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A KÖZCÉLÚ 

FOGLALKOZTATÁS INDÍTÉKAI

• munkanélküliek aktiválása

• szegénység elleni küzdelem

• válság

– munkanélküliség növekedése

• jóléti kiadások  növelése: Spanyolország, Írország

• jóléti kiadások csökkenése: Görögország, 

Magyarország



A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS  

- WORKFARE- GYÖKEREI

• Jólléti ellátások munkavégzéshez kötése
– megjelenés az 1970-es években

– 1981- USA törvény a segélyeket munkához kötő 

programokról

– szélesebb elterjedés az 1990-es években – UK, 

skandináv országok, Ausztrália, Kanada, Hollandia

• Két változat:
– jólléti ellátásoktól való függőség megszüntetése

– foglalkoztathatóság javítása

• Fejlődő és fejlett országokban egyaránt



ELMÉLETI HÁTTÉR

• A munkanélküli segély csökkenti a munkavállalási 

hajlandóságot         munkához kötés

– Szűrőhatás – jobb módúak távol tartása –

kormányzati adminisztratív költségek 

csökkentése

– Elrettentő hatás – szegénység elleni saját 

lépések felé



MAKROGAZDASÁGI CÉLOK ÉS FORMÁK

Célok:

• Szezonális és /vagy ciklikus munkanélküliség csökkentése

• Egyes hátrányos helyzetben lévő munkaerő-piaci csoportok 

segítése

• Szegények jövedelemhez juttatása – stimuláció a 

gazdaságnak

Formák:

1. Foglalkoztatás garantálása a betakarítási időn kívül (India)

2. Kormányzati infrastruktúra és közszolgáltatási programok 

(USA – New Deal)

3. Katasztrófák  utáni, rövid távú foglalkoztatás (Afrika, Dél-

Ázsia)

4. Élőmunka-intenzív foglalkoztatás (Szenegál, ILO, Világbank)



ELTÉRÉSEK

Fejlődő országok:

• Katasztrófa utáni helyzetek 

kezelése

• Rossz termésű évek 

jövedelem-kiesésének pótlása

• Infrastruktúra teremtése

• Önfoglalkoztatáshoz átmenet

• Alacsony bérért

• Rövid távon

• Építőiparban, 

mezőgazdaságban, közösségi 

szolgáltatásokban

Fejlettebb országok:

• Rövid távú sokkra adott válasz

• Képzési elemek

• Átmenetileg



ELTÉRÉSEK

• Célok és formák

• Finanszírozás

– kormányzati források, nemzetközi fejlesztő szervezetek 

támogatása, adományok

– Bérköltség - infraprogramok 30-60%, szolgáltatások 80-90%

• Résztvevők kiválasztása

– önként jelentkezéssel

– rászorultsági alapon

• Bérezés, juttatások



KÖZVETLEN MUNKAHELYTEREMTÉS 

NAGYSÁGRENDEK (2012)

• kiadások aránya

– GDP-ből

• Svédország, Dánia, Finnország, Görögország – 0,8% felett, 

Magyarország, Franciaország, Hollandia, Belgium – 0,6%

– aktív munkaerő-piaci kiadásokból
• Bulgária, Magyarország – 75%

• Horvátország, Szlovénia, Írország, Litvánia, Lettország, 

Görögország – 30-40%

• bevont résztvevők aránya
• Magyarország, Írország, Franciaország – 5% felett

• Drasztikus visszaesés – Szlovákia (23 – 3), Bulgária (11 – 3), 

Luxemburg, Franciaország, Írország



SIKERELEMEK

• Célzottság – legszegényebbek elérése

• Időzítés – mikor, mennyi időre

• Bérek szintje – minimálbér alatt

• Motiváció - ne kötődjön a segélyezési 

újrajogosultsághoz

• Személyre szabottság 

• Valós foglalkoztatáshoz közelítés

• Átlátható szabályozás



SKANDINÁV PÉLDÁK

• Magas az állami foglalkoztatottak száma – teljes munkabérért

• Svédország

– Munkatapasztalat szerzése olyan tevékenységben, ami egyébként nem 

jött volna létre

– Munkaerő-kölcsönzés – 6+3 hónap, korábbi bér 90%-a, képzés is

• Finnország

– egyéni foglalkoztatási terv – az ellátás alapja

– munkakipróbálás (kapja az ellátást + utazási és szállásköltségeket)

– munkahelyváltási program (max. egy évre, a régi alkalmazott mkj 70%-

ával fizetés nélküli szabadságon)

– társadalmi vállalkozások (árbevétel min. 50%-a piaci, a bérek 

támogatottak)

– ifjúsági garanciaprogram (gyakornoki és tanonc státuszba)

• Dánia

– kötelező társadalmilag hasznos tevékenység végzése – önkéntes munka 

is lehet



NEMZETKÖZI ÉRTÉKELÉS

előnyök

• politikai népszerűség

• munkatapasztalat

• hasznos infrastruktúra –

területi különbségek 

csökkentése

• piaci bérek emelése

• kirekesztés csökkentése

hátrányok

• költséges

• stigmatizálás

• elhelyezkedési esélyek nem 

nőnek (alacsony kompetenciák + 

munkakeresési idő csökken)

• helyettesítő hatás (elbocsátás)

• piaci foglalkoztatás kiszorítása

• költségvetési helyettesítési 

hatás 

• beragadási hatás

• holtteher-veszteség

• munkahelytorzító hatás

• csalás, korrupció



A KÖZFOGLALKOZTATÁS FELFUTÁSA 

MAGYARORSZÁGON
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MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATOK

2011 2012 2013

Csak regisztrált 618 584 562

Közfoglalkoztatás összesen 75 113 133

- képzés nélkül 75 111 114

-Képzéssel 0 2 19

Nem közfoglalkoztatási 

programok

28 31 34

Összesen 721 728 729

Teljes munkaidejű 

egyenértékes létszám 

közfoglalkoztatásban

54 108 128

Átlagos éves állományi létszámok a munkaügyi 

rendszerben (ezer fő)

Forrás: Cseres - Molnár 2014.



KÖZFOGLALKOZTATÁS 

ORSZÁGOS EREDMÉNYE
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HELYI HATÁSOK

Input outcome output impact
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Bértámogatás

Beruházási 

támogatás

Képzési 

támogatás

Föld

Épület

Irodai 

szolgáltatás

Irányítás

Piac

Önkéntesek

X fő foglalkoztatása

Y képzettebb fő

Termelési 

infrastruktúra

Mezőgazdasági 

termék

Energia

Felújított épület

Gondozott 

közterület

Közösségi 

rendezvények

Helyi vásárlóerő

Vállalkozáshoz 

erőforrások

Saját szükséglet 

kielégítése

Környezettudatos 

termékek és 

fogyasztás

Megerősödött 

közösség

Vállalkozások 

élénkülése, 

megerősödése

Új (társadalmi) 

vállalkozások

Önellátás erősödése

Foglalkoztatás 

bővülése

Helyi kötődés 

erősödése

Fenntarthatóság 

erősödése

Jól-lét növekedése



A KÖZFOGLALKOZTATÁS PROBLÉMÁI 

MAGYARORSZÁGON

1. Átmeneti foglalkoztatás

2. Alacsony jövedelem (kevesebb mint a hivatalos minimálbér)

3. Nem lehet egyidejűleg máshol is munkát vállalni

4. Nincs társadalmi mobilitás, zárt hálózatok

5. Politikai függőség a finanszírozáson keresztül

6. Csak a helyi hatóságok szerint rászorultak számára, de nem 

mindenkinek

7. Autokratikus irányítás – alkalmazottak függőségi helyzetben, 

tulajdonosi szemlélet nélkül

8. Csapdahelyzet (könnyű helyi munka kis pénzért – nem ösztönöz a 

kilépésre)

9. Helyi vállalkozók kiszorítása (a helyi közpiacok lefedése)

10. Nem fenntartható (nem hatékony, alacsony termelékenység, 

korlátozott értékesítés)



KÖVETKEZTETÉSEK

• Az állam segítségével létrejött 

közfoglalkoztatás valós szükségletekre 

épül, értéket hoz létre, de hosszú távú 

alkalmazása csapdahelyzetet állít elő.

• Átalakítása, az aktív munkaerő-piaci 

eszközök szélesebb körű, személyekre 

szabott alkalmazása szükséges.
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Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


