
2015.09.16.

HELYI FOGLALKOZTATÁS-

FEJLESZTÉS

„Társadalmi Innovációk generálása

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” 

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009  

Közfoglalkoztatás elmélete

Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna



…EGY KIS TÖRTÉNELEM…

Európa – Németország

• A hitleri Németországban terjed el (USA-mintájára), mintegy
védekezés a világválság ellen=> nem gazdasági céllal vezérelt,
hanem szociálpolitikai=> nem bevételi vagy ágazati fejlesztés,
hanem a társadalmi feszültség, a tömeges munkanélküliség
csökkentése csökkenése a fő cél.

• Neuer plan: közmunka program.4 éves tervhivatal dolgozza ki=>
ez később fegyverkezési program lesz.

• Autópályákat, csatornahálózatot építenek, ezzel megszüntetik a
munkanélküliséget. Létrehozzák a Nemzeti Munkafrontot, ahova
kötelező lesz belépni, s ezzel szabályozzák a munkavállalók
jogait, fizetését és a munkaadót. Aki nem működik velük együtt,
azt letartóztatják. Megpróbálják önellátóvá tenni a német
gazdaságot.



…EGY KIS TÖRTÉNELEM…

Magyarország 

• Andrássy Gyula gróf alapította Fővárosi Közmunkák Tanácsa

(népszerű nevén Közmunka-tanács vagy Közmunkatanács) a

főváros (Budapest) közmunkáinak tervezésére és felügyeletére

létrehozott testület volt.

• a Közmunkatanács 1870–1918 között létezett (hivatalosan az

1919. évi VII. Néptörvény szüntette meg először)

• Az F.K.T. 1945 februárjában újjáalakult, építési hatóságként

folytatta tovább tevékenységét egészen 1948. november 17-i

megszüntetéséig.



…EGY KIS TÖRTÉNELEM…

Budapest VIII. kerületi Közmunka igazolványa az 1948. évre



KÖZ-MUNKÁKRÓL RÖVIDEN

• Közhasznú munkavégzés 

Teljesítéséről -1991. évi IV. Tv. 

alapján - decentralizált 

Foglalkoztatási alaprészből, RMK-

k gondoskodnak.

• Közcélú munkavégzés

Teljesítéséről -2003. évi III. Tv.

alapján - az önkormányzat

gondoskodik.

A közcélú munka költségeinek

fedezésére költségvetési forrás

igényelhető.• Közmunka

A regisztrált álláskeresők

számára határozott idejű,

átmeneti foglalkoztatást

jelentenek a

közmunkaprogramok.

Támogatásuk pályázatok útján

történik, a szabályokat

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

rendelet tartalmazza.

• Közérdekű munka

A közérdekű munkavégzés a

büntetésnek egy fajtája, benne van

a Btk.-ban. A közelmúltban

született is elsőfokú bírósági ítélet:

közérdekű munkavégzésre -

utcaseprésre, összefirkált házfalak

megtisztítására – kötelezték azt,

aki évekkel ezelőtt blokád alá vont

egy fővárosi hidat.



KÖZHASZNÚ MUNKA

A közhasznú munkavégzés közfeladat ellátására irányul. A

foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek jelentős részének

megtérítése céljából a munkaügyi központok kirendeltségei

támogatást nyújthatnak az MPA foglalkoztatási alaprészéből annak

a munkaadónak, aki munka nélküli személyek alkalmazását vállalja.



MILYEN KÖZFELADATOK LÉTEZNEK?

Közfeladat az olyan állami vagy önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról - jogszabály alapján - az 
államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény alapján közfeladatnak minősül különösen:

• - a településfejlesztés, településrendezés,
• - az épített és természeti környezet védelme,
• - a lakásgazdálkodás,
• - a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés,
• - a csatornázás,
• - a köztemető fenntartása,
• - a helyi közutak és közterületek fenntartása,
• - a helyi tömegközlekedés,
• - a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
• - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
• - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
• - az óvodáról, az alapvető nevelésről, oktatásról,
• - az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás,
• - a közösségi tér biztosítása,
• - a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
• - nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,
• - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.



KÖZÉRDEKŰ MUNKA

A közérdekű munkának vagyis az emberi segítségnyújtásnak

évszázados hagyományai vannak szerte a világon. Magyarországon

sincs ez másképp, és a törvényi szabályozása is megtörtént. A

közérdekű önkéntes tevékenységet szabályozó 2005. évi

LXXXVIII. törvény formájában, amely 2005. október 1-jétől

hatályos.



KÖZÉRDEKŰ MUNKA

• A kisebb bűncselekményekért elítéltek számára integrált
foglalkoztatási tevékenység megszervezése a közérdekű
munkavégzés letöltésének lehetősége.

• A közérdekű munkáról egy büntetés jóvátételi jellegének
erősítése érdekében születik döntés. A program kapcsolódik a
társadalmi bűnmegelőzési nemzeti stratégia prioritásaihoz.
Megúszhatja a büntetést az, aki pénzbírságának befizetése helyett
inkább közérdekű munkát vállal, de a lakóhelye szerint illetékes
önkormányzat nem tudja ezt biztosítani. Időtartama egy naptól
maximum harminc napig terjedhet. Ennyi idő alatt 150 ezer
forintnyi bírságot dolgozhat le az elkövető.



KÖZCÉLÚ MUNKA

Az aktív korú nem foglalkoztatottak részére a települési

önkormányzat rendszeres szociális segélyt folyósíthat. A segélyt

kérelmező igényjogosultak részére a települési önkormányzat

foglalkoztatási lehetőséget biztosít. A foglalkoztatási kötelezettség

közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (együtt:

önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával

teljesíthető.



KÖZMUNKA

A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, 

amelyek a munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a 

munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláskeresők képzettségi 

szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati 

tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé. Az áttekinthető, 

nyilvános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg 

helyi, illetve térségi és országos célok megvalósítását segítik 

átgondolt, megtervezett és ellenőrzött értékteremtő 

foglalkoztatással.



FOGLALKOZTATÁSPO

LITIKAI 

MEGKÖZELÍTÉSBEN

…

…a közmunkában történő foglalkoztatás funkciója, hogy:

• az érintettek megfelelő előképzettséggel és hajlandósággal
rendelkező körét

• vonja legalább betanító jellegű képzésbe, ötvözve a képzést és a
foglalkoztatást;

• azokban a depressziós térségekben jelentsen „tömegesebb”
megoldást, ahol

• az önkormányzaton kívül nincs más munkáltató; – segítse a
gazdálkodó szervezetek felelősségvállalását a munkanélküliségi
probléma iránt (kooperáció, anyagi áldozatvállalás);

• ösztönözze az önkormányzatok együttműködését, a
foglalkoztatási gondok kistérségi szintű kezelését.



KINYILVÁNÍTOTT CÉLJA:

A munkanélküliség csökkentésére alkalmas fejlesztési, felújítási,

különösen infrastrukturális és környezetvédelmi, továbbá az

elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok

ellátásának ösztönzése, a munkanélküliek és az ellátásból már

kiszorultak számára szervezett foglalkoztatási programokkal.



ÉRDEKESSÉG: NEMEK, 

ÉLETKOR, VÉGZETTSÉG 

SZERINTI MEGOSZLÁSOK…

• A férfiak a közhasznú foglalkoztatottak között sokkal nagyobb
számban vesznek részt, mint a nők.

• A 25 éven aluli fiatalok aránya a közhasznú foglalkoztatottak
között jóval kisebb, mint amekkora a munkanélküliek
összességén belüli részarányuk.

• Az 50 éven felüliek részvételi aránya növekvő mértékű.

• A közhasznú foglalkoztatásban a legfeljebb nyolc általános iskolai
végzettséggel rendelkezők vannak túlsúlyban. (Számukra ez a
foglalkoztatási forma valóban az utolsó mentsvár a legális
munkavégzésen keresztüli jövedelemszerzésre.)

• Az alacsony iskolai végzettséggel is összefüggésben a közhasznú
munkán foglalkoztatottak többsége alacsony kvalifikációt
igénylő, kommunális jellegű tevékenységet lát el. Többségük
(76,6 %) 2007-ben is kommunális munkát végzett.



KRITIKA

• Legmarkánsabb kritikus: Kertesi Gábor kutató

• Véleménye szerint a közfoglalkoztatás sem a romákat, sem pedig 

más, a mélyszegénységben élő embereket nem emeli ki a 

társadalomalatti lét viszonylataiból.  

• „Munkát ad nekik, de olyan társadalmi összefüggések közepette, 

amelye – akarva-akaratlanul is – hosszú távon megerősítik 

mindazokat a belső tulajdonságokat, ami miatt ezek az emberek 

támogatásra szorulnak.”



KÖZFOGLALKOZTATÁS

Mit jelent a közfoglalkoztatás?

 Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram,
helyette egységes közfoglalkoztatás jött létre.

 Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a
munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más
okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.

 A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a
szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.

 A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az
egyén, mind a köz számára.

 A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony,
bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott.



KÖZFOGLALKOZTATÁS

Közfoglalkoztató lehet a 2011. évi CVI. törvény alapján:

 helyi és nemzetiségi önkormányzat,valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulása,

 költségvetési szerv,

 egyház,

 közhasznú jogállású szervezet,

 civil szervezet,

 állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre 

a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

 vízitársulat,

 erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!), 

 szociális szövetkezet,

 vasúti pályahálózat-működtető szervezet.



KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY

Miben tér el többek között a munkaviszonytól:

 csak határozott időre létesíthető,

 a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

időtartama, nem hosszabbítható,

 nem köthető ki próbaidő.

Közfoglalkoztatottak bérezése:

 a közfoglalkoztatottat az iskolai végzettsége és szakképesítése, valamint a betöltött

munkakör alapján közfoglalkoztatási bér (havi bruttó 71 800 Ft), vagy

közfoglalkoztatási garantált bér (havi bruttó 92 000 Ft) illeti meg,

 részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és

közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást

helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg 22 800 Ft)

 A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik.



KÖZFOGLALKOZTATÁS

• Közfoglalkoztatásról szóló törvény alapján 
a közigazgatás rendszerében a helyi 
önkormányzatok feladata a közmunka 
szervezése.

• Finanszírozója az állam, e miatt az állam 
határozza meg a közmunkába bevonható 
álláskeresők számát

• Közmunka, parkgondozás, utcatakarítás, 
kisegítő munka közintézményekben ( 
oktatás, szociális, egészségügy)



PROBLÉMÁK A 

KÖZFOGLALKOZTA

TÁSSAL

• 1-3 hónap foglalkoztatás, utána marad a 
munkanélküliség és a nagyon kevés 
segély a megélhetéshez

• közfoglalkoztatás a minimálbér feléért, 
segély a minimálbér negyedéért

• a tartós munkanélküliek jövedelmi ínségét 
max. 3 hónapra enyhíti az állam a 
közmunkával; munkával 2x annyi 
jövedelemhez jutnak, mint a segély; a 
mély nyomorból a nyomor szintjén élnek



PROBLÉMÁK 2.

• Segélyért dolgozni kell elv az alapelv a 
munkanélküliek segélyezésében

• Stigmatizál: a közmunka a munka 
struktúra legalsó szintje, teljes 
munkaidőben a minimálbér feléért 
dolgoznak a munkanélküliek

• NEM vezet vissza a munkaerőpiacra, nem 
készít fel a munkába állásra, hiányoznak 
az alacsony kvalifikációs munkahelyek



PROBLÉMÁK 3.

• A létfenntartást tekintve a legnagyobb kockázati 

tényező a munkanélküliség Magyarországon

• Cigányok 90%-a tartós munkanélküli, 

többgenerációs munkanélküliség jellemző

• Alapfokú és szakmunkás végzettségűek 

esélytelenné váltak az újrakezdésre

• 35 év alattiak, alacsony képzési szinttel 

szakmával és szakma nélkül egyformán 

nehezen jutnak be a munkaerőpiacra



Köszönöm a figyelmet!





DEFINICIÓ

• A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső 

szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot 

úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal 

harmonikusabb legyen annak működése, és egyúttal 

érvényesüljenek a társadalmi funkciók is. (László 

Gyula 2007). 

• amelynek célja a munkaerő lehető leghatékonyabb 

felhasználása, úgy hogy alapvető feladata az is, hogy 

javítsa a hátrányos helyzetben lévő csoportok 

foglalkoztatási esélyeit (Fazekas Károly 2006). 

(Artner Annamária 2009)



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

TERÜLETEI:

• - a munkaerő megoszlásának 

befolyásolása, hatékony munkaerő 

allokáció

• - képzési rendszerek kialakítása 

megfelelő szakemberekkel,

• - munkaerőpiacról kiszorultak 

integrálása, munkanélküliség kezelése.



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

ESZKÖZRENDSZERE

• Aktív eszközök: a foglalkoztatottság növelését 
célozzák. A munkaerőpiacon a kereslet és kínálat 
mennyiségét befolyásolják, illetve a kereslet kínálat 
összekapcsolódását segítik elő. Ez lehet 
– preventív amikor a munkanélküliséget megelőzi, 

kialakulását akadályozza,

– és lehet követő amikor már egy kialakult egyensúlyhiány 
kiigazítása a cél.

• Passzív eszközök alapvetően a munkanélküliek 
segélyezését, szociális ellátását oldják meg. 
Mértékük és feltételrendszerük a központi kérdés, 
mivel közvetlenül nem tudják befolyásolnia 
foglalkoztatást, csak ösztönözhetik a 
munkakeresést.



MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FOGLALKOZTATÁST 

ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások

– munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,

– foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés.

2. Képzések

3. Intenzív álláskeresés 

4. Munkanélküliek vállalkozóvá válása

5. Foglalkoztatás bővítése

6. Közhasznú munkavégzés 

7. Önfoglalkoztatás 

8. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés 

9. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása

10. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

11. Fiatal munkanélküliek foglalkoztatása

12. Munkaerő-piaci programok támogatása

13. Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása 



• Munkaközvetítés: A közvetítés célja a munkaadók 
munkaerőigényének mihamarabbi kielégítése, illetve az 
álláskeresők mielőbbi munkához juttatása.

• Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ 
nyújtása: Az álláskeresők és a munkaadók információkat 
kaphatnak a munkavállalás, illetve az üres álláshelyek betöltésének 
elősegítése érdekében.

• Mentori szolgáltatás: Mentori tevékenység hátrányos helyzetű 
személy segítése érdekében. A mentor az általa segített hátrányos 
helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt 
információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez 
szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, 
személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés 
kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést 
követő beilleszkedés, munkahely megtartása terén.

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_munkakozvetites&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_merop_fogl_info&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_szolgaltatasok&switch-content=ak_mnkozv_mentori_szolg&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full


PROGRAMOK

• Több eszköz együttes hatása valamely 

speciális cél elérésére

• Pl.: ifjúság



NYÁRI DIÁKMUNKA ELŐSEGÍTÉSE MUNKAERŐ-

PIACI PROGRAM

 Célja: fiatalok inaktivitásának megelőzése, munkatapasztalat 
szerzése, kereseti lehetőség biztosítása, önkormányzatok 
nyári átmeneti munkaerő-igényének kielégítése

 A program célcsoportja: nappali tagozatos, 16-25 év közötti 
diákok

 Támogatás időtartama: max. 2 hónap

 Támogatás összege: 100%-os bértámogatás

mértéke munkakörtől függően 76.125-88.500 Ft/fő/hó

 Program időszaka: 2014. július 1 – 2015. augusztus 31.

 Eredmény: 24,5 ezer diák munkatapasztalat szerzése



GYAKORNOKI PROGRAM

A TANULÓSZERZŐDÉS KERETÉBEN TANULT 

PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA (TÁMOP 2.3.4) 

 A pályázat tartalma: új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon 
keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, segítő 
mentor bérpótlékával, a gyakornoki munkahely kialakításának 
támogatásával. 

 A pályázat célja: 
o a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése;
o iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés 

hasznosulásának elősegítése;
o a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, későbbi 

foglalkoztathatóságuk növelése;
o a vállalkozások duális képzésben történő részvételének 

ösztönzése.

 A pályázat keretében igényelhető támogatás: 500 ezer Ft – 30  
millió Ft.

 A program forrása: 8,5 milliárd forint

 Összesen 4-10 ezer fiatal foglalkoztatására kerül sor.



FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

(TÁMOP 2.3.6)

A konstrukció célja:
o vállalkozás indítását tervező 18-35 éves fiatalok, illetve fiatal szülők segítése a

vállalkozói kompetenciák elsajátításához, a vállalkozásindításhoz kapcsolódó
támogató szolgáltatások biztosításával, valamint az induló költségek vissza
nem térítendő támogatásával.

 Igényelhető forrás: egyéni vállalkozóként, vagy mikro-vállalkozás esetén
maximum 3 millió forint, társaságonként maximum 6 millió forint.

 Főbb támogatható tevékenységek:

o Eszközbeszerzés, eszközbérlés, anyagbeszerzés, immateriális javak beszerzése
o A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása
o Információs technológia-fejlesztés, vállalati infokommunikációs fejlesztések
o Piacra jutás támogatása (pl. marketingeszközök beszerzése, vásárokon való

részvétel)
o Képzésen való részvétel

Rendelkezésre álló forrás: 6,9 Mrd Ft.

A program keretében 1500 fiatal vállalkozási támogatására kerül sor.



A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK 

 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságát
javító uniós programok keretében már 46 ezer fiatal kapott
lehetőséget elhelyezkedésre és szakképesítés
megszerzésére (TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4.)

 Civil foglalkoztatási programok keretében 2-3 ezer fiatal
támogatott foglalkoztatására és munkatapasztalat
szerzésére kerül sor (TÁMOP 1.4.1.)

 Fiatalok foglalkoztatását elősegítő innovatív
foglalkoztatási programok fejlesztésére 4,7 Mrd Ft
került meghatározásra (TÁMOP 1.4.3.)

 Nemzeti pályaorientációs rendszer fejlesztése segíti a
fiatalokat a tudatos pályaválasztás és életpálya tervezésben
(TÁMOP 2.2.2.)



AZ ELSŐ MEGJELENT KIÍRÁSOK 2014-20-RA

• GINOP Ifjúsági Garancia
• 2014-2020 között, különböző uniós programok 

keretében összesen 220 Mrd forint.

• Jelen kiírás 36 Mrd forint – megjelent 2014. október 10-

én.

• GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása
• Keretösszeg: 4 Mrd forint

• Megjelent: 2014. október 10-én.


