esetekben ellentmondásokat tartalmaznak. Vannak személyek, akik a m in-
tavétel időpontjában ellátatlanok, illetve foglalkoztatási támogatásokba érintettek voltak, azonban a 
NAV adatbázisban bejelentett munkaviszonyuk volt. Egyik használt adatbázis sem tekinthető nap-
rakész nyilvántartatásnak. A munkaügyi nyilvántartásba is csak később kerül be az elhelyezkedésre 
vonatkozó információ, főként, ha a személy ellátás nélküli státuszban van. És ugyanígy, a munkavi-
szony bejelentése sem történik meg minden esetben a munkaviszony létesítésének első napján. Eze-
ket az ellentmondásokat látva kismértékű korrekciókat voltunk kénytelenek alkalmazni. Az ellátatla-
nok, 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 foglalkoztatási jogviszonyok közül kihagytuk azokat, melyek ugyan elsődleges munkaerő-piaci 
jogviszonyok voltak (pl. 1101-es kód, munkaviszony) de egyező kezdő dátummal a munkaügyi nyil-
vántartás a személyeknél közfoglalkoztatásba lépést mutatott (az EMMA felé tévesen, nyílt munkaerő-
piacinak jelzett közfoglalkoztatási jogviszonyok).  

A munkavállalási események közé csak az elsődleges munkaerő-piaci foglalkoztatási jogviszonyokat 
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 

 társas vállalkozó 

 társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett 

 több munkáltató által létesített munkaviszony 

Ez a lehatárolás azért szükséges, hogy a közfoglalkoztatás eseményei és az elhelyezkedési-
munkavállalási események között szereplő közfoglalkoztatási események ne keveredjenek össze. Az 
általunk alkalmazott módszertan eltér az NMH által publikált nyomon követési vizsgálatok módszerta-
nától, mert ott csak a támogatás végét követő 180. napon érvényes munkavállalási eseményeket pub-
likálják. A mi vizsgálatunk figyelembe veszi a közfoglalkoztatást követő időszak összes munkavállalási 
eseményét, annak kezdő és befejező időpontjától függetlenül.  
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51. ábra: Elhelyezkedési mutatók a csoportokban 

 

 

 

A támogatást követő időszakban a közfoglalkoztatott személyek 6,3 százaléka helyezkedett el. 
A vizsgálat során az ellátásban nem részesítettek csoportját tekintjük kontrollcsoportnak, eb-
ben a csoportban az elhelyezkedési arány 19,2 százalékos volt. A kontrollcsoportba tartozó ellátás 
nélküli személyek elhelyezkedési aránya lényegesen magasabb volt a közmunkásokra jellemző ará-
nyoktól. 

A közfoglalkoztatásban érintett személyek esetén a nők elhelyezkedési aránya (5,8%) kis mértékben 
elmaradt a férfiak esetén jellemző aránytól (6,6%). A közfoglalkoztatást követő elhelyezkedés és a 
nem közötti összefüggés nem szignifikáns28.  

A kontrollcsoport esetén a férfiak elhelyezkedési aránya volt magasabb (20,9%), mint a nők esetén 
látható munkaerő-piaci kilépés aránya (17,8%), azonban a két változó közötti kapcsolat ebben az 
esetben sem bizonyult szignifikánsnak.  
  

                                                      
28 Az összefüggés vizsgálatára a Pearson-féle khi-négyzet próbát használjuk 
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52. ábra: Elhelyezkedés a csoportokban nemek szerint 

 

 

A közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek közül a 25 év alatti személyek 9,1 százaléka he-
lyezkedett el. A legfiatalabb korcsoportra volt jellemző a legnagyobb elhelyezkedési arány. Az idősebb 
korcsoportok esetén a kor növekedésével egyre csökkent az elhelyezkedők kimutatott aránya, bár ez 
az összefüggést nem erősítette meg szignifikancia-vizsgálatunk. A 25-39 év közötti személyek esetén 
7,2 százalékos elhelyezkedési arány volt látható, a 40-54 éveseknek pedig 5,1 százaléka helyezke-
dett el a támogatást követően a nyílt munkaerő-piacon. Az idősebb, 55 éven felüli személyek esetén a 
többi korcsoportnál tapasztaltnál is alacsonyabb volt az elhelyezkedők aránya (4,5%). Az elhelyezke-
dési arány és az életkor esetén látható, de szignifikánsnak nem bizonyuló összefüggés arra 
utalhat, hogy más tényezők nagyobb szerepet játszhatnak a támogatást követő foglalkoztatási 
reintegrációban, mint az érintett személyek életkora.  

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legfiatalabb, 25 év alatti korcsoportban volt a legma-
gasabb, 27,4 százalékos. A 35-39 év közötti személyek esetén ez az arány 21,5 százalék, a 40-54 év 
közöttieknél 17 százalék volt. A legidősebb, 55 év feletti személyeknek csak 9,3 százaléka helyezke-
dett el a mintavétel és a vizsgálat időpontja között. A kontrollcsoport esetén a korcsoport és az elhe-
lyezkedés közötti összefüggés szignifikáns.  

A közfoglalkoztatásban részesülők közül minden korosztály jellemzően kisebb arányban talált állást az 
ellátást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. A két elhelyezkedési arány közötti elté-
rés az elhelyezkedési arány változását mutatja a vizsgált jellemző, itt az életkor vonatkozásában. 

A 25 éven aluli személyek esetén a különbség megközelítette a 20 százalékpontot, ami arra utalhat, 
hogy az azonos korú személyek lényegesen nehezebben, kisebb arányban tudnak elhelyezkedni ab-
ban az esetben, ha közfoglalkoztatásban dolgoznak, mintha ellátás nélküli álláskeresők lennének.  
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53. ábra: Elhelyezkedési arányok a csoportokban életkor szerint 

 

 

 

A közfoglalkoztatott személyek közül az alapfokú végzettséggel rendelkezők 4,6 százaléka helyezke-
dett 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 végzettség és az 
elhelyezkedési arány között szignifikáns összefüggés figyelhető meg. A középfokú végzettség-
gel rendelkezőknek 7,3 százaléka, a felsőfokú végzettségűeknek pedig közel ötöde, 19,2 százaléka 
helyezkedett el a munkaerő-piacon a képzést követő időszakban.  

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legalacsonyabb iskolai végzettségű csoportban 13,3 
százalékos volt. A középfokú végzettséggel rendelkezők esetén ez az arány 22,5 százalékra emelke-
dett. A legmagasabb elhelyezkedési arányt a felsőfokú végzettségű személyek között találtuk, 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 közmunkás álláskeresők minden végzettségi szintű csoportja alacsonyabb arányban helyez-
kedett el a támogatást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. Nagyobb különb-
ség volt látható az elhelyezkedés arányok között az közép és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
esetén.   
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54. ábra: Elhelyezkedési arányok a csoportokban a legmagasabb iskolai végzettség szerint % 

 

 

Az egyes települések eltérő foglalkoztatási környezete eltérő reintegrációs esélyt jelent a vizsgált 
személyek részére. A települési hátrányok hatását úgy tesszük láthatóvá, hogy az érintetteket lakóhe-
lyük gazdasági és foglalkoztatási szempontból hátrányos és nem hátrányos helyzete szerint csoporto-
sítjuk. A közfoglalkoztatott személyek közül a hátrányos helyzetű településeken élők 5 százalék he-
lyezkedett el a támogatást követően. A jobb helyzetű települések esetén az elhelyezkedési arány kö-
zel a kétszerese, 9,5 százalékos volt. A közmunkások esetén a település helyzete és az elhelyez-
kedés között szignifikáns összefüggés volt.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek közül a hátrányos helyzetűnek minősülő településen élők 14.6 
százaléka talált állást a vizsgálat időpontjáig. A jobb helyzetű településeken élők esetében ez az 
arány lényegesen magasabb, 24,2 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint ez szignifikáns összefüggést 
jelent. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek mindkét település-típus esetében ala-
csonyabb arányban voltak megtalálhatók a munkaerő-piacon a támogatást követően, mint a 
kontrollcsoportban tartozó személyek. A különbség a hátrányos helyzetű településen élők esetén 
élők esetén 9,6 százalékpont volt, viszont jobb gazdasági helyzetű településeken ennél jóval maga-
sabb, közel 15 százalékpontos volt. A jobb helyzetű településeken nagyobb a különbség az elhelyez-
kedési arányokat tekintve az ellátatlanok és közfoglalkoztatottak között, mint a rosszabb helyzetű te-
lepüléseken.  
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55. ábra: Elhelyezkedés a csoportokban a lakóhely helyzete szerint 

 

 

Az egyes támogatások, ellátások és más aktivizáló beavatkozások sikerességéhez a munkaerő piaci 
tapasztalat is hozzájárulhat. A közfoglalkoztatott személyek esetén a támogatást megelőző időszak-
ban munkatapasztalattal rendelkező személyek 6,9 százaléka állásban volt a vizsgálat időpontjában. 
A közfoglalkoztatást megelőző időszakban kimutatható munkaviszony nélküli személyek esetén az 
elhelyezkedési arány alacsonyabb, 5,2 százalékos volt, de ez az összefüggés nem bizonyult szignifi-
kánsnak.  

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

A közfoglalkoztatásba bevont személyek elhelyezkedési aránya jelentősen, 9-18 százalékpont-
tal elmaradt a kontrollcsoport hasonló tagjaira jellemző arányoktól. A különbség főleg a korábbi 
munkatapasztalattal rendelkezők, alapvetően könnyebben elhelyezhető személyek esetén volt kiugró-
an nagy az ellátással nem rendelkező személyek csoportjához viszonyítva.  
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56. ábra: Elhelyezkedés a csoportokban a munkatapasztalat megléte szerint 

 

 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyének leg-
magasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetéből, 
valamint korábbi munkatapasztalatukból létrehoztunk egy komplex mutatót. A skála megmutatja azo-
kat 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 hátrányban 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 munkatapasztalat-
tal is rendelkező személyeket.  
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57. ábra: Elhelyezkedés a csoportokban az érintett személyek hátrányai szerint 

 

 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyének leg-
magasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetéből, 
valamint korábbi munkatapasztalatukból létrehozott komplex mutató a közfoglalkoztatással támogatott 
személyek esetén jelentős, számításaink szerint szignifikáns összefüggést mutat. Minél több szem-
pontból ítélhető hátrányosnak a vizsgált személy helyzete, annál kisebb esélye volt az ellátást 
követően az elhelyezkedésre. A minden, itt vizsgált szempontból hátrányos helyzetűnek minősíthe-
tő, közfoglalkoztatott személyek támogatást követő elhelyezkedési aránya mindössze 2,3 százalékos 
volt. A két fontos szempontból rosszabb helyzetű csoportba tartozó személyek 5,4 százaléka helyez-
kedett el a támogatást követően. A jobb helyzetű, az elemzett szempontok közül legfeljebb egy eseté-
ben hátrányokkal rendelkezők elhelyezkedési aránya 6,8 százalékos volt. Az elhelyezkedési arány 
azoknál a közfoglalkoztatott személyeknél, akik esetén egyik hátrányos tényező sem volt megállapít-
ható, a többi csoporthoz képes jelentősen magasabb volt (13,9%). A közfoglalkoztatott személyek 
esetén is jól látszik, hogy akár egy hátráltató tényező is milyen jelentős mértékben képes rontani az 
egyének elhelyezkedési esélyeit. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az azonosítható, a munkavállalás 
szempontjából jelentős hátrányokkal rendelkező személyek esetén a munkaerő-piaci integrációt tá-
mogató intézkedéseknek célzottan erre a hátrányképző tényezőre koncentrálnia.  

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 hátráltató tényező volt 
jellemző, már 13,9 százalékos elhelyezkedési arányt mutatta fel. Az egy szempontból rossz helyzetű-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

minden szempontból

két szempontból

egy szempontból

jó helyzetű

minden szempontból

két szempontból

egy szempontból

jó helyzetű

kö
zf

o
gl

al
ko

zt
at

ás
ko

n
tr

o
ll 

cs
o

p
o

rt

97,7

94,6

93,2

86,1

96,4

86,1

74,9

71,1

2,3

5,4

6,8

13,9

3,6

13,9

25,1

28,9

nem helyezkedett el elhelyezkedett



 

 

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

 86/140 

 

nek 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 szignifi-
káns volt.  

A közmunkások elhelyezkedési mutatói minden csoportban alacsonyabbak voltak, mint a kontrollcso-
port esetén megfigyelt elhelyezkedések arányai. Amíg azonban a legrosszabb helyzetű, minden 
szempontból hátrányokkal rendelkező személyek esetén a különbség alig 1,3 százalékpont volt (tehát 
jellemzően ugyan olyan alacsony eséllyel jutottak nyílt munkaerő-piaci álláshoz a közfoglalkoztatottak, 
mint az ellátatlan személyek), addig a kevesebb hátránnyal jellemezhető személyek esetén jelentősen 
nőtt az elhelyezkedési arányokban látható eltérés. A legfeljebb egy szempontból hátrányokkal rendel-
kező személyek esetén a közfoglalkoztatásban érintettek 15-18 százalékponttal alacsonyabb arány-
ban helyezkedtek el, mint a kontrollcsoportba tartozó álláskeresők.  

 

7.6 A közfoglalkoztatásban részesülők támogatásai és ellátásai  

A kutatás során az aktív eszközöktől elkülönítetten kezeljük a közfoglalkoztatás eszközeit.  A vizsgált, 
2011-2014 között időszakban 6 közfoglalkoztatási eszközről rendelkezünk adatokkal, a 2011 közepé-
től indult új közfoglalkoztatási programok mindegyikéről és az azt megelőző időszakban alkalmazott 
közfoglalkoztatási eszközök közül a közhasznú munkáról. A közfoglalkoztatásra vonatkozó kutatásban 
a következő támogatásokat tekintjük közfoglalkoztatási eseménynek: 

 Értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

 Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 

 Közhasznú munkavégzés támogatása 

 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 

 Vállalkozások részére bérpótló juttatásban részesülő személyek foglalkoztatásának támogatása 

A mintában szereplő személyek részére biztosított közhasznú foglalkoztatás támogatások mindegyi-
kének kezdete és vége a 2011 január és február közötti időszakba esett. A vállalkozások számára 
bérpótló juttatásban részesülők támogatásainak kezdete és vége ugyancsak 2011-ben, a március és 
október közötti időszakra esett. Az értékteremtő közfoglalkoztatási programokban érintettek foglalkoz-
tatási időszakai is ebben az évben, 2011 április és december között voltak. A rövidebb idejű közfoglal-
koztatás keretében támogatottak támogatási időszakai is erre az évre és 2012 elejére estek. Hosz-
szabb időtartamú és országos közfoglalkoztatás az egész vizsgált időszakban működött. Kistérségi 
startmunka mintaprogramok 2013-tól szerepelnek a mintában vizsgált személyek közfoglalkoztatásai 
között.  
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58. ábra: A nyújtott közfoglalkoztatási típusok és az igénybe vevő személyek száma 2011-14 

Támogatás-típus személy 
közfoglalkoztatás típu-

sok száma 

 

fő aránya db aránya 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tá-
mogatása 

1890 42,0 4091 49,0 

Kistérségi startmunka mintaprogram támoga-
tása 

1059 23,5 1654 19,8 

Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 799 17,8 882 10,6 

Országos közfoglalkoztatási program támo-
gatása 

735 16,3 1674 20,0 

Értékteremtő közfoglalkoztatási program tá-
mogatása 

33 0,7 33 0,4 

Közhasznú munkavégzés támogatása 12 0,3 12 0,1 

Vállalkozások részére BPJ-ban részesülő 
személyek foglalkoztatásának támogatása 

5 0,1 5 0,1 

összesen 2546 56,6 8351 100,0 

 

A mintába került személyek 56,6 százaléka volt közfoglalkoztatott 2011 és 2014 között legalább egy 
alkalommal. Ezek a személyek összesen 8351 alkalommal léptek be közmunka támogatásba, tehát 
jelentős az ismétlődő belépések aránya, hiszen átlagosan 3,3 alkalommal voltak bevonva. A vizsgált 
személyek 42 százaléka vett részt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, 23.5 százalékuk kistér-
ségi programokban. A rövid idejű és az országos közfoglalkoztatási programok ennél valamivel kisebb 
arányban érték el a mintába került személyeket, 17,8 és 16,3 százalékukat vonták be ezek eszközök 
valamelyikébe. A többi eszközben érintett személy aránya alacsony volt.  

A támogatási esetek között is a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás volt a legnagyobb arányú, a 
közmunkák közel fele (49 %) ilyen volt. A közfoglalkoztatások közel ötöde startmunka és további ötö-
de országos közfoglalkoztatás volt. A rövid idejű közfoglalkoztatások aránya is meghaladja a 10 szá-
zalékot. A többi eszköz támogatási esetei összesen sem tettek ki vizsgált személyek közfoglalkoztatá-
sainak fél százalékát.  

 

7.6.1 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 szemé-
lyek több ellátásban, támogatásban is részt vehettek az elemzett időszakban, ellátásaik és támogatá-
saik összege 17895 volt. Az alapsokaság tehát átlagosan 4 alkalommal részesült támogatásban, 
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 részesült támogatásban, 21,2 százalékuk csak egyféle tá-
mogatást vagy ellátást kapott, további 21,8 százalékuk esetén kétféle ellátás, támogatás volt.  
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59. ábra: A vizsgált személyek megoszlása a kapott támogatási típusok száma alapján 2011-
2014 

 

 

A vizsgálatban szereplő személyek több mint fele (50,8 %) három, vagy annál több támogatási formá-
ban részesült az elemzett időszakban. A vizsgált személyek 8,9 százaléka 6 vagy annál többféle tá-
mogatási formában részesült 2011 és 2014 között. A közmunkák mellett viszonylag kevés személy 
életútjában jelent meg valamilyen bérjellegű támogatási forma. E két eszköztípus együtt járása 
nem tekinthető gyakorinak.  

A legfontosabb, a mintába került személyekre jellemző eszközök esetén megvizsgáltuk a leggyakoribb 
együttjárásokat, tehát azokat az eseteket, amikor egy személy életútjában több ellátási típus is megta-
lálható. Itt azokat a személyeket mutatjuk meg, akik esetén a 2011 – 2014-es időszakban részesültek 
a legalább egy esetben közfoglalkoztatásban. Az itt figyelembe vett ellátások a következők voltak.  

 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 Rövid idejű közfoglalkoztatás támogatása 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

 Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása 

A mintában szereplő személyek közül olyan kevesen részesültek értékteremtő közfoglalkoztatási 
programban, vállalkozások részére nyújtott bérpótló juttatásban, vagy a közhasznú munkavégzés 
támogatásában, hogy ezeket az ellátásokat kihagytuk ebből a vizsgálatból. Azok, akik legalább egy-
szer részesültek közfoglalkoztatásban, a minta 56,5 százalékát tették ki.  
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60. ábra: Közfoglalkoztatásban részesült személyek aránya az igénybe vett támogatás és ellá-
tás-típusok szerint, 2011 - 2014 

 

 

A közmunkába bevont személyek átlagosan 3,8 támogatási és ellátási típusban részesültek 2011 és 
2014 között. Egy-egy támogatási típusban természetesen több alkalommal is részesülhettek. A vizs-
gált személyek 3,6 százaléka egyféle, 9,4 százaléka kétféle támogatási típusban részesült. A 3-4 féle 
ellátásban részesülő személyek aránya volt a legmagasabb (134 – 12,8 %). Az érintett személyek 17 
százalékáról mondható el, hogy esetükben a foglalkoztatáspolitika az eszközök széles tárát alkalmaz-
ta és a közfoglalkoztatás mellett 4-5, vagy annál is több ellátással, illetve támogatással próbált a segí-
teni munkaerő-piaci reintegrációjukat. 
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61. ábra: Gyakori ellátási és támogatási típusok egy életúton belül 
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A közfoglalkoztatás egyes támogatási formái egy életúton belül leggyakrabban passzív ellátá-
sokhoz kapcsolódtak. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és álláskeresési járadék együttese 
volt a leggyakoribb, de sok esetben kötődik közmunka képzéshez, vagy másik közfoglalkoztatási for-
mához is. Jelentős volt azoknak az aránya is, akik kétféle közfoglalkoztatási eszközben is részt vettek, 
mindegyikben akár több alkalommal is. Gyakran látható, hogy közfoglalkozatást képzés követ. 

 

7.7 A támogatási csoportok az 2011 és 2014 között igénybe vett támoga-
tási formák száma szerint 

7.7.1 Közfoglalkoztatásban részesítettek 

A mintavétel időpontjában közfoglalkoztatott személyek 6,8 százaléka egyféle támogatásban (a vizs-
gált közfoglalkoztatásban) részesült a kutatásban vizsgált, 2011 és 2014 közötti időszakot tekintve. A 
vizsgált támogatási formában több alkalommal is részt vehetett egy-egy személy. Ahogyan az általunk 
kapott adatokból kitűnt, voltak olyan személyek, akik ebben az időszakban 5-10 alkalommal közfoglal-
koztatottak lettek (egy közfoglalkoztatási típust tekintve). A közmunkát végző személyek nagyobb 
része azonban a korábbi időszakban legalább egyszer, de sok esetben többször is részesült más 
ellátási és támogatási formákban is.  

A mintába kerültek 15,1 százaléka kétféle ellátással rendelkezett, további 44,4 százalékuk esetén 3-4 
féle ellátás is megfigyelhető volt a vizsgált időszakra vonatkozóan. A képzésben állók harmada, 33,7 
százaléka 5, vagy annál többféle támogatási és ellátási formában is részesülő személy volt. Ez az 
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arány lényegesen meghaladja a hatásvizsgálatban kontrollcsoportként használt, ellátás nélküli szemé-
lyekre jellemző arányokat.  

 

62. ábra: A közfoglalkoztatásban részt vett személyek megoszlása az igénybe vett támogatási 
típusok száma szerint 2011-14 

 

 

Ebben a csoportban az egy ellátási formával, tehát a vizsgált közfoglalkoztatás támogatással rendel-
kezők között magas volt a fiatal, 25 év alatti személyek aránya (42%). Az egy-két ellátási típussal 
rendelkezők jellemzően magasabb iskolai végzettségűk voltak, körükben meghaladta az 50 százalé-
kot a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya, valamint a magasabb végzettségűek aránya is 
jelentősen meghaladta a három-, vagy többféle ellátással jellemezhetők csoportjaira jellemző arányo-
kat. A közfoglalkoztatásban részt vevő, de a korábbi időszakra vonatkozóan sokféle (több, mint ötféle) 
ellátással rendelkezők többsége férfi volt (66%), de jellemzően középkorú, 25 és 50 év közötti, közel 
60 százalékuk esetén a legmagasabb iskolai végzettség alapfokú, vagy az alatti volt. 

A közfoglalkoztatott személyekre, valamint az ő korábbi ellátásokra vonatkozóan megállapítható, hogy 
jellemzően minél többféle ellátást és támogatást vettek igénybe, annál inkább jellemző rájuk, hogy 
rosszabb helyzetű településeken élnek (83%), é s hogy közülük több személynek van munkatapaszta-
lata a korábbi időszakból (84%).  

A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének aránya tekintetében azt tapasztaltuk, 
hogy alacsonyabb arányban helyezkedtek el egyrészt azok a személyek, akik csak egyféle ellá-
tási formában részesültek a vizsgált időszak egészét tekintve (7,8%), és azok is, akik öt, vagy 
annál több ellátási formában, támogatásban részesültek (3,6%). A 2011-2014-es időszakból kétfé-
le ellátással is rendelkezők elhelyezkedési mutatói ezeket az értékeket meghaladták (10,2%), illetve, 
ahogy a 3-4-féle ellátási formával jellemezhetők esetén láthatjuk (6,8%), nem sokkal maradtak el tő-
lük. 

A hatásvizsgálatban kontrollcsoportnak tekintett ellátás nélküli személyek csoportjához képest a vizs-
gálat mintavételének időpontjában közmunkát végző személyek elhelyezkedési mutatói – amint azt a 
vonatkozó fejezetben részletesen kibontva láthattuk – lényegesen alacsonyabbak voltak. A támoga-
tást követő elhelyezkedések arányában mutatkozó különbségben enyhe tendencia figyelhető meg a 
korábbi időszakban igénybe vett ellátások és támogatások számát tekintve. Az elhelyezkedési arány-
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ban látható különbség jellemzően nagyobb a kontrollcsoport javára a kevés, 1-2 féle támogatással 
rendelkezők körében. 

 

7.8 Közfoglalkoztatás, többváltozós elemzés 

 

A hatásvizsgálatban a közfoglalkoztatás eredményességét és hatásosságát a nyílt munkaerőpiacra 
történő reintegrációval mértük. Az általunk alkalmazott eljárás a vizsgált szereplők életútjának a fog-
lalkoztatáspolitikai eszközök, valamint a munkaerő-piaci aktivitás szempontjából történő megismerése 
lehetőséget ad alaposabb, mélyebb vizsgálatokra is. 

A mérésben nem a munkaerőpiacra való visszahelyezés abszolút mértéke a legfontosabb vizsgálandó 
kérdés. Az elsődleges munkaerőpiacra viszonylag alacsony arányban lépnek vissza a közmunkások a 
támogatást követően. A mérték bemutatásánál fontosabb azonosítani azokat a tényezőket, tulajdon-
ságokat és körülményeket, melyek kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárulnak az elhelyezkedés-
hez. Az elhelyezkedés és az egyes jellemzők, tulajdonságok és körülmények hatásait láthattuk a ko-
rábbi fejezetben, ahol bemutattuk, a mintavétel időpontjában közfoglalkoztatott személyek elhelyezke-
dési arányait miként befolyásolt nemük, koruk, legmagasabb iskolai végzettségük, lakóhelyük helyzete 
és korábbi munkatapasztalataik.  

A többváltozós elemzésben ennél tovább lépve vizsgálni tudjuk az egyes tényezők együttes hatásait 
is. Figyelembe vettük a vizsgált személyek összes, a vizsgált időszakban kapott támogatását és ellá-
tását, nem csak a közfoglalkoztatási támogatást, aminek keretében a mintavétel időpontjában foglal-
koztatták.  

Statisztikai modellt, bináris logisztikus regressziót használunk a foglalkoztatás, a munkavállalás ma-
gyarázatára, annak meghatározására, hogy a modellbe bevont, a személyekre és az életútjukra jel-
lemző befolyásoló tényezők közül melyik és milyen mértékben hat a felmért álláskeresők munkaválla-
lására. A modellben a függő változó a munkavállalást méri. Az adatfelvétel adatbázisából kialakítottuk 
azoknak a változóknak a széles körét, amelyeket bevontunk a modellbe, amelyek hatásait figyelembe 
vesszük annak meghatározására, hogy milyen irányú és milyen mértékű hatással vannak a népesség 
munkaerő-piaci részvételére. A modell függő változójaként használt nyílt munkaerő-piaci elhelyezke-
dés esetén azokat az elhelyezkedési eseteket tekintettük a vizsgálatban megfelelőnek, melyek kezde-
te a passzív ellátás kezdő időpontja után indult. 

 

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

 Iskolai végzettség szintje. A legmagasabb iskolai végzettséget 3 fokozatban vettük figyelembe 
(alap, közép és felsőfokú végzettség). Az alapfokú kategória tartalmazza azokat a személyeket 
is, akik kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályos végzettséggel 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 települé-
seken élőket és a jobb helyzetű települések lakóit.  

 A település mérete. A személyek lakóhelyének méretét 4 méret szerint fokozat szerint csopor-
tosítottuk, így ezeket a kategóriákat alkottuk: 1000 fő alatti, 1000 és 5000 fő közötti, 5000 és 
20000 fő közötti és 20000 fő feletti település 
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 Munkatapasztalat. A vizsgált személyek korábbi munkatapasztalatait a támogatás kezdete előt-
ti, 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 értel-
mezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjában ellátással, támogatással nem rendel-
kező személyeket a passzív ellátásokkal rendelkező személyektől. 

 Passzív ellátások a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen pasz-
szív ellátásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően. Külön választottuk azokat a 
személyeket, akik nem részesültek a 2011 – 2014-es időszakban passzív ellátásban azoktól, 
akik egy esetben részesültek valamilyen passzív ellátásban és azoktól is, akik életútjában több-
ször és többféle passzív ellátás volt már. 

 Aktív ellátások a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen aktív 
támogatásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően. Külön választottuk azokat a 
személyeket, akik nem részesültek a 2011 – 2014-es időszakban aktív támogatásban azoktól, 
akik egy esetben részesültek valamilyen aktív támogatási formában és azoktól is, akik életútjá-
ban többször és többféle aktív támogatási is látható volt.  

 Közmunka a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen közfoglal-
koztatási, közmunka jellegű támogatásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően, 
Ideértettük a közfoglalkoztatás 2011-től érvényes új rendszerének eszközeit is és a közhasznú 
foglalkoztatás 2011-es eseteit is. Külön választottuk azokat a személyeket, akik nem vettek 
részt a 2011-2014-es időszakban közmunkában azoktól, akik egy esetben voltak közfoglalkoz-
tatottak és azoktól is, akik életútjában többször és többféle közmunka is látható volt az elemzett 
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 érdeklődés hiá-
nyának következtében nem szerepelnek az eredmények között, hanem azért, mert a modellben nem 
bizonyultak szignifikánsnak.  

A vizsgált csoportot közfoglalkoztatott személyek alkották, többségük jelentős munkaerő-piaci múlttal, 
sokféle támogatással rendelkeztek. Ez a tény is közrejátszhatott abban, hogy a korábbi, a vizsgált 
támogatást megelőző időszakban valamilyen aktív ellátásban már részesített és az ilyen támo-
gatással nem rendelkező közmunkások elhelyezkedési esélyhányadosai között a modellben 
nem volt látható szignifikáns összefüggés. Nem bizonyult szignifikánsnak a passzív, munka-
ügyi és szociális jellegű ellátás sem, tehát a vizsgált támogatást megelőző időszakban valami-
lyen passzív ellátásban részesülő és a többi közfoglalkoztatott személy elhelyezkedéseinek 
esélyei között nem volt látható szignifikáns összefüggés. 

A modellben nem szignifikáns tényező volt a nem. Ahogy a kereszttáblás elemzés esetén, úgy az 
itt alkalmazott többváltozós elemzés is azt mutatja, hogy ebben a kutatásban az álláskeresők neme 
nem befolyásolja elhelyezkedési esélyeiket. 

Hasonló okok, a modellbe való rossz illeszkedés miatt volt szükség a településméret kizárására. Azt 
tapasztaltuk, hogy az elhelyezkedési esélyek alig függtek attól, hogy kisebb, vagy nagyobb tele-
pülésen éltek. 

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



 

 

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

 94/140 

 

63. ábra: Az elhelyezkedés esélyeit befolyásoló változók mértéke 

 

 

Az eredményekből látszik, hogy az közfoglalkoztatott személyek esetén a munkavállalásra, ponto-
sabban elhelyezkedési esélyeikre a támogatás jellegének, az vizsgált személyek korának, leg-
magasabb iskolai végzettségének, lakóhelyének helyzete volt hatása, továbbá befolyásolták az 
elhelyezkedési esélyeiket a korábbi munkatapasztalataik és megelőző közfoglalkoztatási támo-
gatásaik is. 

A támogatás jellege a modellben kiemelkedően nagy hatásúnak mutatkozott. A vizsgálatban az ellátás 
nélküli személyek alkották a kontrollcsoportot. Hozzájuk képest lényegesen kisebb eséllyel helyezked-
tek el azok a személyek, akik a mintavétel időpontjában közfoglalkoztatottak voltak. A közmunkások 
elhelyezkedési esélyhányadosa 0,39-es értéket mutatott, tehát kevesebb, mint feleakkora esély-
lyel helyezkedtek el, mint az ellátatlan személyek.  

Az életkori csoportokat vizsgálva megállapítható volt, hogy az életkor növekedésével folyamatosan 
csökkent a közfoglalkoztatott személyek elhelyezkedési esélyhányadosa. A 25 év alatti szemé-
lyekhez képest a 25-39 év közötti személyek elhelyezkedési esélye, önmagában csak a kor miatt 0,62 
szeres volt. A 40-55 évesek elhelyezkedési esélyei ennél is alacsonyabbak, alig feleakkorák (0,47), 
mint a legfiatalabbaké. A legidősebb közfoglalkoztatott korosztályoknál az elhelyezkedési esélyhánya-
dos rendkívül alacsony. Az 55 éven felüli személyek elhelyezkedési esélye nagyon alacsonyak a fiata-
labbakhoz képest, a logaritmikus skálán látható 0,29-os esélyhányados azt fejezi ki, hogy elhelyezke-
dési esélyeik kevesebb mint a harmada a hozzá hasonló jellemzőkkel rendelkező, de 25 év alatti 
személynek. 

A közmunkások elhelyezkedésre a legmagasabb iskolai végzettség szintje is jelentős hatással volt. A 
közép- és felsőfokú végzettségi szint lényegesen magasabb esélyhányadosokat mutat a logaritmikus 
skálán ábrázolva, mint az alapfokú végzettség. A legfeljebb 8 általánost végzett személyekhez 
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képest a középfokú végzettséggel rendelkező közmunkások közel másfélszeres (1,53) eséllyel 
jutottak munkához a mintavétel és vizsgálat időpontja között. A felsőfokú végzettségűek esetén 
még ennél is magasabb, közel két és félszeres (2,4) szeres esélye léptek ki a nyílt munkaerőpiacra.  

A lakóhely jellemzői közül a település mérete nem bizonyult szignifikánsnak. Nem találtunk ebben a 
modellben összefüggést abban, hogy kisebb, vagy nagyobb településen élő közmunkások elhelyez-
kedéséről volt szó. Azonban a település gazdasági, foglalkoztatási jellemzői mégis befolyásolják 
a közfoglalkoztatást követő elhelyezkedés esélyeit. A jobb helyzetű településen élők közel két-
szer akkora (1,88) eséllyel helyezkedtek el, mint a hátrányos helyzetűnek minősített települése-
ken élők.  

A hatásvizsgálat során felállított adatbázis, amely tartalmazza a személyek foglalkoztatási életútját is, 
lehetőséget adott, hogy bevegyük a modellbe a korábbi támogatások és munkavállalási események 
hatásait is. 

A közfoglalkoztatást követő munkavállalás, munkaerő-piaci reintegráció szempontjából kiemelke-
dően fontosnak bizonyult a támogatást megelőző, korábbi időszakban végzett munka, bejelen-
tett kereső tevékenység. Azok a személyek, akik az elemzésben vizsgált 2011-2014-es időszakban 
már dolgoztak a nyílt munkaerő-piacon, közel kétszer akkora eséllyel (1,98) találtak maguknak munkát 
újra, mint az ilyen munkatapasztalattal nem rendelkező közfoglalkoztatott személyek. 

A vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy az életút korábbi szakaszában részükre biztosított támogatá-
sok egy részének szignifikáns hatása volt az elhelyezkedési esélyhányadosokra. A közfoglalkoztatási 
támogatást megelőző időszakban kapott aktív támogatások és passzív ellátások hatásai nem bizo-
nyultak szignifikánsnak, az elhelyezkedés és a támogatások közötti kapcsolat nem volt elég erős. 
Azonban a korábbi életútban látható közfoglalkoztatási támogatások jelentős, szignifikáns hatással 
vannak a személyek elhelyezkedési esélyhányadosaira. A hatás erőssége és iránya is különböző 
annak függvényében, hogy egyszer, vagy több alkalommal vett részt közfoglalkoztatásban korábban a 
vizsgált személy. Azok a közmunkások, akik korábban, a 2011-2014-es időszakban egy alka-
lommal voltak közfoglalkoztatottak, kissé nagyobb eséllyel helyezkedtek el, mint azok, akik 
nem voltak korább közmunkások (1,06 szeres esély). Azok elhelyezkedési esélye viszont, akik 
többször is közmunkások voltak lényegesen elmaradt a közmunkában nem érintett személye-
kétől (0,55-szoros esély), tehát közel feleakkora eséllyel helyezkedtek el, 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 lehetőséget ad a bevont hatások összehasonlításra 
is. Látható a közfoglalkoztatási támogatási formákban foglalkoztatott személyek és a kontrollcsoport-
ként tekintetbe vett ellátatlan személyek esetén az elhelyezkedést pozitív irányba befolyásolta az 
iskolai végzettség szintje, a korábbi munkatapasztalat és településük foglalkoztatási, munka-
erő-piaci helyzete. A tényezők logaritmikus skálán ábrázolt nagysága jól mutatja, hogy legnagyobb 
szerepe a közfoglalkoztatást követő elhelyezkedés, munkavállalás esélyei tekintetében az életkornak 
és a legmagasabb iskolai végzettség szintjének volt.  

A kor előrehaladtával csökkentek az esélyhányados értékei, tehát minél idősebb egy személy, an-
nál kisebb eséllyel helyezkedett el. Hasonlóan ehhez, az a tény, hogy a vizsgált személy koráb-
ban többször, többféle közfoglalkoztatásban is támogatást kapott, negatívan befolyásolta elhe-
lyezkedési esélyeit. A hatások a logisztikus regressziós modellben egymással kontrolláltak, tehát a 
kor hatása attól függetlenül komolyan negatív, hogy az érintett személy mennyi aktív eszközben ré-
szesült, milyen helyzetű településen él.  
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8. Kutatási tapasztalatok: a közfoglalkoztatásban részt vevő vá-
laszadók jellemzői a kérdőíves felmérés tükrében 

 

Kutatásunk első adatfelvételekor összesen 480 közfoglalkoztatásban részt vevő személy töltötte ki a 
kérdőívet, akik körében a férfiak aránya 50,4%, azaz gyakorlatilag a két nem aránya megegyezik. Az 
életkor tekintetében kiemelkedő a 25-54 évesek csoportja, hiszen a válaszadók 71%-át alkotják, az 55 
év felettiek azonban csak 17%, a 25 év alattiak pedig mindössze 12%-át.  

 

64. ábra: A közfoglalkoztatásban részt vevő válaszadók életkori csoportok szerinti megoszlása 

 

 

 

Elmondható a válaszadók csoportjáról, hogy alig találunk közöttük felsőfokú végzettséggel rendelke-
zőt (a 480 főből heten tartoztak e csoportba), ellenben a közép- és alapfokú végzettséggel rendelke-
zők aránya meglehetősen hasonló.  
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65. ábra: A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

 

 

 

A két előző adat összevetéséből az derül ki, hogy bár felsőfokú végzettségű válaszadókat csak a 25-
54 év közötti korcsoportban találunk, ám ettől eltekintve nem nevezhetők jelentősnek az eltérések az 
egyes csoportok között.  

 

66. ábra: A válaszadók életkor és iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

 

Az, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő válaszadóknak volt-e már munkahelye vagy fizetett 
munkája, a jelek szerint nem függ attól, hogy hány évesek. Adataink azt mutatják, hogy erre a kérdés-
re minden korcsoportban 12-14% közötti arányban kaptunk „igen” választ. 
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67. ábra: „Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” – életkori csoportok szerint 

 

 

 

Az iskolai végzettséggel már szorosabb az összefüggés, ugyanis azt látjuk, hogy míg a felsőfokú vég-
zettségűek mindegyikének volt már munkahelye vagy fizetett munkája, addig ez az alacsonyabb vég-
zettségűek csoportjában már csak 87%. 

 

68. ábra: „Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” –  iskolai végzettség szerint 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 év alatt

25-54 év

55 év és felette

86,4%

87,2%

88,0%

13,6%

12,8%

12,0%

igen nem

0% 20% 40% 60% 80% 100%

alapfokú

középfokú

felsőfokú

87,1%

87,0%

100,0%

12,9%

13,0%

igen nem



 

 

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

 99/140 

 

Végül a lakóhely területi fejlettségi mutatója szintén nem differenciál jelentősen, hiszen akár a magas, 
akár a közepes, akár az alacsony fejlettségű területeket tekintjük, azt látjuk, hogy azok aránya, akik-
nek már volt munkahelye vagy fizetett munkája, 10-15% között mozog. 

 

Az első lekérdezéskor, azaz 2014 augusztusában a válaszadók kétharmadának volt munkahelye 
vagy fizetett munkája. Leginkább a legidősebbek, legkevésbé a 25-54 év közöttiek dolgoztak ekkor, 
bár látható, hogy a különbségek nem számottevőek.  

 

69. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014 augusztus, életkori 
csoportok szerint 

 

 

Az iskolai végzettség szerinti csoportosítás azt mutatja, hogy legkisebb arányban az alapfokú végzett-
ségűek dolgoztak az első lekérdezéskor. Hozzájuk képest mind a közép-, mind a felsőfokú végzettsé-
gűek „aktívabbak” voltak, méghozzá gyakorlatilag azonos mértékben. 
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70. ábra: A megkérdezettek legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

 

 

 

Ami a lakóhely fejlettségét illeti, meglepőnek nevezhető adatokat kaptunk e kérdésnél. Azt találtuk 
ugyanis, hogy legkisebb arányban (63,2%) épp a magasan fejlett területeken élők dolgoztak, őket 
követték az alacsony fejlettségű területen élők (66,7%), végül a közepesen fejlett területeken élők 
(70,7%).  

 

71. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014 augusztus, a lakó-
hely területi fejlettségi mutatója szerint 

 

 

 

A munkakeresési aktivitás kapcsán azt mondhatjuk, hogy abban csökkenés mutatkozik 2014 augusz-
tusához képest, hiszen akkor a munkát keresők aránya 59,6% volt, ami azonban 2015 januárjára 
48%-ra csökkent. Azt is láthatjuk, hogy azok, akik mind a két adatfelvételkor munkát kerestek, mind-
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össze a válaszadók egyharmadát teszik ki, és közel ugyanennyien vannak azok, akik sem az első, 
sem a második megkérdezéskor nem kerestek munkát. 

 

 

72. ábra: Munkakeresési aktivitás a két lekérdezéskor29 

 

keresett-e 
munkát 2015 
januárjában? 

keresett-e munkát 
2014 augusztusá-
ban összesen 

igen nem 

igen 35,9% 12,1% 48,0% 

nem 23,7% 28,3% 52,0% 

összesen 59,6% 40,4% 100,0% 

 

A jövőre vonatkozó tervek az egyes életkorokban értelemszerűen eltérnek. Kutatásunkban a legfia-
talabbak fele tervezi például, hogy új szakmát sajátít el, és egyaránt egyharmad körül van azoknak az 
aránya, akik idegen nyelvet, vagy épp tovább tanulnának. Ugyancsak nagy arányban jelenik meg a 
fiataloknál a tervek között a más országban, vagy más településen történő munkavállalás, ezekhez 
képest az önálló vállalkozás indítása, mint cél, nem tekinthető népszerűnek. 

A 25-54 éves korcsoportban egyértelműen az új szakma elsajátítása a leggyakoribb cél, hiszen a vá-
laszadók kétötöde kifejezte ebbéli szándékát. E csoportban egy másik lehetőség sem ilyen közked-
velt: a második leggyakoribb választ, a más településen történő  munkavállalást mindössze a válasz-
adók 22,5%-a, az idegennyelv-elsajátítást és továbbtanulást pedig csak a válaszadók egyötöde jelölte 
meg.  

Végül az 55 éves és idősebb válaszadók csoportjában, mondhatni nem meglepő módon, legerőtelje-
sebben a nyugdíjba vonulás szándéka jelenik meg: ezt a válaszadók kétötöde tervezi, további egy 
hatoda pedig a rokkanttá nyilvánítási eljárást tervezi kérelmezni. Ugyanakkor e csoport tagjai között 
sem elhanyagolható a tanulni vágyók aránya: 12-17% között vannak azok, akik ebbe az irányba lép-
nének tovább.  

Ha a terveket iskolai végzettség mentén tekintjük, azt látjuk például, hogy a felsőfokú végzettségűek 
közel fele vagy nem rendelkezik konkrét tervekkel a közeljövőre nézve, vagy terveit nem tudta beso-
rolni az általunk megjelölt lehetőségek egyikébe sem, hiszen 43%-uk jelölte azt, hogy egyik állítás 
sem igaz rá. A második leggyakoribb válasz körükben az új szakma elsajátításának szándéka, ezt 
tízből három válaszadó tervezi.  Említésre méltó e csoport esetében, hogy egy válaszadó sem tervez 
önálló vállalkozást indítani, és továbbtanulni sem.  

A középfokú végzettségűek egyharmada szeretne új szakmát tanulni, egynegyede idegen nyelvet, 
egyötöde pedig tovább tanulna. Azt is láthatjuk, hogy a középfokú végzettségűek a leginkább vállalko-
zó kedvűek, hiszen e csoportban jelölték meg legnagyobb arányban a tervek között az önálló vállalko-
zás indítását, valamint a más országban, vagy más településen történő munkavállalást is. 

Az alapfokú végzettséggel rendelkezők számára egyértelműen a legfőbb cél, hogy új szakmát tanulja-
nak, ezt válaszadóink 42,5%-a tervezi. Ugyanakkor a többi lehetőség messze nem tűnik ilyen vonzó-
nak számukra: a második leggyakoribb válasz, a más településen történő munkavállalást is mindösz-
sze 19%-uk jelölte meg.   

                                                      
29 A táblázatban csak azok válaszai szerepelnek, akik a második adatfelvételben is részt vettek. 
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73. ábra: „Belátható időn belül szándékozom…” – életkori csoportok szerint (%) 
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74. ábra:  „Belátható időn belül szándékozom…” – iskolai végzettség szerint (%) 

 

 

 

A nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedést számos tényező befolyásolja, melyekre vonatkozóan 
kérdést tettünk fel a kutatás során. A válaszokból először is az derül ki, hogy mindössze 6,5% azon 
válaszadók aránya, akik semmilyen, a munkavállalásukat, munkavégzésüket akadályozó ténye-
zővel nem kell szembesülniük, mikor munkát keresnek. Ez az arány igen alacsony, és rávilágít arra, 
hogy a munkanélküliség, mint élethelyzet, több tényező következménye, és mint ilyennek, megoldása 
is csak komplex lehet.  
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Láthatjuk először is, hogy válaszadóink közele fele a munkavállalást, munkavégzést akadályozó té-
nyezőként érzékeli anyagi nehézségeit. Az anyagi korlátok számos formában képesek befolyásolni a 
munkavégző képességet, kezdve a megfelelő táplálkozással, amelynek hiánya komoly egészségügyi 
problémákat idézhet elő. De beszélhetünk a megfelelő ruházatról, az egészség megőrzéséhez, visz-
szanyeréséhez szükséges gyógyszerekről, vagy akár csak egy szemüveg kiváltásáról. 

  

Objektív akadályozó tényezőnek tekinthetjük, ha a lakóhely környékén nincs olyan munkalehetőség, 
amely az álláskeresők szakképzettségnek megfelelne. Azt tapasztalatuk a vizsgálat során, hogy a 
közfoglalkoztatásban részt vevő válaszadók egyharmada küzd ezzel a külső körülménnyel. 

A következő három nehézség, amely megközelítőleg a válaszadók harmadát, háromtizedét érinti, az 
idegennyelv-ismeret, a jogosítvány, valamint a számítástechnikai ismeretek hiánya. Azt mondhatjuk, 
talán ezek az ismeretbéli hiányosságok azok, amelyek relatíve könnyen kezelhetők lennének a mun-
kaügyi rendszeren belül.  

Ugyancsak a képzési szükségletekhez kapcsolódik, hogy minden ötödik válaszadónknak vagy nincs 
szakképzettsége, vagy elavult.  

A különböző okokból megjelenő hátrányos megkülönböztetés mondhatni elég gyakori a felmérésben 
részt vevők tapasztalatai alapján. Életkora miatt a válaszadók 16,9%-át, származása vagy vallása 
miatt 12,5%-át érintette már ez a probléma. 

Közel minden hetedik válaszadó munkavállalását akadályozza, hogy lakhelye közlekedési viszonyai 
nem megfelelőek, azaz nem biztosítják a munkába járás lehetőségét. Hasonló arányban vannak azok, 
akik megváltozott munkaképességük vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak munkát vállalni. 

Minden tízedik válaszadót akadályozza a munkavállalásban, munkavégzésben, hogy lakhatása nem 
vagy csak átmenetileg megoldott. Szintén a válaszadók egytizedét érinti a munkatapasztalat hiánya, 
és az ebből adódó álláskeresési nehézségek.  

A válaszadók 9,8%-a nem tudja megoldani munkavégzése idejére gyermeke vagy más családtagja 
felügyeletét. E csoporthoz vehetjük azonban azokat a válaszadókat is, akik gyermeküket egyedül ne-
velik, hiszen feltételezhető, hogy a nehézségek hasonlóak. Így összevonva e két problémát, azt talál-
juk, hogy a válaszadók 17,5%-a szembesül ezzel a nehézséggel. 

És még egy adatot érdemes kiemelni: a közfoglalkoztatásban részt vevő válaszadóink 7,3%-a nem 
fejezte be az általános iskolát, amely igen magas arány.     
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75. ábra: Munkavállalást, munkavégzést akadályozó tényezők a válaszadók körében (%) 
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http://www.eselylabor.hu/images/Projektek/Ut_a_piaci/resztvevo3_gyorsj_20140531.pdf
http://www.eselylabor.hu/images/Projektek/Ut_a_piaci/kepzes/kozfoglalkoztatasi_ismeretek.pdf
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_mukod
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_mukod
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_mukod
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-kozfoglalkoztatasrol
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-kozfoglalkoztatasrol


 

 

11. Mellékletek 

11.1 Melléklet 1. : A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének változásai 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közmunka 

7/1996. 
(XII. 11.) 
MÜM ren-
delet  

1996. 12. 
11. - 1997. 
07. 07. 

minisztériumok, (a 
Külügyminisztérium 
kivételével), a Mi-
niszterelnöki Hiva-
tal, a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi 
Hivatal, a regionális 
és megyei terület-
fejlesztési taná-
csok, valamint a 
települési önkor-
mányzatok  

nyilvántartott 
munkanélküli 

munkabér,  járulé-
kai, a munkaruha 
és egyéni védőesz-
köz költségei, a 
munkába járás 
költségei, a mun-
kásszállítás költsé-
gei, valamint a 
munka alkalmas-
sági vizsgálat költ-
sége, bizonyos 
pályázók esetében 
pedig az anyag- és 
anyagjellegű, a 
munkaerő betaní-
tásával kapcsolatos 
egyszeri képzési, 
kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzési, 
valamint az egyéb 
járulékos költségek  

aktuális pályázati 
kiírás szerint 

Előírás, hogy a pályázathoz 
mellékelni kell a munkaügyi 
központ véleményét arról, 
hogy a program által terem-
tendő munkahelyekre a pályá-
zatban meghatározott állo-
mánycsoportonként, nyilván-
tartott munkanélküliek közve-
títhetőek. A pályázatok elbírá-
lása során előnyben kell ré-
szesíteni az országos átlagnál 
magasabb munkanélküliségi 
rátával rendelkező körzetek-
ben megvalósítandó progra-
mokat. A támogatás formája 
lehet vissza nem térítendő 
támogatás, vagy a Közmunka-
tanács által meghatározott 
visszafizetési feltételekkel 
nyújtott visszatérítendő támo-
gatás. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közmunka 

117/1997. 
(VII. 8. ) 
Korm. ren-
delet 

1997. 07. 8.- 
1999. 03. 
31. 

Minisztériumok 
irányítása alatt álló, 
közfeladatokat 
ellátó önálló jogi 
személyiségű szer-
vezetek, a regioná-
lis és megyei terü-
letfejlesztési taná-
csok, a települési 
önkormányzatok, 
illetve azoknak a 
helyi önkormányza-
tokról szóló törvény 
szerinti társulásai 

munkanélküliek 
és a rendszeres 
szociális segély-
ben részesülők  

munkabér,  járulé-
kai, a munkaruha 
és egyéni védőesz-
köz költségei, a 
munkába járás 
költségei, a mun-
kásszállítás költsé-
gei, valamint a 
munka alkalmas-
sági vizsgálat költ-
sége,  az anyag- és 
anyagjellegű, a 
munkaerő betaní-
tásával kapcsolatos 
egyszeri képzési, 
kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzési, 
valamint az egyéb 
járulékos költségek  

aktuális pályázati 
kiírás szerint 

A pályázathoz mellékelni kell 
a munkaügyi központ vélemé-
nyét arról, hogy a program 
által teremtendő munkahe-
lyekre a pályázatban megha-
tározott munkakörökre mun-
kanélküliek kiközvetíthetők. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közmunka 

49/1999. 
(III. 26.) 
Korm. ren-
delet 

1999. 04. 1. 
2007. 02. 
17. 

Közmunkaprogram 
megvalósítása, 
legalább 100 fő 
foglalkoztatása, 
létszámbővítés,  10 
százalékos önrész 
biztosítása,  fél 
évnél régebben 
lejárt tartozása 
nincs, a munkaügyi 
központ igazolja a 
közvetíthetőséget. 

munkanélküli, 
rendszeres szo-
ciális segélyben 
részesülő, me-
nedékjog alapján 
befogadott 

a foglalkoztatott 
munkabérének, 
járulékának, mun-
kába járás költsé-
geinek, munka-
alkalmassági vizs-
gálatának, munka-
ruhájának képzési 
költségeinek és kis 
értékű tárgyi esz-
közeinek maximum 
90  %-a 

az aktuális pályá-
zati kiírás szerint 

A támogatás formája lehet 
vissza nem térítendő támoga-
tás, valamint a Közmunkata-
nács által meghatározott visz-
szafizetési feltételekkel nyúj-
tott visszatérítendő támoga-
tás. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közmunka 

49/1999. 
(III. 26.) 
Korm. Ren-
delet 

2007. 02. 
18.- 2010 
12. 31.  

Közmunkaprogram 
megvalósítása, 
legalább 100 fő 
foglalkoztatása, 
létszámbővítés,  10 
százalékos önrész 
biztosítása,  köztar-
tozása nincs, a 
munkaügyi központ 
igazolja a közvetít-
hetőséget. 

álláskereső, 
rendszeres szo-
ciális segélyben 
részesülő 

a foglalkoztatott 
munkabérének, 
járulékának, mun-
kába j árás költsé-
geinek, munka-
alkalmassági vizs-
gálatának, munka-
ruhájának  és  tár-
gyi eszköz beszer-
zési költségének, 
képzés költségei-
nek támogatása 10 
%-os önrész mellett 

az aktuális pályá-
zati kiírás szerint 

Támogatásban részesíthetőek 
a központi költségvetési szer-
vek, kisebbségi önkormányza-
tok és azok költségvetési 
szervei, regionális és megyei 
területfejlesztési tanácsok, 
települési önkormányzatok és 
azok jogi személyiséggel ren-
delkező társulásai, állami és 
önkormányzati tulajdon keze-
lésével és fenntartásával 
megbízott gazdálkodó szerve-
zetek, közhasznú társaságok.           
2008. július 7-től a támogatás 
feltételei közé bekerült az a 
vállalás, hogy a közmunka-
program keretében foglalkoz-
tatottak legalább 40 %-a rend-
szeres szociális segélyben 
részesül. 2009. április 11-től a 
rendszeres szociális segély-
ben részesülők helyett a ren-
delkezésre állási támogatásra 
jogosultak foglakoztatása 
került előírásra. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közmunka 

49/1999. 
(III. 26.) 
Korm. Ren-
delet 

2009. 09. 
22-től 2010 
12. 31-ig 

Közmunkaprogram 
megvalósítása, 
legalább 100 fő 
foglalkoztatása, 
létszámbővítés,  10 
százalékos önrész 
biztosítása,  köztar-
tozása nincs, válla-
lás, hogy a köz-
munkaprogram 
keretében foglal-
koztatottak leg-
alább 40 %-a ren-
delkezésre állási 
támogatásra jogo-
sult, a munkaügyi 
központ igazolja a 
közvetíthetőséget. 

álláskereső, ren-
delkezésre állási 
támogatásra 
jogosult 

a foglalkoztatott 
munkabérének, 
járulékának, mun-
kába járás költsé-
geinek, munka-
alkalmassági vizs-
gálatának, munka-
ruhájának  és  tár-
gyi eszköz beszer-
zési költségének, 
képzés költségei-
nek támogatása 10 
%-os önrész mellett 

az aktuális pályá-
zati kiírás szerint 

A támogatott körből kikerültek 
a regionális és megyei terület-
fejlesztési tanácsok és a köz-
hasznú társaságok, helyettük 
a non-profit gazdasági társa-
ságok és a vízi társulatok 
kerültek megjelölésre.                        
2010 január 1-től 40 % helyett 
50 %-ra emelkedett a rendel-
kezésre állási támogatásban 
részesülő személyek foglal-
koztatási kötelezettsége 

Közhasznú 
munkavég-
zés támoga-
tása 

1991. évi 
IV. törvény 
16/A §              

1994. 05. 
21-2010 12. 
31.  

aki a lakosságot 
vagy a települést 
érintő közfeladat 
ellátása érdekében, 

munkanélküli 

a foglalkoztatásból 
eredő közvetlen 
költség legfeljebb 
70%-ának megfele-

legfeljebb folya-
matosan 1 évre 

Az Flt. hatálybalépésekor a 
Foglalkoztatás bővítését szol-
gáló támogatások között a 
16.§ (3) bekezdésében megje-
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

a munkaügyi köz-
pont által kiközvetí-
tett munkanélküli 
foglalkoztatását 
munkaviszony ke-
retében vállalja 
úgy, hogy ezzel a 
foglalkoztatottainak 
számát a közhasz-
nú foglalkoztatás 
ideje alatt - a fog-
lalkoztatás meg-
kezdését megelőző 
havi átlagos statisz-
tikai állományi lét-
számához képest - 
bővíti és  ellenérté-
keként más szerv-
től díjazásban nem 
részesül 

lő  lent tartalmában az igazi köz-
munka."Az a munkaadó, aki 
munkanélkülit a lakosság vagy 
a település általános szükség-
leteit kielégítő területen - köz-
hasznú munka keretében - 
foglalkoztat, kérheti a foglal-
koztatásból eredő közvetlen 
költség legfeljebb 70%-ának 
megtérítését, ha a szolgálta-
tás ellenértékeként más szerv-
től díjazásban nem részesül."   
Törvényben meghatározott 
esetekben a mértéke maxi-
mum 90 %-ra, időtartama 
pedig 2 évre növelhető. 

   A támogatást a munkaügyi 
központ folyósítja havonta, 
utólag, de előleg igényelhető.  
Későbbiekben az  ellátandó 
feladatok köre kiegészült az 
önkormányzat által önként 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

vállalt, a lakosságot illetőleg a 
települést érintő feladat ellá-
tással, illetve közhasznú tevé-
kenység folytatásával. 

Közhasznú 
munkavég-
zés támoga-
tása 

6/1996. 
(VII. 16.) 
MÜM ren-
delet 12-15. 
§ 

1996. 06. 
16.- 2010 
12. 31. 

 az Flt. szabályain 
túl további feltétel-
ként írja elő a fo-
lyósítást megelőző 
3 hónapban, illetve 
a folyósítás ideje 
alatti felmondással, 
illetve felmentéssel 
történő munkavi-
szony megszünte-
tésének tiltását 

munkanélküli  

45  év feletti mun-
kanélküliek foglal-
koztatása esetén a 
foglalkoztatásból 
eredő közvetlen 
költségek legfeljebb 
90 %-a 

45 éven felüliek-
nél legfeljebb 
másfél, 50 év 
felettiek esetében 
pedig legfeljebb 2 
év lehet 

Cigány önkormányzat, társu-
lás és érdekképviseleti szer-
vezet által szervezett részvé-
tel esetében szintén nem fel-
tétel a statisztikai állományi 
létszám bővülése, a mérték ez 
esetben is maximum 90 % 
lehet és az időtartam maxi-
muma is 2 évre bővíthető. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közcélú 
munka 

1993. évi 
III. törvény  

1998. 01. 1 - 
2010 12. 31.  

települési önkor-
mányzat 

aktív korú nem 
foglalkoztatott 
személyek, akik 
rendszeres szo-
ciális segélyre 
jogosultak, 2009-
től a rendelke-
zésre állási tá-
mogatásban 
részesülők  

személyi alapbér 
kötelező legkisebb 
összege 

legalább évi 90 
munkanapra és 
legalább napi 6 
órai munkavég-
zésre kell határo-
zott idejű munka-
viszonyt létesíteni 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Közfoglal-
koztatás 
rendszere 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet      
2011i CVI. 
törvény  

2011 01. 1. - 
napjainkig 

aki a törvény sze-
rint közfoglalkozta-
tónak minősül 

16 éven felüli 
természetes 
személy, aki 
munkaviszonyt 
létesíthet és ál-
láskereső (2012-
től az is  aki re-
habilitációs ellá-
tásban részesül) 

közfoglalkoztatási 
bér, közfoglalkozta-
tási garantált bér 

hatósági szerző-
dés szerinti hatá-
rozott időtartam 

A közfoglalkoztatási jogvi-
szonyra az Mt. szabályai al-
kalmazandók. Törvényi felté-
telek fennállása esetén továb-
bi juttatás a hazautazás, szál-
lítás, elhelyezés, étkezés költ-
ségeinek biztosítása. 

Rövid időtar-
tamú köz-
foglalkozta-
tás támoga-
tása 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet 

2011 01. 1.-
napjainkig 

aki a törvény sze-
rint közfoglalkozta-
tónak minősül 

foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatásra jogo-
sult, vagy rehabi-
litációs ellátás-
ban részesülő 
személy 

a közfoglalkoztatási 
bér és az ahhoz 
kapcsolódó szociá-
lis hozzájárulási 
adó legfeljebb 95 
százalékának mér-
tékéig  

4 hónap, napi 4 
órában 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Hosszabb 
időtartamú 
közfoglal-
koztatás 
támogatása 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet 

2011 01. 1.-
napjainkig 

aki a törvény sze-
rint közfoglalkozta-
tónak minősül 

foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatásra jogo-
sult, vagy rehabi-
litációs ellátás-
ban részesülő, 
vagy kirendeltség 
által kiközvetített 
álláskereső sze-
mély 

a közfoglalkoztatási 
bér és az ahhoz 
kapcsolódó szociá-
lis hozzájárulási 
adó mértékének 
70-100 százalékáig  

11 hónap, napi 6-
8 órában 

  

Közfoglal-
koztatás 
mobilitását 
szolgáló 
támogatás 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet 

2011 01. 1.-
napjainkig 

közhasznú köl-
csönző  

foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatásra jogo-
sult, vagy rehabi-
litációs ellátás-
ban részesülő 
személy 

a foglalkoztatott 
közfoglalkoztatási 
bére és az ahhoz 
kapcsolódó szociá-
lis hozzájárulási 
adó mértékének 
50-80 százalékáig 

legalább 60 nap 
és legfeljebb 11 
hónap 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Vállalkozás 
részére fog-
lalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás-
ban vagy 
rehabilitáci-
ós ellátás-
ban része-
sülő sze-
mély foglal-
koztatásáho
z nyújtható 
támogatás 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet 

2011 01. 1.-
napjainkig 

a gazdasági társa-
ságokról szóló 
törvény, valamint 
az egyéni vállalko-
zóról és az egyéni 
cégről szóló tör-
vény hatálya alá 
tartozó munkaadó  

kirendeltség által 
kiközvetített, 
foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatásra jogo-
sult személy 
vagy a megválto-
zott munkaké-
pességű szemé-
lyek ellátásairól 
szóló törvény 
szerinti rehabili-
tációs ellátásban 
részesülő sze-
mély  

kötelező legkisebb 
munkabér, illetve 
garantált bérmini-
mum és az ahhoz 
kapcsolódó szociá-
lis hozzájárulási 
adó munkáltató 
által megfizetett 
összegének 70%-a 

teljes munkaidő-
ben, munkavi-
szony keretében 
történő foglalkoz-
tatás, maximum 8 
hónapig 

A támogatás további feltétele, 
hogy a munkaadó a támoga-
tás iránti kérelem benyújtását 
megelőző tizenkét hónapban 
meglévő munkavállalója mun-
kaviszonyát a működési köré-
ben felmerülő okból rendes 
felmondással nem szüntette 
meg, kötelezettséget vállal 
arra, hogy a munkaviszony 
megszüntetésére a támogatás 
folyósításának időtartama alatt 
sem kerül sor, továbbá vállalja 
a munkavállaló továbbfoglal-
koztatását legalább a támoga-
tás folyósítási időtartama 50 
százalékának megfelelő idő-
tartamra. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   
törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosulás 
időtartama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  munkavállaló 

Országos 
közfoglal-
koztatási 
program 
támogatása 

375/2010 
(XII. 31.) 
Korm. ren-
delet 

2011 01. 1.-
napjainkig 

aki a törvény sze-
rint közfoglalkozta-
tónak minősül 

az álláskeresők, 
a foglalkoztatást 
helyettesítő tá-
mogatásra jogo-
sult személyek 
vagy a  rehabili-
tációs ellátásban 
részesülő szemé-
lyek  

a közfoglalkoztatási 
bér és az ahhoz 
kapcsolódó szociá-
lis hozzájárulási 
adó mértékének 
100 százaléka 

legfeljebb 11 
hónap időtartam-
ra szóló, határo-
zott idejű közfog-
lalkoztatási jogvi-
szony keretében, 
napi 6-8 órás 
munkaidőben 

Támogatás a közfoglalkoztató 
részére abban az esetben 
nyújtható, ha a közfoglalkozta-
tó a munkavégzéshez kapcso-
lódóan foglalkoztatást elősegí-
tő képzés lehetőségét biztosít-
ja 

 
  



 

 

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

 124/140 

 

11.2 Melléklet 2.: A közfoglalkoztatás rendszerének időbeli változásai 1986-2014 

 

Sorszám Jogszabály Támogatási forma Időszak

1.

8.001/1987. ÁBMH-PM együttes 

tájékoztató                                      

1991. évi IV. törvény                6/1996. 

(VII. 16.) MÜM rendelet

Közhasznú munkavégzés
1987. január 1-2010. 

december 31.

2.

1991. IV. törvény                            

7/1996. (XII. 11.) MÜM rendelet                

117/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet   

49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet

Közmunka programok
1996. december 11. - 

2010. december 31.

3. 1993. évi III. törvény Közcélú munkavégzés
1998. január 1.- 2010. 

december 31.

4.
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet                                                         

2011. évi CVI. törvény   

Közfoglalkoztatás 

rendszere

2011. január 1-től 

napjainkig

20142003 2004 2005 2006 2007 2008 20121999 2000 20011989 20131996 1997 1998 2009 2010 201119901986 1987 1988 20021991 1992 1993 1994 1995
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11.3 Melléklet 3. : A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és juttatások 
változása, forint/hó30 

 

Dátum 
4 óra 6 óra 8 óra 

bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó 

Közfoglalkoztatási bér 

2011 szeptember 1-től  28500 28500 42750 35269 57000 47025 

2012 január 1-től 35900 28500 53850 35272 71800 47029 

2013 január 1-től 37750 28500 56625 37089 75500 49453 

2014 január 1-től 38650 .. 57975 .. 77300 50632 

Közfoglalkoztatási garantált bér31 

2011 szeptember 1-től  39000 32175 58500 48263 78000 60600 

2012 január 1-től 46000 30130 69000 45195 92000 60260 

2013 január 1-től 48400 31702 72600 47553 96800 63404 

2014 január 1-től 49550 .. 74325 .. 99100 64911 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 

2011 szeptember 1-től  28500 28500 42750 35270 57000 47025 

2012 január 1-től 35900 28500 53850 35272 71800 47029 

2013 január 1-től 41525 28500 62288 40799 83050 54398 

2014 január 1-től 42525 .. 63788 .. 85050 71400 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 

2011 szeptember 1-től  39000 32175 58500 48263 78000 60600 

2012 január 1-től 46000 30130 69000 45195 92000 60260 

2013 január 1-től 53240 34872 79860 52308 106480 69744 

2014 január 1-től 54520 .. 81780 .. 109040 .. 

 
  

                                                      
30 Forrás: 2011-2013 NMH honlapja 
31 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg 
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11.4 Melléklet 4.: A foglalkoztatáspolitikai eszközök főbb kiadásai milliárd 
Ft32 

 

Év 
Aktív 
eszközök 

Szak-
képzés 

Munka-
nélküli 
ellátások 

Jövede-
lempótló 
támoga-
tás 

Bérga-
rancia 
alap 

Rehabili-
táció 

Startmunka 
programok 

Összesen 

1991 7,3 0,0 20,4 0,0 0,0     27,7 

1992 12,2 0,1 66,3 0,0 0,0     78,6 

1993 15,3 2,6 78,4 5,4 0,0 0,1   101,8 

1994 17,0 2,6 56,5 13,3 0,8 0,6   90,8 

1995 13,6 3,0 53,3 16,9 5,6 0,5   92,9 

1996 16,1 3,9 54,1 19,2 0,5 0,8   94,6 

1997 26,6 6,4 56,5 24,8 0,3 0,9   115,5 

1998 28,9 7,2 64,1 21,1 0,5 1,5   123,3 

1999 31,5 9,8 64,4 22,4 0,2 1,7   130,0 

2000 33,2 12,2 61,7 18,9 0,3 2,0   128,3 

2001 45,3 16,0 56,6 8,5 0,9 2,1   129,4 

2002 57,7 18,6 63,2 1,4 1,3 2,3   144,5 

2003 53,5 15,3 68,4 0,2 3,4 2,8   143,6 

2004 52,6 15,9 78,2 0,1 3,7 2,6   153,1 

2005 57,6 14,7 86,8 0,0 4,7 3,0   166,8 

2006 64,9 31,7 85,9 0,0 5,6 3,3   191,4 

2007 68,5 33,0 91,5 0,0 4,2 4,8   202,0 

2008 88,9 38,4 98,9 0,0 4,5 5,3   236,0 

2009 75,2 19,5 145,5 0,0 9,2 0,6   250,0 

2010 83,7 27,3 138,3 0,0 6,8 0,8   258,1 

2011 124,2 27,9 125,8   5,4     283,3 

2012 26,8 16,5 65,0   6,6   131,9 246,8 

2013 28,4 18,7 52,8   5,5   171,1 276,5 

2014 I. 
félév 6,1 3,8 23,3   2,3   112,6 148,1 

 
  

                                                      
32 A közmunka programok kiadásait 2011-ben az aktív eszközök között tartották számon. A tervezett előirányzat 64 mrd Ft volt,. 
a tényleges kiadás 5,98 milliárd. Más években a rendelkezésre álló adatokból nem tudtuk a kiadásokat elkülöníteni. Forrás: 
költségvetési törvények, MÁK adatai, 2011re vonatkozóan pedig az NGM Módszertani és Alapkezelési osztálya által megadott 
adatok alapján 



 

 

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

 127/140 

 

11.5 Melléklet 5.: A közfoglalkoztatás jogi hátterének változásai 

 

2011 előtt a közfoglalkoztatásnak három formája volt ismert: a közhasznú foglalkoztatás, a közmun-
kaprogram, valamint a közcélú foglalkoztatás (1993.évi III. törvény 10. § (4) bekezdés c)), melyeknek 
törvényben való megfogalmazása a következő volt: 

 

„A közhasznú munkavégzés támogatása szempontjából közfeladatnak minősül az az állami, helyi 
önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról - törvény, kormányrende-
let, miniszteri rendelet vagy önkormányzati rendelet alapján - az államnak vagy az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia.” (6/1996. MüM rendelet 13. §) 

 

„Tartós álláskeresők és az álláskeresési ellátásból már kiszorult aktív korú személyek munkaviszony 
keretében történő átmeneti foglalkoztatása, olyan munkakörben, ami települési, közösségi célokat 
valósít meg. A közmunka-program a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb településeket és 
térségeket, valamint társadalmi csoportokat részesíti előnyben. Pályázati úton nyújtható, központi 
támogatás.” (49/1999 (III. 26.) Korm. rendelet) 

 

„Közcélú munkavégzés keretében 

a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály 
vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazda-
sági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 

b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szer-
vezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a telepü-
lési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 

c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam 
többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján 
ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közre-
működik, továbbá 

d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a szükség-, veszély- vagy katasztrófahelyzetből 
eredő kár esetén a helyreállítással kapcsolatos feladat látható el.” (1993.évi III. törvény 36. § (2) be-
kezdés) 

 

A közfoglalkoztatás eme három formája különböző időpontokban jelent meg: 1987-ben került 
bevezetésre a közhasznú foglalkoztatás, 1996-tól kezdve beszélhetünk külön közmunkaprogramokról, 
1998-ban pedig utolsóként indították el a közcélú foglalkoztatás intézményét. Ezeknek a foglalkozta-
tási formáknak a bemutatott törvényi szabályozása jól prezentálja deklarált céljukat. 

 

11.5.1 Történeti visszatekintés a közmunka programokra 

11.5.1.1 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 

 

A közérdekében szervezett „közmunka” elemei Magyarországon már a XIX. században is fellelhetőek 
voltak. Maga az elnevezés is szerepelt a „Duna-folyamnak a főváros mellett szabályozásáról s a for-
galom és közlekedés érdekében Buda-Pesten létesítendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről 
és e közmunkák végrehajtási közegeiről” szóló 1870. évi X. törvénycikk szabályai között. Ez az első 
törvényi szintű szabályozás Corpus Juris Hungarici volt, vagyis a Magyar Törvénytár első építéssel 
foglalkozó törvénye. Nem általános elveket fogalmazott meg, hanem konkrét ügy kapcsán (a Duna 
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szabályozása és a Közmunkák végzése tárgyban) hozott törvénycikk, melynek 10.-17. §-a a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának létrehozására és működésére vonatkozóan állapított meg jogszabályokat. A 
törvénycikk a közmunkán belül a nemzeti jelleg erősítését szolgálta. A Fővárosi Közmunkák Tanácsá-
nak hatáskörébe tartozott a fővárosra vonatkozó építési szabályok megalkotása, tervek készíttetése, 
valamint magánépítkezések engedélyeinek kiadása is. A közmunka nagymértékben elősegítette a 
főváros fejlesztését és hozzájárult a mai városkép kialakulásához. Gyakorlatilag ez időtől beszélhe-
tünk tervezett és szabályozott építésügyről, melynek mai is látható eredménye pl. az Operaház, a 
földalatti vasút és az Andrássy út. 

1871-ben a Fővárosi Közmunkák tanácsa kidolgozta ideiglenes építési utasítását is, melyben főként a 
mértékadó és megengedhető utca-, padló- és küszöbszintekkel foglalkozott. Az 1838-as árvíz tapasz-
talatai alapján a házak párkánymagasságát az utcák szélességének függvényében szabályozta. 
Mindezek is mutatják, hogy ebben az időben a közmunkák elsődleges feladata a városfejlesztés, 
színvonalas főváros létrehozása volt, a foglalkoztatási folyamat csak másodlagos szempontként je-
lentkezett. Az eredményre, az építészeti elvárásokra koncentráltak, melynek teljesítéséhez a főváros-
ba tömegesen áramló agrárproletariátus biztosította a munkaerőt. 

 

A következő évtizedek a Fővárosi Közmunkák Tanácsának fokozatos gyengülését hozták, anyagi 
források híján egyre inkább másodfokú építésügyi hatósággá és tervező intézetté alakult. A tanács 
megszüntetése már az első évek után felmerült arra való hivatkozással, hogy a felállításkori célokat 
már elérték, a főváros pedig képes átvenni a tanács hatásköreit. Ebben a formájában a tanács 1870–
1918 között létezett (hivatalosan az 1919. évi VII. Néptörvény szüntette meg először), majd 1919. 
szeptember 20-án alakult újjá – jelentősége azonban tovább csökkent, rendszerint csak jóváhagyta a 
főváros által készíttetett rendezési terveket. 

A második világháború pusztítása visszavetette a fejlődést, ezért a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
1945 februárjában újjáalakult, építési hatóságként folytatta tovább tevékenységét egészen 1948. nov-
ember 17-ei megszüntetéséig. Feladatait, hatásköreit részben a főváros, részben a Budapesti Építés- 
és Közmunkaügyi Főigazgatóság, később pedig főleg a létrejövő nagy állami tervezőirodák örökölték.  

 

Az 1996-ban újra megalakított Közmunkatanács sokban hasonlított elődjére, viszont céljait tekintve 
egyrészt a kormányzati foglalkoztatáspolitika, másrészt az aktív foglalkoztatás elősegítése állt köz-
pontban. 

Céljainak megformálásában nagy szerepet játszott az 1991-ben megalkotott foglalkoztatás elősegíté-
séről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény, melynek alapvető rendeltetése az volt, hogy a 
gazdasági szerkezetátalakítással együtt járó munkanélküliség növekedése miatt kiéleződő társadalmi 
konfliktusok kezelését átfogóan szabályozza, intézményrendszerét megteremtse. A foglalkoztatáspoli-
tika középpontjában ekkor már a munkanélküliség csökkentése állt. Lényeges különbség mutatkozott 
abban is, hogy a korábban a fővárosra koncentrálódó foglalkoztatás helyett az egész országra (első-
sorban regionális jelentőségű és fontosabb kistérségi programokra) kiterjedően határozták meg az 
elveket és kiemelten figyelembe vették a többszörösen hátrányos térségek helyzetét is.  

Figyelmet kell szentelni annak a ténynek is, hogy míg a századfordulón a közmunka a beruházásokra 
koncentrálódott szakmailag igényes foglalkoztatással, addig a 90-es években (és napjainkban is) ér-
ték-állag megóvásra összpontosul, szakértelmet nem igénylő feladatokkal. 

 

A közmunka presztízsére nagyfokú rombolóhatással van a közérdekű munkavégzés léte is. A köz-
nyelv sajnos gyakran keveri a közmunkát a közérdekű munkával. A közérdekű munkát a Magyar Köz-
társaság Büntető törvénykönyvéről szóló 1978. évi IV. törvény 38 § (1) bekezdése a büntetések és 
intézkedések körében határozza meg, tehát ez esetben a cél a büntetés és nem a foglalkoztatás. 

 

A közmunka napjainkban gyakorlatilag olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, amelyek a 
munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláske-
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resők képzettségi szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzé-
sét teszik lehetővé. Az áttekinthető, nyilvános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg 
helyi, illetve térségi és országos célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és ellenőrzött 
értékteremtő foglalkoztatással. 

 

11.5.1.2 A 7/1996. (XII. 11.) MÜM rendelet 

Az „új időszakban”, 1996-ban megjelent 7/1996. (XII. 11.) MÜM rendelet elsőként szabályozza a köz-
munkaprogramok támogatási rendjét és az újra létrehozott Közmunkatanács működési kereteit.  

Már ekkor meghatározzák, hogy a közmunkaprogramok támogatása pályázati eljárás alapján történ-
het, a pályázók körébe a minisztériumok, (a Külügyminisztérium kivételével),a Miniszterelnöki Hivatal, 
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal,a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok, valamint a 
települési önkormányzatok tartozhatnak. 

 

Előírás, hogy a pályázathoz mellékelni kell a munkaügyi központ véleményét arról, hogy a program 
által teremtendő munkahelyekre a pályázatban meghatározott állománycsoportonként, nyilvántartott 
munkanélküliek közvetíthetőek. A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni az országos 
átlagnál magasabb munkanélküliségi rátával rendelkező körzetekben megvalósítandó programokat. A 
támogatás formája lehet vissza nem térítendő támogatás, vagy a Közmunkatanács által meghatáro-
zott visszafizetési feltételekkel nyújtott visszatérítendő támogatás. 

 

A támogatás kiterjedhet a közmunkaprogram során alkalmazandó, az alkalmazást közvetlenül meg-
előzően regisztrált munkanélküli személyek munkabérére és, annak járulékaira a munkaruha és 
egyéni védőeszköz költségeire, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jog-
szabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségekre, a munkásszállítás költségeire, valamint a 
munka-alkalmassági vizsgálat költségeire, bizonyos pályázók esetében pedig az anyag- és anyagjel-
legű, a munkaerő betanításával kapcsolatos egyszeri képzési, kis értékű tárgyi eszköz beszerzési, 
valamint az egyéb járulékos költségekre is. A foglalkoztatást közvetlenül megelőzően nem regisztrált 
munkanélküli személyek foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen költségekre is kiterjed a támogatás, 
ha a területileg illetékes munkaügyi központ igazolja, hogy az adott munkakör betöltésére munkanél-
külit nem tud kiközvetíteni. Az ilyen személyek foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen költségekre 
jutó támogatás azonban nem haladhatja meg az alkalmazást közvetlenül megelőzően regisztrált mun-
kanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen költségek címén kifizetett támogatás 20%-át. 

 

A közmunkaprogramokkal kapcsolatos feladatokat a Közmunkatanács látja el. Ennek keretében tá-
mogatási célokat határoz meg, közmunkaprogramokat kezdeményez pályázati kiírás útján, javaslatot 
tesz a rendelkezésre álló pénzügyi keret támogatási céloknak megfelelő felosztására, javaslatot tesz a 
pályázatok támogatására és összegzi és értékeli a megvalósuló közmunkaprogramok tapasztalatait, 
ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a szükséges jogi, szervezeti, módszertani változtatások-
ra. 

 

11.5.1.3 117/1997. (VII. 8.) Kormányrendelet 

Annak érdekében, hogy a közmunkaprogramok megvalósulása során minél nagyobb számban alkal-
mazzanak munkanélkülieket, a Kormány a munkanélküliség csökkentésére alkalmas területfejlesztési, 
különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradt térségek felzárkóztatását célzó 
állami, önkormányzati és egyéb társadalmilag hasznos közfeladatok ellátásának javítására irányuló 
programok összehangolása, továbbá az e célra a költségvetésben biztosított pénzügyi keret elosztása 
céljából létrehozta a 117/1997. (VII. 8.) Korm. rendeletet, mely a Közmunkatanács és a közmunka-
programok támogatási rendjét volt hivatott újraszabályozni. 
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A rendelet hatálya kiterjed a munkanélküliség csökkentését célzó közmunkaprogramokra. A rendelet 
szerint közmunkaprogram a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvényben szereplő közfeladatok ellátásának elősegítésére, illetve az Országgyűlés vagy a 
Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program, amely a munkanélküliek és a rendszeres 
szociális segélyben részesülők számára teremt munkaalkalmat.  

A Közmunkatanács e rendeletben szabályozott ügyek tekintetében tárcaközi feladatokat ellátó, ta-
nácsadó, véleményező és javaslattevő testületként működött. 

 

A rendelet meghatározta, hogy a közmunkaprogramok támogatása pályázati eljárás alapján történik, 
pályázhatnak a Minisztériumok irányítása alatt álló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személyiségű 
szervezetek, a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok,a települési önkormányzatok, illetve 
azoknak a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti társulásai. 

A pályázathoz mellékelni kell a munkaügyi központ véleményét arról, hogy a program által teremtendő 
munkahelyekre a pályázatban meghatározott munkakörökre munkanélküliek kiközvetíthetők. 

 

A támogatás formája lehet vissza nem térítendő támogatás, valamint a Közmunkatanács által megha-
tározott visszafizetési feltételekkel nyújtott visszatérítendő támogatás. A támogatás folyósítása telje-
sítményarányosan utólag történik és kiterjed a közmunkaprogram során alkalmazandó, az alkalma-
zást megelőzően nyilvántartásba vett és kiközvetített, valamint rendszeres szociális segélyben része-
sülő aktív korú munkanélküli személyek 

a) munkabérére, annak járulékaira, 

b) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót 
terhelő utazási költségeire, 

c) a munka alkalmassági vizsgálat költségeire, 

d) a munkaruha és egyéni védőeszközök költségeire, 

e) a munkásszállítás költségeire, 

f) a munkaerő betanításával kapcsolatos egyszeri képzési költségeire, 

g) kis értékű tárgyi eszköz beszerzési költségeire. 

Fontos feltételként jelent meg, hogy közmunkaprogramban munkavégzésre munkaviszony, illetve 
közalkalmazotti jogviszony keretében kerülhet sor. 

 

11.5.1.4 49/1999. (III. 26.) Kormányrendelet és az azt követő változások 2011 január 1-ig. 

 

Ezt követően a Kormány a munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási, különösen 
infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfel-
adatok ellátásának ösztönzése, valamint az e célra a költségvetésben biztosított pénzügyi keret elosz-
tása céljából megalkotta a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. 
rendeletet. 

 

A rendelet alkalmazásában a közmunkaprogram a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítésére, illet-
ve az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program, amely a 
munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyben részesülők számára, munkaviszony vagy közal-
kalmazotti jogviszony keretében munkaalkalmat teremt, illetőleg a munkavégzéshez kapcsolódóan 
foglalkoztatást elősegítő képzést biztosít, továbbá a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény-
ben meghatározott befogadottak számára a befogadó állomáson munkaalkalmat teremt.” 
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A támogatásban részesíthető szervezetek olyan jogi személyek, amelyek a minisztériumok vagy az 
Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat irányítása alatt állnak, a regionális, továbbá a megyei 
területfejlesztési tanácsok, valamint a települési önkormányzatok, illetőleg azoknak a helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény szerinti társulásai. 

 

A támogatás feltétele, hogy közmunkaprogramot valósítson meg és a közmunkaprogram során leg-
alább 100 fő munkanélküli, vagy rendszeres szociális segélyben részesülő foglalkoztatását valósítja 
meg oly módon, hogy a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi át-
lagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti. Vállalja, hogy a közmunkaprogram megvalósítá-
sához legalább az igényelt támogatás 10 százalékával önmaga is hozzájárul. Vállalja továbbá, hogy a 
támogatási összeg 80 százalékát a munkabérek és közterhek kifizetésére fordítja, és a közmunka-
program megvalósításához más központi költségvetési előirányzatból támogatásban nem részesül, és 
fél évnél régebben lejárt társadalombiztosítási, valamint munkaadói járulékfizetési tartozása nincs, 
illetőleg a társadalombiztosítási járulék tartozás esetében a hitelező az adósság későbbi időpontban 
történő megfizetéséhez hozzájárult, továbbá az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének 
eleget tett. Igazolja a program megvalósulásának helye szerinti illetékes munkaügyi központ igazolja, 
hogy a program által létrehozott munkahelyekre és az ott folyó munkákra a munkanélküliek (rendsze-
res szociális segélyben részesülők) közvetíthetők. 

 

A támogatás vissza nem térítendő formában nyújtható és a foglalkoztatott személyek 

a) munkabérére, valamint annak járulékára, 

b) munkaadót terhelő utazási költségeire, 

c) munka alkalmassági vizsgálatának költségeire, 

d) munkaruhájának és egyéni védőeszközének költségeire, 

e) munkásszállítási költségeire, felzárkózását megalapozottan elősegítő képzési program költségeire, 
valamint 

f) kis értékű tárgyi eszközének beszerzési költségeire terjedhet ki. 

 

A közmunkaprogramok támogatása pályázati eljárás alapján történik. Az előirányzatnak az egyes 
régiókban felhasználható keretét a társadalmi gazdasági szempontból elmaradott és a tartósan jelent-
kező munkanélküliséggel sújtott térségek besorolása alapján a szociális és családügyi miniszter hatá-
rozza meg. 

 

2002. december 1-től a jogosultak köre kiegészült a közhasznú társaságokkal és a közfeladat ellátá-
sáról az állam, valamint a helyi önkormányzat jogszabályi kötelezettsége alapján gondoskodó jogi 
személy gazdasági társaságokkal és eltérő rendelkezéseket határoztak meg a Kormány által kiemel-
ten fontos közfeladatnak közmunka révén történő ellátása, valamint a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos települések foglalkoztatási helyzetének elősegítése céljából kiírt pályázatokra vonatkozóan. 

 

2003. január 1-től meghatározták, hogy az előirányzat legfeljebb 5 %-a működési költségekre (pályá-
zatok hirdetésére, monitoring rendszer működtetésére, Közmunkatanács működésének biztosítására) 
használható fel. A Korm. rendelet 4/A §-a rendelkezett a Közmunkatanács létrehozásáról, feladatairól, 
tagjairól, határozatképességéről, működéséről. Jelentősen változtak a pályázatok véleményezésének 
fórumai is. 
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2005. február 1-től pontosításra került az elszámolható költségek körén belül, hogy tárgyi eszköz be-
szerzésre a támogatási összeg maximum 10 %-a fordítható. A Közmunkatanács tagjainak meghatá-
rozásában szintén pontosítás történt. 

 

2007. február 18-tól lényegesen módosultak a közmunkaprogramok szabályai, átalakult a közmunka-
program meghatározása is, miszerint: „ közmunkaprogram a törvény által előírt állami feladat ellátá-
sának elősegítésére irányuló program, az önkormányzati feladat ellátásának az önkormányzat, illetve 
azok társulása működési területén belüli elősegítésére irányuló program, az Országgyűlés vagy a 
Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program, feltéve ha az álláskeresők, rendszeres 
szociális segélyben részesülők számára munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében 
munkaalkalmat teremt, illetőleg a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzést 
biztosít.” 

Támogatásban részesíthetőek a központi költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok és azok 
költségvetési szervei, regionális és megyei területfejlesztési tanácsok, települési önkormányzatok és 
azok jogi személyiséggel rendelkező társulásai, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenn-
tartásával megbízott gazdálkodó szervezetek, közhasznú társaságok. 

 

2008. július 7-től a támogatás feltételei közé bekerült az a vállalás, hogy a közmunkaprogram kereté-
ben foglalkoztatottak legalább 40 %-a rendszeres szociális segélyben részesül. Ez alól a feltétel alól 
mentességet adott, ha a jegyző igazolta, hogy az önkormányzat területén nem áll rendelkezésre meg-
felelő létszámú rendszeres szociális segélyben részesülő személy. 

 

2009. április 11-től a rendszeres szociális segélyben részesülők helyett a rendelkezésre állási támoga-
tásra jogosultak foglalkoztatását írta elő a jogszabály. 

 

2009. szeptember 22-i módosítás során kikerült a jogszabályból a közalkalmazotti jogviszony kereté-
ben teremthető munkaalkalom, a támogatott körből kikerültek a regionális és megyei területfejlesztési 
tanácsok és a közhasznú társaságok, helyettük a non-profit gazdasági társaságok és a vízi társulatok 
kerültek megjelölésre. Változtak a pályázatok elbírálásával kapcsolatos szabályok is. 

 

2010 január 1-től 40 % helyett 50 %-ra emelkedett a rendelkezésre állási támogatásban részesülő 
személyek foglalkoztatási kötelezettsége. 

 

 

11.5.2 A közhasznú munkavégzés 

11.5.2.1 Az Flt. előtti időszak szabályozásai 

Már a nyolcvanas évek végén a munkaügyi szolgáltató irodák számára problémát okozott azon mun-
kanélküliek nagy száma, akiknek a munkába közvetítése nem járt sikerrel. Lehetséges megoldásként 
1985-ben szakértői javaslat készült az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal számára, mely a közhasznú 
foglalkoztatás bevezetését javasolta. Az ÁBMH azonban ilyen célra nem tudott keretet biztosítani. A 
hivatal csak egy évvel később fogalmazott meg konkrét javaslatokat „a munkakerülő életmódot folyta-
tók munkába helyezésének” tapasztalataira hivatkozva: 

„Az életmódjuk miatt nehezen munkába állítható személyek foglalkoztatási feltételeinek javítása érde-
kében, különösen a munkahelybővítés és a közhasznú munkák biztosítása céljából 1987. évi felhasz-
nálással 30 millió forintot biztosítani kell”. Ennek eredményeként született az ÁBMH és a Pénzügymi-
nisztérium közös tájékoztatója a közhasznú foglalkoztatásról (8.001/1987. [MU K.15.] ÁBMH–PM 
számú együttes tájékoztató a közhasznú munkavégzésről. (Csoba Judit: Segély helyett munka) 
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Az ekkor beindított közhasznú programot feldolgozó esettanulmány szerint a foglalkoztatás ugyan 
szociálpolitikai jellegű, de olyan nehéz fizikai munkára szervezik, amire meg egyébként nem találná-
nak munkaerőt. Az elemzők már ekkor felismerték, hogy elengedhetetlen a közhasznú foglalkoztatás 
kombinálása más (pl. képzés) eszközökkel. 

 

11.5.2.2 A közhasznú munkavégzés szabályozása az Flt-ben és annak változásai 

A közfoglalkoztatási programok közül elsőként a közhasznú munka jelent meg a rendszerváltás okoz-
ta társadalmi problémák kezelésére, melynek szabályait az 1991. évi IV. törvény 16/A §-a határozta 
meg, valamint a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 12–15. §-a módosította. 

A törvényben 1994-ben (1994. május 5-től) már fellelhetőek a közhasznú munkavégzés támogatásá-
nak szabályai. Ezek szerint annak a munkaadónak, aki a lakosságot vagy a települést érintő közfel-
adat ellátása érdekében a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli foglalkoztatását munka-
viszony keretében vállalja úgy, a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb 70%-ának meg-
felelő átmeneti – legfeljebb folyamatosan egy évi időtartamra – támogatás nyújtható, ha a közhasznú 
munka keretében végzett szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesül. Egyúttal 
vállalnia kellett, hogy ezzel a foglalkoztatottainak számát a közhasznú foglalkoztatás ideje alatt – a 
foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest – bővíti 
(közhasznú munka),  

1995. december 31-én érvényes módosítások szerint előnyben kell részesíteni a támogatásnál azt a 
munkaadót, aki a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő munkanélküli foglalkozta-
tását vállalja. 

 

A következő 10 évben néhány pontosításon túl lényegi változást jelentett, hogy az ellátandó feladatok 
köre kiegészült az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat-
ellátással, illetve közhasznú tevékenység folytatásával. 

A 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet további feltételként írta elő a folyósítást megelőző 3 hónapban, 
illetve a folyósítás ideje alatti felmondással, illetve felmentéssel történő munkaviszony megszünteté-
sének tiltását, valamint kitételként fogalmazta meg, hogy támogatás az MT szerinti munkavégzésen 
alapuló foglalkoztatáshoz nem nyújtható. 2003. október 15-től a MÜM rendelet külön szabályokat álla-
pított meg a 45 év feletti munkanélküliek foglalkoztatása esetére: 

 nem feltétel a statisztikai állományi létszám bővülése, 

 a támogatás mértéke maximum 90 % lehet, 

 a támogatás időtartama 45 éven felülieknél legfeljebb másfél, 50 év felettiek esetében pedig 
legfeljebb 2 év lehet.  

 

Cigány önkormányzat, társulás és érdekképviseleti szervezet által szervezett részvétel esetében szin-
tén nem feltétel a statisztikai állományi létszám bővülése, a mérték ez esetben is maximum 90 % lehet 
és az időtartam maximuma is 2 évre bővíthető. 

 

11.5.3 A közcélú munkavégzés 

 

11.5.3.1 A sajátos jogszabályi környezet, az 1993. évi III. törvény 
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A közcélú munka fogalmával a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 37/A. § (6) és (7) bekezdések foglalkozik. A közcélú munka előírása már szerepel a törvény 
1998. január 1-től hatályos szövegében a rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési 
kötelezettsége (amennyiben azt az önkormányzat feltételként előírta) esetében: 

„Az együttműködési programnak a rendszeres szociális segélyben részesülő személy és családja 
önfenntartó képességének szinten tartására és fejlesztésére kell irányulnia. Együttműködési program 
különösen az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló csoportos foglalkozáson, ta-
nácsadáson való részvétel; a munkavégzésre történő felkészítő programokon való részvétel; a közcé-
lú vagy az egyén környezetére irányuló munkajellegű tevékenység; a közhasznú foglalkoztatás.” 

1999. október 1-től a törvény szabályai szerint a közcélú munkajellegű tevékenységért díjazás jár. 

A (6) bekezdés szerint a települési önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek mun-
kaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a 
rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A 
foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka-, vagy közcélú munka (azaz az önkor-
mányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. A (7) bekezdés szerint közcélú 
munka alatt az olyan munkáknak vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkor-
mányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján a települési önkor-
mányzat gondoskodik. 

 

A közcélú munkavégzésben foglalkoztatottak köre 2000. május 1-től bővült ki, amikor a törvény köte-
lezte az önkormányzatokat arra, hogy a munkanélküli ellátást kimerítők – akik szociálisan rászorultak 
– számára foglalkoztatási lehetőséget biztosítsanak. Ez azt jelentette, hogy rendszeres szociális se-
gélyben csak az részesülhetett, aki vállalta az önkormányzat által biztosított foglalkoztatást. Ekkortól 
az önkormányzatok számára a foglalkoztatás megszervezése, a segélyezettek számára pedig az 
együttműködés vált kötelezővé. (Míg korábban az egyes önkormányzatok rendelkeztek az együttmű-
ködés előírásáról.) 

 

2002. január 1-től a törvény szabályai kiegészültek a közcélú munka keretében foglalkoztatható sze-
mélyek meghatározásával: 

 rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult, 

 rendszeres szociális segélyben részesülő, 

 aktív korú nem foglalkoztatott személy, aki a munkanélküli járadék, illetőleg a jövedelempótló 
támogatás folyósítási időtartamát kimerítette, vagy számára a munkanélküli járadék folyósítását 
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a 
keresőtevékenységet követően az Flt. alapján munkanélküli járadékra nem szerez jogosultságot 
és a települési önkormányzattal együttműködik. 

 

2003. február 15-től a közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást szer-
vezhet, amelynek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok számának 20%-át, és nem 
lehet több mint 40 munkanap. A betanítás a közcélú munkavégzés időtartamába beszámít. 

 

2005. szeptember 1-től az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak együttműködését kiegészítette a 
„Beilleszkedést segítő programok készítése” intézménye. 2006. április 1-től kezdődően a rendszeres 
szociális segély családi segéllyé alakult, ennek összege pedig limitálttá vált. 

 

2009. január 1-től a közfoglalkoztatást alapvetően átalakította az életbe lépő „Út a munkához prog-
ram”, amely alapvető célként tűzte ki a tartós munkanélküliek korábbiaknál nagyobb mértékű foglal-
koztatását. A korábban rendszeres szociális ellátásban részesülők mellett létrehozták a rendelkezésre 
állási támogatásban részesülők csoportját. Előbbi csoportban azok maradtak, akik egészségi állapo-
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tuk szerint nem munkaképesek, másik részük a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak körébe 
került. A rendszeres szociális segélynek tehát életminőség javító funkciója vált elsődlegessé, a ren-
delkezésre állási támogatásban részesülők esetében viszont kötelezővé vált a közfoglalkoztatásban 
való részvétel. A rendelkezésre állási támogatást tehát a közfoglalkoztatási alkalmak közötti időszak-
ban folyósítják a résztvevőknek, amelynek feltétele a felkínált munkaalkalmak elfogadása. E változta-
tásokkal párhuzamosan a közmunka programokban és a közhasznú foglalkoztatásban résztvevők 
köre jelentősen leszűkült, 2009 előtt a közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatottai a rendszeres szociá-
lis segélyben részesülők közül kerültek ki, ezt az évet követően viszont a rendelkezésre állási támoga-
tásban részesülők közül.  

 

Látható tehát, hogy korábban is  feladata volt a települési önkormányzatoknak a közcélú foglalkozta-
tás megszervezése, az aktív korúak ellátásáról szóló jogszabály módosítások érintették a közcélú 
foglalkoztatás szabályozását is. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény közcélú foglalkoztatására vonatkozó első módosítás 2009. január 1-jén, a második módosítás 
2009. június 1-jén lépett életbe. 

 

A törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább évi 90 mun-
kanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni. A fog-
lalkoztatás időtartamának egy év alatt kell elérnie a legalább 90 munkanapot. Meghatározásra kerül-
tek a Munka Törvénykönyvének szabályaitól eltérő azon tartalmi elemek, amelyeket a munkaszerző-
désnek kötelezően tartalmaznia kell. 

Határozott időre szóló munkaszerződésben próbaidő kikötése nem kötelező, de kiköthető legalább 30 
napra, legfeljebb 3 hónap időtartamra. A törvény előírja, hogy a minimális kötelező munkaidő – ame-
lyet a közcélú munkavégzés keretében a munkavállalónak el kell töltenie – 6 óra, ezen túl, amikor a 
munkavégzés nem az általános munkarendben történik munkabéren felül bérpótlék fizetendő. 

A közfoglalkoztatásban részt vevő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapí-
tott személyi alapbér kötelező legkisebb összege. A közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott 
munkavállalót a Munka Törvénykönyvében meghatározottak szerint megilleti a rendes szabadság. 

 

11.5.4 A közfoglalkoztatás jog- és intézményrendszerének változása 2011-től 

A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében 2011 január 1-től átalakult a közfog-
lalkoztatás rendszere, megszűnt annak három formája (közmunkaprogram, közcélú munka, közhasz-
nú munkavégzés) és egységes közfoglalkoztatás kerül bevezetésre. A közfoglalkoztatás új rendsze-
rének legfőbb célja, hogy az ország bármely pontján minél több munkára képes és kész aktív korú 
szociálisan rászoruló ember számára legyen biztosított a munkalehetőség. 

A közfoglalkoztatás gyakorlatilag a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoz-
tatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges 
munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti 
munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig ered-
ménytelen.  

 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII. 31.) Korm. rendelet meghatá-
rozza az előirányzat terhére nyújtható támogatások körét: 

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; 

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása; 

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; 
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e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő sze-
mély foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 

 

11.5.4.1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő 
személylegfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, 
napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 

 

Támogatás állapítható meg továbbá a közvetlen költségekhez, melynek mértéke legfeljebb a tényle-
gesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 
százaléka. 

 

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a 
munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költ-
ségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsé-
ge, a kormányhivatal járási  hivatalának munkaügyi kirendeltségével történő előzetes egyeztetés sze-
rint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el. 

 

11.5.4.2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

 

Támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, a kirendeltség által 
kiközvetített álláskereső vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény 
szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személylegfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott 
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
mértékének 70-100 százalékáig terjedhet.  

 

11.5.4.3 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

 

Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 
rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, 
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. 

A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó - a szociális hozzájáru-
lási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett - szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 
százalékáig terjedhet.  

 

11.5.4.4 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellá-
tásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

 

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 
törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha a kirendeltség által kiközvetí-
tett, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű 
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személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munka-
időben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. 

A támogatás további feltétele, hogy a munkaadó a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból ren-
des felmondással nem szüntette meg, kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszünteté-
sére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá vállalja a munkavállaló to-
vábbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtar-
tamra. 

 

A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kap-
csolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet. A 
támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. 

11.5.4.5 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 

Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program 
keretében történő, az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek 
vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellá-
tásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő közfoglalkoztatása. 

 

Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha a közfoglalkoztató a munka-
végzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja, a képzés, a szociális 
földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a 
közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - 
ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesül. 

 

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
mértékének 100 százalékáig, valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a közvetlen költségek 
tekintetében a bérjellegű támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fő foglalkoztatása esetén 
a szervezési költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 3 százalékáig terjedhet.  

 

A közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett 
közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A támogatásról hozott 
döntés alapján a munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt a kérelmezővel (támoga-
tottal). A közfoglalkoztató kérelmére a jogszabályban meghatározott mértékű előleg folyósítható.  

 

11.5.4.6 A közfoglalkoztató és kötelezettségei, a közfoglalkoztatási jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011i CVI. törvény tárgyi és személyi hatályának meghatározásakor a törvény abból indul ki, 
hogy közfoglalkoztatás közfeladatra szervezhető, és ehhez igazodóan a közfeladatot ellátó szerveze-
tek lehetnek közfoglalkoztatók. Közfoglalkoztatott pedig csak a 16. életévét betöltött személy lehet, 
hiszen álláskeresőként is csak e személyek jelenhetnek meg a munkaerő-piacon. 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszonytól eltérő specialitásokkal (a foglalkoztatót terhelő többletkötele-
zettségek, jogviszony létrehozásának és megszüntetésének sajátosságai, eltérő bér) rendelkezik, 
ezért önálló közfoglalkoztatási jogviszony szabályozását tartalmazza. A vállalkozások, ha regisztrált 
álláskeresőt foglalkoztatnak, támogatásban részesülhetnek. Az ily módon foglalkoztatottakkal azon-
ban az Mt. szerinti munkaviszonyt kell létesíteniük. 
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Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely a 2011i CVI. törvényben meghatáro-
zott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 
foglalt, vagy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  törvényben foglalt kötelező vagy önként 
vállalt feladat, vagy a közhasznú szervezetekről szóló  törvény  szerint meghatározott közhasznú te-
vékenység körébe tartozó feladatellátására irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közalkal-
mazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. 

 

Közfoglalkoztató lehet: 

a) helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, 

b) költségvetési szerv, 

c) egyház, 

d) a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, 

e) közhasznú szervezet,  

f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az 
állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

g) vízi társulat, 

h) erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében az erdő külön törvényben meghatáro-
zott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátására,a természeti károkat 
szenvedett erdőterületek rehabilitációjára,erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, 
karbantartására,határjelek és környezetének karbantartására,tűzpászták készítését és tűzmegelőzést 
szolgáló feladatok ellátására,kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására,az erdőterület kommu-
nális szennyeződéstől való tisztítására kerül sor, 

i) szociális szövetkezet azon tevékenysége körében, amit a közhasznú szervezetekről szóló törvény 
közhasznú tevékenységnek ismer el, 

j) a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcso-
lódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az 
üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában. 

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai alkalmazandók és csak határozott időre létesíthető. 
A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján 
nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam. 

 

A közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a teljesítményhez kötött tevékenysé-
gek kivételével a közfoglalkoztatási bérrel. A legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést 
igénylő munkakör betöltése esetén megegyezik a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy a 
közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára a közfoglalkoztatást 
közvetlenül megelőzően folyósított álláskeresési járadék, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás havi összegét, és a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér összegét a közfog-
lalkoztatottat megillető munkabér csak többletteljesítés esetében haladhatja meg. 

 

A törvény rögzíti a munkaviszonyhoz képest többletkövetelményeket jelentő foglalkoztatói kötelezett-
ségeket a közfoglalkoztatottak utaztatásával, elszállásolásával, ellátásával kapcsolatosan. Ezáltal 
lehetővé válik akár jelentős létszámú közfoglalkoztatott átcsoportosítása is az éppen szükséges egyes 
közmunkákra. 

 

A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére az alábbiakat köteles biztosítani: 
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a) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta - tömegközlekedési esz-
közzel - történő oda- és visszautazás ideje a hat órát meghaladja, a munkavégzés helyétől számított 
20 km-es távolságon belül az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigaz-
gatási szerve által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési 
lehetőséget, vagy 

b) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta - tömegközlekedési esz-
közzel - 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 meghaladja, a munka-
végzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történő térítésmentes szállítást, valamint 

c) amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott esetekben a foglalkoztatás a napi négy órát 
meghaladja, a munkahelyen térítésmentes napi egyszeri étkezést. 

 

11.5.4.7 A közfoglalkoztatás szabályainak változásai 

 

2012 január 1-től a közfoglalkoztatási jogviszony keretében végezhető munkák köréből kikerült a köz-
hasznú tevékenység és bekerült a helyi vagy, azon túlmutató közösségi33 feladat és a Kormány által 
meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő, vagy feladatellátás feltételeinek megterem-
tésére irányuló feladat. 

Ez időponttól közfoglalkoztatottként való jogosultságot jelent, az is, ha valaki rehabilitációs ellátásban 
részesül. 

 

2012 április 27-től kiegészült a törvényi szabályozás a szociális szövetkezetre a mezőgazdasági célú 
közfoglalkoztatásra és a haszonkölcsön-szerződésre vonatkozó szabályokkal. 

 

2012 július 1-től érvényes szabályok szerint közfoglalkoztatási jogviszony már a feltételek fennállása 
esetén közhasznú kölcsönzés céljára is létesíthető. Ekkortól határozták meg a fizetés nélküli szabad-
ság engedélyezésének feltételeit és meghatározták az éves szabadság mértékét 20 munkanapban. 

 

2013 január 1-től bevezették az állásidő rendszerét a közfoglalkoztatásban is, valamint meghatároz-
ták, hogy várandósság idején a közfoglalkoztatott egészségi állapotának megfelelő munkakört kell 
felajánlani. 

 

2013 július 20-tól közfoglalkoztató lehet a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, 
törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató is.  

 

2013 szeptember 1-től szabályozásra kerültek a kizárási okok, a kizárás időtartama három hónapban 
lett megállapítva, melyről első fokon a munkaügyi kirendeltség, másodfokon pedig a munkaügyi köz-
pont dönt hatósági határozattal. 

 

2013 november 29-től közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül az is, ha közfoglalkoztatási program 
keretében a közfoglalkoztatott a munkaerő-piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzés-
ben vesz részt. 

 

                                                      
33 különösen egészség-megőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, ter-
mészet-, környezet- és állatvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi 
célú közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségle-
tek kielégítését szolgáló 
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11.5.4.8 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

2013 április hó 1-jétől a belügyminiszter az egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprog-
ramokat indíthat. A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai 70-
100 %-os összegben támogathatóak. A közfoglalkoztatási program mintaprogrammá nyilvánításáról a 
belügyminiszter dönt.  

 

Közfoglalkoztatási mintaprogramok indulhatnak a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települése-
ken, valamint azokon a kistérségeken, ahol a kistérséghez tartozó települések legalább fele hátrányos 
helyzetű. A közfoglalkoztatási mintaprogramok lezárását követően a mintaprogramra épülő, további 
közfoglalkoztatási programok indíthatóak, amely programok beruházási és dologi költségei 50-100 %-
os összegben támogathatóak. Ezen támogatások mértékéről szintén a belügyminiszter dönt.  


