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Hazai szakpolitikai koncepciók és stratégiák részletes bemutatása 

Kormányprogramok 

A legfontosabb stratégiai dokumentumoknak tekinthetők a kormányprogramok, ezért 
megvizsgáltuk a 2004-es,233 illetve 2010-es234 kormányprogramokat a fiatalok foglalkoztatási 
helyzetének kérdésére összpontosítva. A vizsgált időszak kormányprogramjai is kiemelten 
kezelik a fiatalok munkanélküliségének problémáját.  

Problémameghatározás 

A Nemzeti Együttműködés Programja (2010) központi célnak tekinti az új munkahelyek 
létrehozását, melyek egy részét a frissen végzett fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítése 
céljából kell megteremteni. A kormányprogram az alábbi problémákat említi a fiatalok 
foglalkoztatási helyzetével kapcsolatban. 

• utánpótláshiány a mezőgazdaságban, 

• a szakképzés presztízsének és a képzésben résztvevők számának csökkenése, 

• gyakorlati képzés hiánya, 

• a vállalkozásoktatás gyengesége és a vállalkozói utánpótlás hiánya. 

A Lendületben az ország! (2004) című kormányprogram kimondja, hogy a kormány azt tartja 
egyik legfontosabb feladatának, hogy munkahelyet biztosítson a tanulmányaikat befejező 
fiatalok számára. A dokumentum nem tartalmazza a probléma meghatározását, ugyanakkor a 
javasolt intézkedések alapján az alábbi helyzetértékelést sugallja: 

• a munkahelyi tapasztalat, gyakorlat hiánya, 

• gyermeket nevelő nők elhelyezkedési nehézségei, 

• elavult, a piaci igényekhez nem igazodó oktatási és képzési rendszer, 

• a nyelvtudás hiánya, 

• fiatal mezőgazdasági vállalkozók hiánya. 

Megoldási javaslatok 

A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy az új munkahelyek – különösen a 
fiatalokat nagy számban foglalkoztató munkahelyek – megteremtése a kreatív iparok, valamint 
az európai és globális szolgáltató központok segítségével valósítható meg. 

A program tartalmazza, hogy összetettebb, sok kis- és közepes méretű birtokra épülő, változatos 
termékszerkezetű mezőgazdaságra van szükség ahhoz, hogy az nagyszámú, megélhetést 
biztosító munkahelyet tudjon teremteni, és ez által kellő távlatot nyújtani a gazdatársadalom, és 
utánpótlást a fiatal gazdák számára. 

Az oktatás és képzés kapcsán a program hangsúlyozza, hogy a szakképző intézményekben az 
oktatást az elméleti ismeretek felöl a gyakorlati képzés irányába kell elmozdítani, amihez a hazai 
szakképzés teljes átalakítása szükséges. 

Emellett szükséges az is, hogy a vállalkozói utánpótlást biztosító fiatalok vállalkozói képességeit, 
tudását, a pozitív vállalkozói szemléletet és kultúrát már az általános iskolától kezdve 

                                                             

233 http://img.index.hu/cikkepek/0409/belfold/kormprog.pdf 
234http://www.kormany.hu/download/c/27/10000/a%20nemzeti%20egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%
A9s%20programja.pdf 
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elsajátítsák. A gyakorlatorientált vállalkozásoktatást el kell terjeszteni a szakközépiskolákban és 
a felsőoktatásban is, hogy a fiatalok akár az iskola elvégzését követően, akár néhány év rutin 
megszerzése után képesek legyenek saját vállalkozást indítani. A program kimondja, hogy 
jelenleg ezen a téren nagyon gyengén állnak a hazai oktatási intézmények, így egy központi 
program kell a hazai vállalkozásoktatás fejlesztése érdekében. 

A 2004-es kormányprogram a fiatalok elhelyezkedésének támogatásra átfogó program indítását 
irányozta elő. Ennek részeként ígérték például a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató vállalkozók 
járulékkedvezményét; gyakornoki rendszer bevezetését és a részmunkaidős foglalkoztatás után 
járó egészségügyi hozzájárulási kedvezményt.  

A program az oktatási és szakképzési rendszer korszerűsítésével, a munkaadókkal folytatott 
párbeszéddel kívánta biztosítani, hogy egyre több embernek legyen keresett, versenyképes 
tudása. Szintén az érvényesülés érdekében ösztönözni kívánták a nyelvtanulást a Világ-Nyelv 
Program keretében.  

Már a 2004-es kormányprogramban is megjelent a fiatal, 20–40 év közötti mezőgazdasági 
vállalkozók támogatásának igénye, elsősorban a vállalkozások beindítása, valamint a 
versenyképes ismeretek megszerzése érdekében. 

Darányi Ignác Terv 

A Darányi Ignác Terv235 a 2012 januárjában elfogadott, 2012–2020-as időszakra szóló Nemzeti 
Vidékstratégia végrehajtási keretprogramja. A keretprogram a stratégia intézkedésekkel való 
megtöltését szolgálja. 

Problémameghatározás 

A Darányi Ignác Terv az ifjúsági munkanélküliséggel a vidéki térségek népességmegtartó 
képessége kapcsán foglalkozik. Célja a vidékről történő elvándorlásának megállítása. Ennek 
keretében: 

• a fiatalok számára a helyben maradásra, a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása; 

• a képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése; 

• a gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával összekötött gyerekvállalás segítésével a 
demográfiai egyensúly helyreállítása. 

Megoldási javaslatok 

A Darányi Ignác Terv konkrét lehetőségeket kínál a fiatal gazdálkodók számára. Ilyen például a 
fiatal gazdák induló támogatása, amely 4 milliárd forintos keretösszeggel rendelkezik. A 
támogatás célja, hogy a fiatal gazdák számára a mezőgazdasági tevékenység megkezdésénél 
jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal, a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra segítséget 
nyújtson. A nemzeti stratégiai programok része továbbá a demográfiai földprogram, amellyel 
fiatal házasoknak kínálnak termőföldet kedvező bérleti feltételekkel. 

                                                             

235 http://www.kormany.hu/download/3/70/70000/DIT_kiadvany_210x148mm_LEAD_kifut_nelkul.pdf 
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Új Nemzedék Jövőjéért Program 

A kormány 2012-ben kiadott ifjúságpolitikai keretprogramja, az Új Nemzedék Jövőjéért 
Program.236A program négy beavatkozási területtel rendelkezik, ezek egyike a karrier és 
egzisztencia területén határoz meg prioritásokat és alprogramokat. 

Problémameghatározás 

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program összegyűjtötte a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését 
akadályozó tényezőket, mely alapján a fiatalok foglalkoztatását hátráltatja: 

• az oktatási és képzési rendszer kibocsátása és a munkaerő-piaci kereslet közötti 
strukturális eltérések, 

• a munkaerőpiac szempontjából releváns kompetenciák és a munkatapasztalat hiánya, 

• a hátrányos helyzetű fiatalok, korai iskola elhagyók és a szakképzetlen fiatalok alacsony 
esélye a munkaerőpiacra történő belépésre, 

• a diplomás munkanélküliség és a diplomások arányának növekedése a felsőfokú 
végzettséget nem igénylő foglalkozásokban, 

• a nők munkavállalási nehézségei. 

Megoldási javaslatok 

A program a következő intézkedéseket tartja szükségesnek: 

• tudatos karriertervezés modelljének bevezetése az iskolai oktatás rendszerébe, 

• szakképzési rendszer felélesztése – kötelező szakmai gyakorlat, 

• a felsőoktatási intézmények és a piaci szektor közötti együttélés és szoros 
együttműködés szorgalmazása, 

• vállalkozási kedv növelését a fiatalok – különösen pedig a felsőoktatási tanulók – 
körében, 

• vállalkozóvá válást segítő alapismeretek elérhetővé tétele a karrierirodákban, 

• megyei szinten vállalkozásindításhoz kapcsolódó speciális tanácsadói szolgálat 
biztosítása, elindult vállalkozások mentorálási rendszerének kialakítása, 

• tájékoztatás a rugalmas foglalkoztatás lehetőségeiről, 

• vállalati gyermekmegőrzők kialakítása. 

A program egyik sarkalatos eleme a pályaválasztás, a tudatos karriertervezés modellje, melynek 
köszönhetően a fiatalok még tanulmányaik ideje alatt megkapnak minden információt arra 
vonatkozóan, hogy képességeiknek, illetve a piaci helyzetnek megfelelően melyik szakmát vagy 
szakot érdemes választaniuk. A pályaorientációs rendszernek az egyén preferenciái mellett 
figyelembe kell vennie a munkaerő-piaci tendenciákat és igényeket is. Már az általános iskolában 
szükséges felkészíteni a tanulókat a karrierválasztásra: fontos, hogy megismerkedhessenek a 
különböző hivatásokkal és az ezek végzéséhez szükséges tudásanyag elsajátításának 
lehetőségeivel. A karriertervezést a program a kormányzati és civil szervezetek összehangolt 
beavatkozásán keresztül kívánja megvalósítani.  

Az Új Nemzedék Jövőjéért Programban jelentős hangsúlyt kap a fiatalok vállalkozói kedvének 
ösztönzése, vállalkozásindításuk segítése. Ehhez a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével 
közösen meghatározott lépéseket tartanak szükségesnek. A diplomás pályakezdő 

                                                             

236 http://www.ujnemzedek.hu/files/tiny_mce/keretprogram0116.pdf 
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munkanélkülieknek vállalkozásokon keresztül történő foglalkoztatása a munkanélküliség egy 
lehetséges megoldása, mivel ez az a célcsoport, amely a vállalkozások indításához és 
működtetéséhez szükséges készségekkel rendelkezik, ugyanakkor a jelenlegi oktatási rendszerben 
nem mindig tudják elsajátítani a szükséges ismereteket, nem jelenik meg előttük az 
önfoglalkoztatás, mint lehetséges karrierpálya. A program javaslata, hogy egy, a vállalkozói 
ismereteket tömörítő képzési modult alternatív vagy szabadon választható tárgyként 
hirdessenek meg a felsőoktatási intézmények. A vállalkozói létforma népszerűsítését emellett 
például a Vállalkozz okosan! középiskolások és felsőoktatásban tanulók részére szervezett 
országos versennyel kívánják elősegíteni.  

Munkahelyvédelmi Akcióterv 

A kormány 2012. október 1-én fogadta el a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak 
megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. 
törvényt.237 

A törvény szerint egyes hátrányos helyzetű csoportok, közöttük a 25 év alatti személyt 
foglalkoztató munkaadók adókedvezményt vehetnek igénybe, amely kedvezmény a bruttó 
munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedési 
esélyeinek növelése érdekében a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti 
pályakezdő esetén a munkáltató 2 évig teljes mentességet élvez a szociális hozzájárulási adó és a 
szakképzési hozzájárulás alól. 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának eszköze a tagállami nemzeti reform programok. 
Magyarország a 2012-es Nemzeti Reform Programját (NRP) a Konvergencia Programmal 
összhangban állította össze, és a kormány jóváhagyását követően a két dokumentumot egy 
időben nyújtotta be az Európai Bizottság számára.238 

Probléma meghatározás 

Az NRP célja az aktivitás növelésére vonatkozó EU 2020 célkitűzés teljesítése érdekében a 
hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül különösen a fiatalok foglalkoztatásának növelése. 

A foglalkoztatási problémák egyik fontos tényezője az alacsony aktvitás a fiatalok és az aktív 
korú idősek esetében. Ennek hátterében a következő problémák állnak, amelyek kezelése 
szükséges a jövőben: 

• az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások nem segítik eléggé elhelyezkedésüket és 
foglalkoztathatóságukat,  

• a munkavállalók készségei nem igazodnak megfelelően a munkaerő-piaci igényekhez,  

• alacsony a munkaerő-kereslet, 

•  a munkaerőpiactól legtávolabb levők alacsonyabb eséllyel kapnak lehetőséget a 
munkaerő-piaci aktív részvételre. 

                                                             

237 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1200146.TV 
238 http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-
A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20%28SzKT%2020%29.pdf 
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Megoldási javaslatok 

A fiatalok foglalkoztatását elősegítő lehetőségek a következők az NRP szerint: 

• a munka vonzóbbá tétele az inaktívak számára a szociális rendszer reformja 
segítségével, 

• a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések kialakítása, 

• a szakképzési rendszer fejlesztése, 

• átfogó nemzeti ifjúsági stratégia elfogadása, 

• ESZA-forrásátcsoportosítás a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítását célzó 
programok támogatására, 

• vállalkozóvá válás és önfoglalkoztatás támogatása, 

• fiatal mezőgazdasági vállalkozók kiemelt támogatása, 

• szociális gazdaság fejlesztése, 

• a munkavállalás szempontjából hátrányos és leghátrányosabb helyzetűek 
közfoglalkoztatásba történő priorizált bevonása. 

Széll Kálmán Terv 

A Széll Kálmán Tervben239 szintén jelentős szerepet kap a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének 
kérdése.  

Probléma meghatározás 

A kérdést ezúttal is elsősorban az oktatási rendszer irányából közelítik meg: 

„Az egyetemek, főiskolák tömegével és drágán juttatnak olyan diplomákhoz fiatalokat, amelyek 
nem segítik bekapcsolódásukat a munka világába. Megfelelő kormányzati döntések hiányában a 
képzés szerkezete rossz, a reáltudományok és a műszaki ismeretek pedig arányaiban túl 
alacsony szinten szerepelnek a felsőoktatás programjaiban.” (Széll Kálmán Terv) 

A Széll Kálmán Terv kimondja továbbá, hogy a közoktatás területén is változtatásokra van 
szükség. 

„Súlyos problémák mutatkoznak a közoktatás szintjén is. Olyan tudással bocsátja el az általános 
iskola a tanulóit, amely nem elégséges a megfelelő munkavégzéshez.” (Széll Kálmán Terv) 

Megoldási javaslatok 

A Széll Kálmán Terv – az előzőekben meghatározott problémák kezelésének céljából – 
hangsúlyozza a képzési rendszer átalakításának szükségességét. Emellett a dokumentum 
tartalmazza, hogy nem csak a képzés struktúrája szorul átalakításra, hanem a közoktatás 
területén is változtatásokra van szükség a fiatalok későbbi munkavállalásának elősegítése 
céljából.  

A Széll Kálmán Tervben szerepel továbbá, hogy a szakképesítés kapcsán a kormány célja az új, 
duális szakképzési rendszer megteremtése a régi magyar hagyományok és a jelenlegi német 

                                                             

239 http://www.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf 
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gyakorlat mintájára, „amely biztosítja, hogy kialakuljon a mester-tanítvány viszony, hogy 
egyszerre tehessen szert a tanuló elméleti ismeretekre az iskolában és szakmai gyakorlatra a 
munkahelyén. A különböző képzésekben résztvevők száma igazodjon a munkaerő-piaci 
elvárásokhoz, azaz ne legyen bizonyos szakmákból túl-, másokból alulképzés.”  

Magyar Munka Terv 

A Magyar Munka Terv240 a Széll Kálmán Terv részét képező, a foglalkoztatási és képzési 
területek strukturális átalakításait összefoglaló stratégiai dokumentum.  

Problémameghatározás 

A terv helyzetértékelése szerint a magyar gazdaság egyik legfontosabb problémája a 
foglalkoztatás alacsony szintje, ami bizonyos munkavállalói csoportokat – köztük a fiatalokat – 
erősebben érint. Ennek hátterében munkaerő-keresleti és -kínálati okok állnak: a fiatalok 
foglalkoztatása a kevesebb munkatapasztalat miatt magasabb foglalkoztatási kockázatokkal jár, 
ezzel párhuzamosan pedig a 15–24 éves korcsoportban az uniós átlagnál magasabb az 
inaktivitás aránya.  

Megoldási javaslatok 

A Munka Terv a foglalkoztatás intézményi környezetének javítását tűzi ki célul. Ennek keretében 
a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére a szabályozási környezet módosítását irányozza elő a 
következő területeken: 

• atipikus foglalkoztatási formák és rugalmasabb foglalkoztatás: a generációváltást 
elősegítő, fiatalok és nyugdíjazás előtt állók közötti munkakör-megosztás lehetőségének 
bevezetése; 

• foglalkoztatási szabályok megújítása: új Munka Törvénykönyve a flexicurity (egyszerre 
rugalmas és stabil munkajogi kapcsolatok) szellemében; 

• szakképzési és felnőttképzési reform a valós munkaerő-piaci igények becsatornázása, a 
gyakorlati jellegű képzések erősítése érdekében; 

• munkahelyek létrehozásának támogatása: 

o a közfoglalkoztatás szabályainak reformja: hosszú távú foglalkoztatáshoz 
hozzájáruló közfoglalkoztatási rendszer, 

o célzott bér- és járuléktámogatások a sérülékeny csoportoknak, 

o helyi lehetőségekre építő szociális gazdaság megerősödését szolgáló környezet 
támogatása; 

• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat álláskeresést támogató szolgáltatásainak fejlesztése. 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009. október 26-án fogadta el a 2008–2023-as időszakra vonatkozó Nemzeti 
Ifjúsági Stratégiát241. A dokumentum tartalmazza az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi 

                                                             

240 Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság: Széll Kálmán Terv – Magyar 
Munka Terv, 2011. 05. 19. Letölthető: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-
miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/a-kormany-megtargyalta-es-elfogadta-a-magyar-
munka-tervet 
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céljait. Megvalósításukhoz az egyes területeken horizontális és specifikus célokat, valamint 
ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A stratégia átfogó célja az ifjúságban rejlő 
erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának erősítése. . 

Problémameghatározás 

A dokumentumban a következő problémákat definiálják az ifjúsági munkanélküliség kapcsán: 

• a munkaerő-kereslet és -kínálat területi szinten is eltér egymástól, 

• a nők hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek a munkaerőpiacon a gyermekvállalást 
követően,  

• az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok elhelyezkedési esélyei sokkal 
rosszabbak, mint a diplomásoké, a legrosszabb helyzetben a legfeljebb 8 általánost 
végzett fiatalok vannak,  

• a roma fiatalok elhelyezkedési esélyei lényegesen rosszabbak, mint a nem romáké,  

• főleg a vidéki, elsőgenerációs értelmiségi fiatalok számára tűnik nehéznek az 
elhelyezkedés.  

Megoldási javaslatok 

A stratégia fiatalok foglalkoztatási helyzetével foglalkozó specifikus célja az önálló 
egzisztencia megteremtése. Ehhez a következő részcélok, illetve intézkedések 
kapcsolódnak: 

a) Munkatapasztalat-szerzés, munkavállalás  

• A fiatalok ösztönzése a munkatapasztalat és a munkavállalási kompetenciák 
megszerzésére; 

• A fiatalok által indított vállalkozások működtetésének és fenntartásának megkönnyítése; 

• A közoktatásban a gazdasági, pénzügyi, munkaerő-piaci ismeretek elsajátításának 
ösztönzése és tapasztalatszerzés támogatása; 

• A fiatalok részmunkaidős és atipikus foglalkoztatási formákban való foglalkoztatásának 
ösztönzése, a munkaadók érdekeltségének erősítése a pályakezdők alkalmazására;  

• A másodgenerációs munkanélküliség veszélyében érintett fiatalok támogatása a 
munkakultúra elsajátításában formális és nem formális képzéseken keresztül; 

• A fiatal pályakezdők külföldi munkatapasztalat-szerzésének támogatása, ezzel 
párhuzamosan pedig a külföldön munkát vállaló fiatalok hazatérésének ösztönzése és a 
fiatalok országhatáron belüli többirányú mobilizációjának elősegítése.  

b) Ifjúsági munkanélküliség megelőzése, felszámolása  

• A kereslethez még nem igazodó szakképzések számának csökkentése, megszüntetése, a 
szakképzés presztízsének növelése; 

• Az aktív munkaerő-piaci politika keretében a foglalkoztatási és munkaerő-piaci 
információk közvetítésében szükséges az ifjúsági intézményrendszerek kapcsolódása 
azon szolgáltatások kialakításához, működtetéséhez, amelyek a pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését segítik; 

• A fogyatékos fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése a szakképzés és a munkaerőpiac 
területén; 

                                                                                                                                                                                              

241 http://www.ifjusagsegito.hu/belvedere/tan/nemzeti_ifjusagi_strategia.pdf 
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• A statisztikai adatszolgáltatás körének kiterjesztése az európai munkapiaccal 
kapcsolatos mozgások mérésére; 

• Az egységes állami álláslehetőségeket tartalmazó adatbázis a versenyszektor, illetve a 
fiatalok számára való nyitottság támogatása. 

c) Tudatos életpálya-tervezés  

• Egyéni készségek, kompetenciák és ambíciók elemzésén alapuló, a képzések munkaerő-
piaci sikerességét objektíven feltáró, hatékony pályaorientációs tanácsadó rendszer 
fejlesztése szükséges a professzionális ifjúsági szolgáltatóknál, a közoktatásban, a 
felsőoktatásban és a felnőttképzésben; 

• A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség növelése érdekében – a szakképzés 
szerkezetének átalakításával párhuzamosan – az ifjúsági szakértők kapcsolódjanak be a 
pályaválasztás rendszerének továbbfejlesztésével, megújításával és működtetésével járó 
feladatokba; 

• Az informális és a nem formális úton szerzett ismeretek validációja, valamint a 
munkatapasztalat elismertetési rendszerének kialakítása a formális oktatásban, illetve a 
munkavállalásban; 

• A fiatalok speciális szükségleteihez alkalmazkodó munkajogi ismeretek oktatása, 
terjesztése és megismertetése; 

• A tudatos pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen pályakövetési adatok gyűjtésének és 
publikálásának, valamint a felsőoktatási intézmények teljesítményének 
összehasonlíthatóságának feltételeinek megteremtése.  

A stratégia másik specifikus célja a „Gyermekvállalás, család” témaköre. A stratégia ennek 
keretében a munkaerő-piaci szabályozási környezet fejlesztését írja elő a család és a munkahely 
összeegyeztethetősége érdekében.  

Oktatási ágazat stratégiai reformja 

A köz- és felsőoktatási politika területén jelentős átalakulások kezdődtek a kormányváltást 
követően. A kormány 2011 őszén fogadta el nemzeti köznevelési koncepcióját, majd a 2011. évi 
CXC törvényt a nemzeti köznevelésről a közoktatás minőségének javítása, a társadalmi 
leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás feltételinek megteremtése érdekében.242 

A törvény fiatalokat érintő néhány eleme: 

• az iskolaköteles kor 18-ról 16 évre való csökkentése – az érettségi, illetve az első 
szakképesítés megszerzéséig térítésmentes további tanulás mellett, 

• 2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra 
„közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása, 

• kötelező iskolapszichológus alkalmazása (500 gyermekig, tanulóig egy szakember 
foglalkoztatását félállásban, 500 fő fölött főállásban finanszírozza az állam). 

A köznevelési törvény mellett a kormány 2011-ben fogadta el az új szakképzési törvényt (2011. 
évi CLXXXVII. törvény) annak érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon a munkaerőpiac 
elvárásaihoz és a szakképzettség presztízse nőjön. 243 A szakképzési törvény megteremtette a 

                                                             

242 Nemzeti Erőforrás Minisztérium: A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény koncepciója, 2011.09.30. 
243 http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-munkaeropiac-elvarasaihoz-igazodik-a-szakkepzes 
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duális rendszerű szakképzés kialakításának feltételeit. Elsőként a Kecskeméti Főiskola indította 
el duális szakképzési rendszerét 2012-ben a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel 
közösen, amelynek során a tanulók elméleti oktatása mellett a Mercedes biztosítja a gyakorlati 
ismeretek elsajátítását.244 

Az oktatási reformok területén további terv a felsőoktatás középtávú stratégiájának elfogadása, 
tudománypolitikai stratégia és felnőtt-tanulási stratégia kialakítása. 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiát245 (továbbiakban NFFS) a kormány 2007 júniusában 
fogadta el. A stratégia harmadik prioritása a társadalmi kohézió és foglalkoztatás javítása. A 
dokumentum a foglalkoztatást a szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb eszközének, 
valamint az ellátórendszerek finanszírozhatóságának feltételeként tekinti.  

Problémameghatározás 

A dokumentum kimondja, hogy a fiatalokat – más csoportok mellett – kiemelten érintik a 
munkaerő-piaci hátrányok és a kirekesztetté válás kockázata. Ennek egyik okaként jelölik meg, 
hogy az oktatási expanzió nem a gazdaság igényeihez igazodó szerkezetben ment végbe, ezért 
ma már az iskolarendszerből kilépő fiatalok elhelyezkedési nehézségei egyre növekvő problémát 
jelentenek. Emellett sok fiatal iskolai végzettség, illetve szakképzettség nélkül lép ki az oktatási 
rendszerből, így későbbi munkaerő-piaci kilátásaik rendkívül rosszak.  

Megoldási javaslatok 

Az NFFS szerint a fiatalok munkaerő-piaci hátrányainak leküzdéséhez szükséges, hogy az 
oktatás a jelenleginél jobban fejlessze az érvényesüléshez szükséges alapvető készségeket, 
gyakorlatorientáltabb legyen és jobban szolgálja a tanulók élethosszig tartó tanulását, ezáltal 
csökkentve a munkaerő-piaci feszültségeket, elősegítve a rugalmas munkahelyváltást. A 
stratégia alapján a foglalkoztatáspolitikában elsőszámú cél a foglalkoztatottak körének bővítése. 
Ennek megvalósítását a pénzügyi jellegű ösztönzők felöl, az érintettek öntevékenységének 
segítésére, azaz az információhoz való hozzáférésre, a célirányos képzettség megszerzésére 
koncentráló eszközök irányába történő elmozdulással kívánják elérni. 

A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról 

A Tanács 2002/C 163/01 számú határozata kimondta, hogy az egész életen át tartó tanulás 
központi szerepet tölt be a tudástársadalom létrehozásában, és hozzájárul ahhoz, hogy mindenki 
egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági előnyeiből. Az EU 
előirányozta, hogy 2006-ra minden tagállam dolgozza ki az egész életen át tartó tanulásról szóló 
stratégiáját. A kormány 2005 szeptemberében fogadta el A Magyar Köztársaság kormányának 
stratégiája az egész életen át tartó tanulásról című dokumentumot. A stratégia komplex 
fejlesztési program, amelynek fő célja cselekvési és támogatási irányokat meghatározni. A 
fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódóan a következő fejlesztési irányok kapcsolhatóak:246 

                                                             

244 http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/dualis_szakkepzes 
245 http://www.nfft.hu/dynamic/nemzeti_fenntarthato_fejlodesi_strategia.pdf 
246 http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/egesz-eleten-at-tarto-090803-2 
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• a gazdaság versenyképességének folyamatos javításához, a fenntartható fejlődés 
feltételeinek megteremtéséhez, a potenciális munkavállalók tanulásához és 
foglalkoztatásához szükséges készségek, képességek;  

• a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok teljesebb munkaerő-piaci és társadalmi 
beilleszkedéséhez, a foglalkoztatásukhoz szükséges készségek és képzettségek. 

Problémameghatározás 

A stratégia második prioritása (az oktatás, képzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése) 
teremt kapcsolatot az egész életen át tartó tanulás és a munkaerőpiac között. A dokumentum 
helyzetértékelése szerint a szakmaszerkezet az elmúlt időszakban nem változott a munkaerő-
piaci igényeknek megfelelően, így sok olyan szakmacsoportban is folyik képzés, amelyekben a 
már képzettséggel rendelkezők munkanélküliek lesznek. 

Megoldási javaslatok 

A stratégia második prioritása javaslata értelmében a munkaerő-piaci folyamatokra való 
gyorsabb reagálás úgy valósítható meg, ha az oktatás és a képzés közötti gyakorlati kapcsolatok 
szorosabbra fonódnak. Ezt támogatja a regionális és helyi szintű formális és nem formális 
képzési rendszerek és a munkaügyi szolgálatok közötti intézményesített együttműködések, 
valamint ezen a nem formális tanulási keretek között megszerzett ismeretek és készségek 
elismerése és beszámítása. A második prioritás részét képezi továbbá a pályaorientáció, 
tanácsadás és pályakövetés is, melynek alappillérei a stratégia szerint a következők: 

• a megvalósítás iskolarendszerű előfeltételeinek biztosítása; 

• a tanulás eredményeinek átválthatósága munkaerő-piaci előnyökre; 

• a vállalati szférában, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben (formális, 
informális, nem formális keretek között) szerzett ismeretek, készségek és képességek 
elismerése, beszámítása a későbbi tanulmányokba, aminekelőfeltétele, hogy 
meghatározásra kerüljön az egyes szakmai vagy általános képzések 
kompetenciafejlesztési hatása, a szakmai képzések tananyagai pedig modulrendszerűen 
épüljenek egymásra; 

• megbízható és állandó információs és tanácsadói rendszer, mely segíti a tanulási út és a 
karrier tervezését, és amely által a szakemberek, tanárok, oktatók folyamatosan képesek 
segítséget nyújtani a diákoknak, hallgatóknak. 

A stratégia szerint a sikeres pályaorientációs tevékenység egyik alapja, hogy az oktatási és 
szakképző intézmények megfelelő információval rendelkezzenek a munkaerőpiacról, az aktuális 
keresleti-kínálati viszonyokról, amihez szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a szakképző 
intézmények és a munkaadók között. 

Szakpolitikai intézkedések 

Képzési támogatás 

A képzési támogatásoknak számos különböző formája létezik, melyek a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) alapján a 
következők:247 

                                                             

247 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_keroknek 
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• a képzési költség támogatása, 

• keresetpótló juttatás, 

• képzéssel kapcsolatos utazási költség megtérítése, 

• utazási kedvezmény. 

A képzési költség támogatása keretében a munkaügyi központ a képzés teljes költségét átvállalja 
azon tanfolyamok esetében, amelyeket a munkaügyi központ ajánl fel a munkanélküliek részére. 
Ha az ügyfél a munkaügyi központ által ajánlott képzési szakirányoktól eltérő képzési 
programban kíván részt venni, úgy a képzés költségének 50-90 százaléka (ez a különbőző 
régiókban eltérő248) adható támogatásként, amennyiben a képzési programot a munkaügyi 
központ elfogadja. 

A keresetpótló juttatások esetén az ajánlott képzéseknél a képzés időtartamára keresetpótló 
juttatás állapítható meg, ha a képzés heti óraszáma minimum 20 óra. A keresetpótló juttatás 
összege a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. [VII. 16.] MüM 
rendelet alapján: 

a) a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig 
terjedhet, 

b) de nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 
százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 
összegét, 

c) keresetpótló juttatás összegét az Flt.-ben meghatározott összeghatárokon belül 
magasabb összegben kell megállapítani annak részére, aki első szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzésben vagy a munkaerőpiacon keresett szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, illetve egy vagy több 18. életévét be nem 
töltött gyermeket egyedül tart el. 

A képzéssel kapcsolatos utazási költség megtérítése esetén az ajánlott képzési program felvételi 
eljárására és az ezzel összefüggő foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzésére történő 
utazással kapcsolatban felmerült helyközi utazási költséget – az utazási jegy leadása ellenében – 
a munkaügyi központ megtéríti. 

Az utazási kedvezmény keretében a lakóhelye és a képzés helye között korlátlan számú 
kedvezményes utazásra érvényes – átlagosan 90 százalékos kedvezményű – menetjegy 
igénybevételére jogosult a Munkaerőpiaci Alapból támogatott képzésben részt vevő 
munkanélküli. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a lakóhely szerint illetékes 
kirendeltség adja ki.249 

A képzési támogatások közül a képzési költség támogatásáról állnak rendelkezésre a 
pályakezdőkre lebontott adatok. A következőkben ezeket tekintjük át röviden. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat évente készít hatékonysági vizsgálatot a 
foglalkoztatáspolitikai eszközökről.250 2010-ben251 összesen 40,6 ezer fő vett részt képzési 

                                                             

248 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=AK_kepzesi_tamogatas_megyei_spec 
249 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_informaciok_tamogatast_keroknek 
250 A munkaügyi szervezet a jelentősebb aktív eszközök működésének hatékonyságát, eredményességét 1994 óta 
vizsgálja az e célra kifejlesztett monitoring rendszer segítségével. A félévente kiértékelt felmérés a munkaerő-piaci 
képzésekből (ajánlott képzés, elfogadott képzés, munkaviszonyban állók képzése), a vállalkozóvá válási támogatásból, 
a bértámogatásból és a pályakezdő programokból (munkatapasztalat-szerzési támogatás, foglalkoztatási támogatás) 
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támogatásban, ennek 27,4 százaléka – nagyjából 11 ezer fő – 25 év alatti fiatal. Az ajánlott 
képzést befejezők elhelyezkedési aránya 49,54 százalék, az elfogadott képzést befejezőké pedig 
48,8 százalék. A képzést befejezők elhelyezkedési aránya az egyes régiókban jelentősen eltér az 
országos átlagtól: a legjobb és a legrosszabb elhelyezkedési mutatójú régió között több mint 19,5 
százalékpont különbség volt. 2010-ben a képzés befejezését követően Észak-Magyarországon 
dolgoztak a legnagyobb arányban 180 nappal a képzés befejezését követően (59,2%) és Közép-
Magyarországon a legalacsonyabb arányban (39,7%). Az elhelyezkedési arányok tekintetében a 
25 év alattiak voltak a legsikeresebbek: elhelyezkedési arányuk 52,9 százalék volt, ami 2 
százalékpontos javulás a 2009-es adatokhoz képest. 

M1. táblázat: 2010-ben munkaviszonyban nem állók képzését befejezettek eredménymutatói 
életkor szerint252 
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25 év alatt 11 126 1 219 89,0 52,9 5,0 580 018 1 230 837 115 348 

25–54 28 126 2 899 89,7 48,7 4,1 483 317 1 105 455 116 560 

55 év felett 1 380 134 90,3 37,0 3,5 433 730 1 298 367 123 133 

Összesen 40 632 4 252 89,5 49,5 4,4 508 112 1 146 914 116 358 

 

Jellemző tendencia, hogy a képzést befejező 25 éven aluliak aránya jelentősen meghaladja e 
korcsoport álláskeresők közötti arányát, ami arra utal, hogy ez a támogatási forma kifejezetten 
népszerű a fiatalok körében.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a lemorzsolódás és az iskolai végzettség kapcsolatát 
vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy minél alacsonyabb a képzésben résztvevők iskolai végzettsége, 
annál nagyobb eséllyel fejezik be sikeresen a képzést: az általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők 9,2 százaléka morzsolódott le, míg a főiskolai végzettséggel rendelkezők 12,9 
százaléka. Ugyanakkor a 20 évnél fiatalabbak sokkal kisebb arányban létesítettek 
munkaviszonyt. A legfiatalabbak kedvezőtlen munkába állási aránya összefüggésbe hozható 
azzal, hogy a képzések egy része (az ún. felzárkóztató képzések) a hiányzó alapismeretek 
pótlását szolgálják, ami után nem várható el rögtön az elhelyezkedés. A munkanélküliek csak e 
képzések eredményes befejezése után válnak alkalmassá a további, szakmai ismereteket nyújtó 
képzésekre.  

                                                                                                                                                                                              

kikerülő, valamint a közhasznú foglalkoztatásban érintett személyekre irányul. A támogatásból kikerült személyek, 
illetve munkáltatók megkeresése 3, illetve 6 hónappal a programok befejezését követően, postai úton kiküldött 
kérdőívek formájában történik. 
251 NFSZ [2011] 
252 NFSZ [2011] 
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Bértámogatás 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2009 óta működtet bértámogatási rendszert a hátrányos 
helyzetű munkavállalókat – köztük a 25 év alatti fiatalokat – foglalkoztató vállalkozások 
számára. Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása 
esetén a támogatás a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 
legfeljebb 50 százalékának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra, legalább 24 hónapja 
nyilvántartott álláskereső esetén, legfeljebb kétévi időtartamra.253 

A 2010-ben bértámogatásban részesülő, közel 13,1 ezer főnek a 64,5 százaléka a 25–54 éves 
korosztályból került ki, 2009-ben arányuk 67,1 százalék volt. A 25 év alattiak aránya 22,9 
százalék volt, ami 3,0 ezer főt jelent. Átlagosan a bértámogatásban résztvevők 83,9 százaléka 
sikeresen fejezte be a támogatást (vagyis a támogatás végén is foglalkoztatott volt), a 25 év 
alattiak esetében volt a legmagasabb, 25,5 százalék a lemorzsolódók aránya. Az elhelyezkedési 
arányok a bértámogatás tekintetében a 25 év alattiak esetében volt a legmagasabb, 97,6 százalék 
és az 54 év felettieké a legalacsonyabb, 83,9 százalékos. 2010-ben a bértámogatást sikeresen 
befejezők 90,9 százaléka volt állásban 180 nappal a befejezést követően. A program 
befejeződésével a munkaadók elsősorban az alacsonyan iskolázott dolgozóiktól váltak meg. Az 
elhelyezkedési arányok alakulásában érvényesül az a tendencia, hogy a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők sikeresebben helyezkednek el (a bértámogatás befejezését 
követően): a főiskolát (97,1%) és a szakközépiskolát végzettek (95,1%) estén pedig a 
legmagasabb, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési aránya volt a 
legalacsonyabb.254 

Bérköltség-támogatása 

A bérköltség-támogatás a bértámogatáshoz hasonlóan csekély összegű (de minimis) jellegű 
támogatás. A 2007-ben bevezetésre került támogatási forma kizárólag munkaerő-piaci program 
keretében adható. Mértéke a munkabér és járulékai legfeljebb 100 százalékáig terjedhet. 

A programban többségében vettek részt nők. A korcsoportos adatok alapján a résztvevők 
körülbelül háromnegyede a 20–24 évesek közül került ki. Őket a legfiatalabbak (20 év alattiak) 
követik, míg a 25–29 év közöttiek részvételi aránya volt a legalacsonyabb. A támogatást igénybe 
vett fiatalok közül legtöbben főiskolai vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkeztek, a 
legalacsonyabb részvételi arányt pedig a legfeljebb 8 általános iskolát, illetve a 
szakmunkásképző iskolát, szakiskolát végzett fiatalok körében mérték. 255A támogatott 
foglalkoztatás befejeződését követően a fiatalok több mint kétharmadát véglegesítette 
munkaadójuk. A véglegesítési arányok tekintetében a férfiak valamivel sikeresebbek voltak, mint 
a nők. A korcsoportos bontás alapján a 20–24 év közöttiek, és még inkább a 25–29 évesek értek 
el az átlagot meghaladó elhelyezkedési arányokat, míg a 20 év alatti fiatalok véglegesítési aránya 
elmaradt attól. Az iskolázottságot tekintve a diplomások körében volt a legnagyobb a 
továbbfoglalkoztatottak aránya, míg az alacsonyan iskolázottak (legfeljebb 8 általános iskolát 
végzettek) véglegesítési aránya mutatkozott legalacsonyabbnak.  

                                                             

253 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tam_fogalk_bov_tamogatas_2 
254 NFSZ [2011] 
255 NFSZ [2011] 
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A ráfordításokat vizsgálva megállapítható, hogy a bérköltség-támogatás drága eszköz az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök között. Az egy főre jutó támogatás magas, és különösen magas – 
1 millió forint feletti – a támogatás lejárta után is munkában lévőkre jutó támogatási összeg. 

A bérköltség-támogatásról 2009-től kezdődően állnak rendelkezésre adatok. A támogatás 
monitoring eredményei nem vagy alig térnek el az önálló támogatásként megjelenő 
bértámogatástól. A bérköltség-támogatás, mely jellegét tekintve a bértámogatáshoz 
hasonlítható, elhelyezkedési arányát tekintve is közel azonos azzal, annak ellenére, hogy a 
támogatás mértéke jóval kedvezőbb, illetve mivel a bérköltség-támogatás valamely munkaerő-
piaci program keretében adható, általában más szolgáltatás, képzés vagy aktív eszköz előzi meg.  

Úgy tűnik tehát, a bértámogatás mind eredményességben, mint pénzügyi hatékonyságban 
megelőzi a bérköltség-támogatást (amennyiben az elhelyezkedettek arányát tekintjük 
eredményességnek és ezt minél kisebb ráfordítással kívánjuk elérni). Azonban fontos figyelembe 
venni a programok speciális célcsoportjait, valamint azt, hogy e célcsoportok egyáltalán 
elhelyezhetőek lennének-e a „normál” bértámogatással. 

A 2010-ben a bérköltség-támogatást befejezők egy főre jutó havi támogatása az 54 év felettiek 
esetén volt a legalacsonyabb, 102,5 ezer forint és a 25–54 év közöttiek esetében volt a 
legmagasabb, 107,1 ezer forint. A fajlagos költségek mindegyik korcsoportban emelkedtek, 
legnagyobb mértékben a 25 év alattiak esetében, 15,5 ezer forinttal. 

M2. táblázat 

    2009 2010 

A programot befejezettek száma 
25 éven aluliak 4440 2517 

Összesen 13473 17083 

Egy főre jutó támogatás (ezer Ft/fő) 
25 éven aluliak - 739 

Összesen 633 746 

Követéskor munkában állóra jutó támogatás (ezer Ft/fő) 

25 éven aluliak - 1020 

Összesen 989 1005 

Követéskor munkában állók aránya (%) 
25 éven aluliak 65,3 72,4 

Összesen 64 74,3 

A Nemzeti Foglalkoztatás Szolgálat aktív munkaerő-piaci szolgáltatásainak eredményességét a 
következő táblázat mutatja be. A táblázatban szereplő, a vállalkozóvá válás támogatását és a 
közhasznú munkavégzés támogatására irányuló programokkal ebben a fejezetben nem 
foglalkozunk bővebben. A vállalkozói programok külön fejezetben kerülnek kifejtésre, míg a 
közmunkaprogramok alapvetően nem a fiatalokra fókuszálnak. 
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M3. táblázat: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások eredményessége, 2010.256 
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Munkaviszonyban nem állók képzése 

Pályakezdő 2 105 272 87,08 50,52 5,17 600 093 1 364 142 116 081 

Nem 
pályakezdő 

38 527 3980 89,67 49,43 4,32 503 086 1 135 134 116 376 

Munkaviszonyban állók képzése 

Pályakezdő 7 0 100,0 42,9 3,6 41 154 96 027 11 523 

Nem 
pályakezdő 

1 092 24 97,8 60,0 58,7 97 107 165 430 27 781 

Bértámogatás 

Pályakezdő 498 98 80,3 100,0 7,4 344 548 426 828 46 387 

Nem 
pályakezdő 

12 642 2021 84,0 90,6 6,7 319 587 419 938 47 522 

Bélköltség-támogatás 

Pályakezdő 376 66 82,4 86,5 6,8 727 520 1 020 700 106 356 

Nem 
pályakezdő 

16 707 2655 84,1 88,4 7,0 746 884 1 004 847 106 416 

Vállalkozóvá válás támogatása 

Pályakezdő 98 2 98,0 77,1 5,6 407 826 540 095 72 535 

Nem 
pályakezdő 

4 589 81 98,2 76,4 5,3 416 233 554 454 77 842 

Közhasznú munkavégzés 

Pályakezdő 153 33 78,4 70,8 3,8 298 356 537 040 78 569 

Nem 
pályakezdő 

15 066 2634 82,5 62,7 3,1 292 096 56 122 93 938 

Start kártya 

A magyarországi Start programok olyan aktív munkaerő-piaci programok, amelyek szociális 
hozzájárulási adókedvezményt (korábban járulékkedvezményt) biztosítanak, bizonyos, a 

                                                             

256 NFSZ [2011] 
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munkapiachoz az átlagosnál kevésbé kötődő embereknek. A Start program257 ezért a bérjellegű 
támogatások közé sorolható, azaz csökkenti a foglalkoztatás költségeit. 

A Start program 2005-ben indult, azóta számos változáson ment keresztül. A program több 
elemből áll,258 ezek közül a Start kártya a pályakezdő 25 – felsőfokú végzettségű személy esetén 
a 30 – évesnél fiatalabb pályakezdőknek259 nyújt kedvezményeket.260 

A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján 2011. január 1. napjától az alábbi szociális adóból 
levonható kedvezmények igényelhetőek Start kártyával történő foglalkoztatás esetében:261 

• az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező 
pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor az adóalap 

o 17 százaléka (legfeljebb a minimálbér másfélszereséig) a foglalkoztatás első 
évében, 

o illetve 7 százaléka a második évben, 

• a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor az adóalap  

o 17 százaléka (legfeljebb a minimálbér kétszereséig) a foglalkoztatás első kilenc 
hónapjában,  

o illetve 7 százaléka a foglalkoztatás azt követő három hónapjában.  

A munkaadó a Start-kedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy 
végzettséggel nem rendelkező pályakezdő esetén a minimálbér másfélszeres összegének 
megfelelő járulékalap után, felsőfokú végzettségű pályakezdő esetén a minimálbér kétszeres 
összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. Amennyiben a munkavállaló munkabére a 
fent meghatározott, adott kártyára vonatkozó összeget meghaladja, az azt meghaladó összeg 
tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A Start kártyával igénybe 
vehető kedvezményt a munkaadó a foglalkoztatás időtartamától, határozott vagy határozatlan 
jellegétől függetlenül veheti igénybe. A kedvezményre való jogosultság igazolása Start kártyával 
történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére. A kártyák érvényességének 
időtartama az alap- és középfokú végzettségű vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő 
esetén a kiállítás keltétől számított legfeljebb két év, felsőfokú végzettségű pályakezdő esetén 
legfeljebb egy év, azonban a kártyák érvényességi idején belül figyelembe kell venni, hogy a 
foglalkoztatott pályakezdő esetében az érvényesség időtartama a kiállítás keltétől az igénylő 25. 
életévének, felsőfokú végzettségű esetén a 30. életévének a betöltéséig terjedő időszak. A 
különböző érvényességi idő oka az, hogy a tapasztalatok azt mutatják, felsőfokú végzettséggel 

                                                             

257 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21110 
258 A Start Plusz kártya a gyedről, gyesről, gyetről vagy az ápolási díj folyósításának megszűnését követően a 
munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók, illetve a korábbi tartós (fő szabály szerint 12 hónapig) álláskeresők 
munkaadóinak kedvezménye volt. 2011. december 31-ig volt lehetőség igényelni. 
A Start Extra kártya az ötvenedik életévét betöltött vagy a korhatár alatti, alapfokú végzettséggel rendelkező tartós 
álláskereső (legalább három hónapig) munkaadóinak kedvezménye. 2011. december 31-ig volt lehetőség igényelni. 
A Start Bónusz kártya 2012-ben a Start Plusz kártyát váltotta fel. 
259 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat értelmezésében pályakezdőnek minősül, aki tanulmányainak befejezését 
követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.  
260 Budapest Intézet [2009] 
261 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_start_kartya_taj&switch-
zone=Zone1&switch-render-mode=full 
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könnyebb az első állás sikeres elnyerése, és ennek megfelelően módosultak időközben az 
érvényességi időtartamra vonatkozó szabályok (korábban felsőfok esetén is két év volt). 262 

A pályakezdő fiataloknak szóló Start program teljes egészében hazai finanszírozásból, a 
Munkaerőpiaci Alap (MPA) forrásaiból valósul meg, míg a program többi elemére igénybe vettek 
uniós forrásokat is. 263 

2005-től 2011. május 31-éig mintegy 190 ezer Start kártyát állított ki a NAV és jogelődje. A 
kiadott kártyák darabszámadatai a munkaerőpiac jellegzetességeiről és változásáról is 
tájékoztatnak. A pályakezdő fiatalok által kiváltható Start kártya igénylésének szezonja az 
iskolaévet, illetve a diplomaosztók időpontját követően kezdődik. 2005 óta rendre növekszik az 
évente igényelt Start kártyák száma. 264 

A Start kártya közvetlen és közvetett hatást gyakorol a munkaerőpiacra. A közvetlen hatás a 
foglalkoztatás költségének csökkentése, amely bizonyos hátrányos munkaerő-piaci csoportok 
számára enyhíti az alkalmazás korlátait. A foglalkoztatás időtartama alatt a pályakezdőből 
tapasztaltabb munkavállaló válik, a munkaadó megismeri a pályakezdő képességeit, így az 
egyszeri bértámogatásnak hosszabb távú, közvetett hatása lehet a fiatal jövőbeni foglalkoztatási 
esélyeire.265 

A Start kártyának ugyanakkor a kedvezmény köréből kimaradt munkavállalói csoportokra is 
közvetett hatása van. A kártyával kapcsolatos kritika, hogy a normatív járulékkedvezménnyel 
pályakezdőket alkalmazó – a támogatásra legkevésbé szoruló – cégek a jó képességű, piacképes 
tudással rendelkező fiatalokat vették fel, akik támogatás nélkül is könnyen kaphattak volna 
állást. Emellett a normatív támogatás olyan térségekre, ágazatokra, vállalatokra koncentrálódik, 
ahol a piac természetes munkahelyteremtő képessége amúgy is élénkebb, emiatt a kártya nem 
az egyenlőtlenségek csökkentése, hanem növelése irányában hat. Ezt a hatást kiküszöbölendő 
szigorították a szabályokat a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 2010-től.266 

A kormányzat a Munkahelyvédelmi Akcióterv bevezetésével párhuzamosan 2013-tól kivezeti 
Start kártyát a foglalkoztatási kedvezmények köréből. 

 „Első munkahely garancia” 

Az Első munkahely garancia267 elnevezésű program keretében a munkaadók a 2012. szeptember 
1. és december 31. között foglalkoztatott, regisztrált pályakezdő álláskeresők után 
támogatásként megkapják a bér és a szociális hozzájárulási adó összegét a minimálbér 
kétszereséig. 

A program célcsoportja a fiatal álláskeresők, ezen belül a pályakezdők, kiemelten a 
szakképzetlenek és a tartósan munkanélküliek. A program 3 milliárd forintos keretét a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból biztosítják.268A pályakezdő foglalkoztatását teljes vagy legalább napi 4 
órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára, legfeljebb 4 
hónapos időtartamra a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és 

                                                             

262 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-content=ma_tamogatas_start_kartya_taj&switch-
zone=Zone1&switch-render-mode=full 
263 Ádám [2010] 
264 Adóvilág [2011] 
265 Budapest Intézet [2009] 
266 Frey [2010] 
267 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tamogatas_20120824_1 
268 http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/czomba-sandor-sajtotajekoztatoja 
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ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 százaléka 
kerül megtérítésre. Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási 
helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség-támogatás mellett lehetőség 
van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is. A támogatás alapesetben 
az 1998/2006 EK Bizottsági Rendelet szerint csekély összegű (de minimis) támogatásként kerül 
nyújtásra, emiatt a támogatás mellett továbbfoglalkoztatási kötelezettség a munkaadókat nem 
terheli. 

Szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének 
támogatása (70/2009. [IV. 2.] kormányrendelet) 

A 70/2009. [IV. 2.] kormányrendelet 2–3. §-a alapján a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 
álláskeresők elhelyezkedésének elősegítését, képzettségük, szakmai felkészültségük javítását 
munkatapasztalat-szerzés támogatásával segíti elő a munkaügyi központ.269 A támogatás célja a 
szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők megfelelő munkatapasztalatot nyújtó 
munkahelyen történő foglalkoztatásának elősegítése bérköltség-támogatás nyújtásával. A 
támogatás feltétele többek között, hogy a munkakör a pályakezdő álláskereső képzettségi 
szintjének megfelelő legyen, a munkaadó vállalja a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 
álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább 4 órás 
munkaidőben, legalább 365 nap időtartamra (foglalkoztatási kötelezettség). Annak a 
szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresőnek a foglalkoztatása támogatható, aki:270 

• legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szakképesítést nyújtó középfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 

• az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 napig a 
munkaügyi központtal együttműködött, 

• szakképzettsége a munkaügyi központ által meghatározott szakképzettségek körébe 
tartozik. 

A támogatás mértéke a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső bruttó munkabére 
és járulékainak 50-100 százalékáig terjedhet. A támogatás összege – a bérköltség 100 
százalékának megfelelő támogatása esetén – havonta nem haladhatja meg: 

• az alapszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdő esetében a kötelező legkisebb 
munkabér és annak járulékai összegét, 

• a középszintű vagy középfokú szakképesítéssel, illetve szakképesítést nyújtó középfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér 
másfélszeresét, 

• az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéssel, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. 

A támogatást a foglalkoztatás időtartamára, de legfeljebb 365 napra lehet megállapítani.271 

                                                             

269 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-
content=ma_tamogatas_pk_munkatapasztalat&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 
270 Frey [2010] 
271 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=ma_tamogatas&switch-
content=ma_tamogatas_pk_munkatapasztalat&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 
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Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak 
támogatása program 

A magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 
program olyan üzleti vállalkozásokat támogatott, amelyek magas hozzáadott értékű 
tevékenységeket végeznek és viszonylag minimális tárgyi eszközfejlesztéssel jelentős számú új 
munkahelyet teremtenek főképp kvalifikált, felsőfokú végzettségű munkaerő, többségében 
pályakezdő fiatalok számára.272 A pályázati rendszer keretében igényelt támogatás mértéke új 
munkahelyenként a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és annak elszámolható járulékai 
együttes összegének 75, illetve 65 százaléka volt, attól függően, hogy a pályázó nyilvántartott 
álláskeresőket és/vagy pályakezdőket, illetve nem nyilvántartott álláskeresőket és/vagy 
munkahelyük elvesztésével fenyegetett munkavállalókat alkalmaz a beruházási támogatás 
segítségével létesülő új munkahelyeken. 2007 kivételével jellemző volt, hogy a rendelkezésre 
álló keretösszeget teljes mértékben nem lehetett miniszteri döntéssel lekötni, mert nem érkezett 
a munkaügyi központokhoz megfelelő számú támogatási igényű és elfogadható, támogatásra 
javasolható pályázat. A fővárosi pályázókon kívül elsősorban Békés, Baranya és Fejér megyei 
vállalkozások nyújtottak be pályázatot és nyertek el támogatást.  

M4. táblázat 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Támogatásban részesült vállalkozások száma (db) 3 10 14 6 12 

Összesen megítélt támogatás (millió Ft) 50 192 318 90 195 

Új munkahelyek száma (db) 43 163 400 57 250 

 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 

Számos olyan kormányzati program is bevezetésre került, ami a pályakezdő fiatalok 
közigazgatás területén történő elhelyezkedését segíti elő.  

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (MKÖ) Program,273 melyben a sikeresen pályázó fiatalok egy 
képzési jellegű, szakmai tapasztalatszerzésre irányuló programon vesznek részt, amely a 
magyarországi munkavégzésen kívül a más uniós tagállamban való tapasztalatszerzést 
támogatja. A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik 
valamely kormányzati szervnél való elhelyezkedésre. 

A Regeneráció Kormányzati Karrier Expó célja a közigazgatási ösztöndíjhoz hasonló: a 
megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti 
közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A karrier expo 2012-ben 
harmadik évben került megrendezésre, a rendezvényen a minisztériumok mellett a 
háttérintézmények és a velük stratégiai partnerségben lévő civil szervezetek, valamint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem is képviselteti magát.274 

                                                             

272 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1&ctag=articlelist&iid=1&articleID=33136 
273 http://www.kozigosztondij.gov.hu/2012/images/dokumentumok/kormanyrendelet228per2011.pdf 
274 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/regeneracio-a-nemzedeki-
megujulasert-a-millenarison 
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A pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése (68/1996. [V. 15.] 
kormányrendelet) 

A 90-es évek elején a fiatal munkanélkülieket a munkanélküli-segéllyel próbálták támogatni, 
azonban a munkanélküli-segély intézménye egyrészről számos visszaélésre adott lehetőséget, 
másrészről pedig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A munkanélküli-segély eltörlésével 
a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. [V. 15.] 
kormányrendelet egy újfajta intézményt vezetett be, amely a pályakezdők elhelyezkedését segíti 
elő. A többször módosított rendelet a munkáltatókat ösztönözte arra, hogy pályakezdő fiatalokat 
alkalmazzanak, és lehetőséget teremtsenek a pályakezdőknek a szakmai ismeretek 
elsajátítására. A pályakezdők foglalkoztatását a munkaügyi központok aktívan támogatták, így 
például állásbörzéket szerveztek, egyéni tanácsadási szolgáltatást alakítottak ki, aktívabb 
szerepet vállalt a munkaközvetítésben. A támogatást 2007-től megszűntették.  

ÖTLET Program 

A munkaerő-piaci lehetőségek különösen korlátozottak a megfelelő munkatapasztalat és 
szakmai gyakorlat nélküli pályakezdőknek, ezért számukra előnyös, ha első munkahelyi 
tapasztalatukat olyan támogató környezetben szerzik meg, ahol a felelősséget nem kell teljes 
egészében egyedül viselniük. Mindezeket felismerve 2008-ban az ÖKA a foglalkoztatáspolitikai 
szaktárcával és az Országos Foglalkoztatáspolitikai Alappal (OFA) közösen, harmadszor indította 
útjára az ÖTLET 2007 programot. Az ÖTLET egy kísérleti jelleggel induló program, mely többek 
között azért jött létre, hogy a 18 és 26 év közötti pályakezdő, munkanélküli fiatalok munkaerő-
piaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhető tapasztalati tudással, 
készségek, kompetenciák fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével.275 A program 
jelenleg nem működik, de az ÖKA szeretné, ha mihamarabb újra tudna indulni. 

A program hatékonyságáról 2005-ben (az első szakasz során) hatáselemzést készítettek. Ez 
alapján az önkéntesek szerint a program a szakmai, gyakorlati tapasztalatszerzés, az új, 
hatékony kapcsolatok kiépítése, a megfelelő munkahely megtalálása, a képzés, a munkahelyi 
környezet megismerése és néhány személyes kompetencia fejlesztése terén segített leginkább. 
Részben ennek is köszönhető, hogy az önkéntesek közel kétharmada a program közben vagy 
közvetlenül annak végeztével munkát talált. 

  

                                                             

275 http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfcbbf1f22118cd418 
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Az ifjúsági munkanélküliség kezelése az unió országaiban – 
Esettanulmányok 

Az ifjúsági munkanélküliségre adott válaszok az Egyesült Királyságban 

2011 augusztusában Londont négy napig tartó rombolás és fosztogatás rázta meg. A zavargások 
hátterében számos képviselő és szaklap szerint a fiatalok körében jelentkező magas 
munkanélküliség állt. Tény, hogy a bíróság elé idézettek statisztikája azt mutatta, hogy az 
elkövetők jellemzően a szegényebb kerületekből származó fiatal (nagy többségében 25 év alatti 
felnőtt, 17% pedig fiatalkorú), munkanélküli férfiak voltak.276 Az ifjúsági munkanélküliség 
problémája az Egyesült Királyságban a szakpolitikai gondolkodás egyik kiemelt területévé vált: a 
BBC Young & Jobless címmel indított rovatot,277 a The Economist cikksorozatban foglalkozott a 
témával a zavargások évfordulója kapcsán.  

Ifjúsági munkanélküliség az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyságban az ifjúsági munkanélküliséggel célzottan foglalkozó szakpolitika-
alkotás az 1970-es évekre nyúlik vissza. A probléma az első és a második olajválság során került 
előtérbe, amikor országszerte zavargások törtek ki Angliában a magas munkanélküliség, a romló 
életkörülmények miatt. A zavargások résztvevői – ahogy a 2011-es londoni események esetében 
is – fiatal, munkanélküliek voltak. A probléma kezelésére olyan átfogó programok indultak, 
amelyek a szociálpolitikát és törvényhozást egyaránt érintették. A 2008-ban kezdődő gazdasági 
válság nyomán ismét a (köz)politikai kommunikáció központjába került az ifjúsági 
munkanélküliség kérdése. A válság ugyanis a fiatalokat erősebben sújtotta: a 15–24 éves 
korosztály a munkaerő a piaci statisztikákban a teljes lakossághoz képest rosszabbul teljesít, 
2011 vége óta a 7,7 millió brit fiatalból több mint 1 milliónak nincs állása, és további 2,5 millió fő 
gazdaságilag inaktív.278 

A munkanélküliségi trendek azt mutatják, hogy az 1980-as évek elején a fiatalok és a teljes 
lakosság munkanélkülisége között meglévő közel 10 százalékpontos különbség 1990-ra 
jelentősen leapadt. A 2000-es évek közepétől kezdve az állás nélküli fiatalok aránya újra jelentős 
méreteket öltött, a válság következtében pedig 2011 végére 21,1 százalékra nőtt a 15–24 éves 
fiatalok munkanélküliségi rátája, miközben a teljes lakosságban a gazdaságilag aktívak 8 
százalékának, a 25 év felettieknek pedig mindössze 5,8 százalékának nem volt állása.279 

Annak ellenére, hogy a munkanélküliségi ráta jelentősen nőtt a fiatalok körében, a 25 év alatti és 
25 év feletti lakosság munkanélküliségi rátájának egymáshoz viszonyított aránya 2003 óta 
2010-ben volt a legalacsonyabb: 3,37, és 2011-ben is a válságot megelőző szinten állt. 
Ugyanakkor a két mutató aránya jelentősen magasabb, mint az unió átlagában (2,58), 
Svédország és Olaszország után pedig a harmadik legmagasabb.280 

Az ifjúsági munkanélküliséget jellemezhetjük továbbá a fiatalok aktivitásával és a 
foglalkoztatottak arányával. A 15–24 éves korosztályban mért aktivitási ráta és a 
foglalkoztatottság aránya az Egyesült Királyságban egyaránt messze az európai uniós és a 
magyarországi átlag feletti. Idősoros adatokat nézve azonban látható, hogy a foglalkoztatási 

                                                             

276 The Economist [2012] 
277 http://www.bbc.co.uk/news/business-16158913 
278 Eurostat: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%). 
279 Eurostat: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%). 
280 Eurostat: Unemployment rate, annual average, by sex and age groups (%). 
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arányban 2004-től, az aktivitásban pedig 2006-tól kezdve folyamatos csökkenés figyelhető meg, 
így 2011-re átlagosan a fiatalok 58 százaléka volt gazdaságilag aktív, és 46 százalékának volt 
állása.  

A probléma a különböző ráták mellett az úgynevezett NEET281 arányával is jellemezhető. Az 
Egyesült Királyságban definiálták először ezt a csoportot, amely azokra utal, akik sem a 
foglalkoztatásban, sem az oktatásban vagy képzésben nem vesznek részt.282 Az Egyesült 
Királyságban a NEET aránya a fiatalokon belül átlagosan 14,3 százalékot tett ki 2011-ben.283 

M5. táblázat: A 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci helyzetét jellemző indikátorai az Egyesült 
Királyságban, Spanyolországban, Magyarországban és az EU 27 tagállamának átlagában, 2011. 

 Aktivitási 
ráta284 

Foglalkoztatottak 
aránya285 

Munkanélküliségi 
ráta286 

NEET287 

Egyesült Királyság 58,8% 46,4% 21,1% 14,3% 

Spanyolország 40,9% 21,9% 46,4% 18,5% 

Magyarország 24,7% 18,3% 26,1% 13,3% 

EU-27 42,7% 33,6% 21,4% 12,9% 

Forrás: Eurostat 

A 15–24 éves korosztály körében mért alacsony foglalkoztatottság jelentős társadalmi 
különbségekkel is jár. Jellemző, hogy az állás nélküli fiatal férfiak aránya magasabb, mint a nőké, 
valamint hogy a fekete lakosság munkanélkülisége jelentősen meghaladja az átlagot.288 

A szakértők véleménye megoszlik az ifjúsági munkanélküliség okainak értékelésében. Egyesek 
szerint a fiatalokat a válság miatt kiszorítják a munkaerőpiacról a tapasztaltabb munkavállalók: 
míg a 25 év alattiak körében jelentősen nőtt a munkanélküliség a válságot követően, addig a 25–
74 évesek körében minimális emelkedés volt.289 Mások szerint a globalizálódó világ és a 
beérkező migránsok jelentenek konkurenciát a brit fiatalok számára. Tény, hogy a kelet-európai 
országok uniós csatlakozása óta az Egyesült Királyság kiemelt bevándorlási célponttá vált, 
megfigyelések szerint viszont a migrációval kevésbé érintett területeken is legalább akkora volt 
a munkanélküliség növekedése, mint az ország többi részén.290 

Szakemberek szerint az esetleges kiszorítási hatás sokkal inkább a képzettségbeli és 
végzettségbeli különbségek miatt jelentkezhet.291 A különböző szakértők a legfőbb indokok 
között említik, hogy az iskolaköteles korból kilépőknek nincsenek megfelelő kommunikációs és 
matematikai képességei, így sem a munka világába, sem pedig további oktatásba nem tudnak 

                                                             

281 Angol betűszó, melynek feloldása: nor in employment, education or training. 
282 A NEET-csoportba tartoznak egyrészről azok, akik munkanélküli ellátásban részesülnek, vagy gazdaságilag 
inaktívak, miközben nem vesznek részt oktatási vagy képzési programokban. A NEET az ifjúsági munkanélküliségi 
ráták mellett nagyobb rálátást ad a fiatalok foglalkoztatási problémáira, a NEET-csoport létszáma, munkához 
kapcsolódó attitűdje jelentősen befolyásolja a fiatalokat célzó programok sikerességét is. 
283 Eurostat: Young people not in employment and not in any education and training, by age and sex (NEET rates). 
284 A gazdaságilag aktívak aránya a teljes korcsoporton belül. Gazdaságilag aktívnak tekinthetőek azok, akik 
megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. 
285 A foglalkoztatottak a teljes korcsoporthoz viszonyított aránya.  
286 A munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában. 
287 A sem a foglalkoztatásban, sem az oktatásban vagy képzésben résztvevők aránya a teljes korcsoport százalékában. 
288 Bell – Blanchflower [2009] 
289 Birdwell – Gregory – Grist – Ousbey [2011] 
290 Migration Watch [2012] 
291 Lucchin – Portes [2012] 
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sikerrel bekapcsolódni. A növekvő munkanélküliség ezért az alacsonyan képzettek körében 
jelentkezik drámaian.292 

Az oktatással kapcsolatos kritika továbbá, hogy nincs megfelelő rendszer, amely összekötné az 
iskolákat és a munkahelyeket, a szakképzési programok pedig nem felelnek meg a munkahelyek 
minőségi elvárásainak: a képzési támogatások a kiadott bizonyítványok után jártak a 
képzőhelyeknek, ezért a szerződött intézmények érdekeltek voltak a könnyen teljesíthető, a 
munkaerő-piaci igényekhez nem feltétlen igazodó képzési programok nyújtásában.293 

Ifjúsági munkanélküliség kezelésére irányuló programok 

Az Egyesült Királyságban már az 1970-es években tettek intézkedéseket kifejezetten az ifjúság 
foglalkoztatottságának növelésére. A programok ekkor első sorban az iskolai lemorzsolódás 
megelőzésére, kezelésére, a szakképesítés megszerzésére vagy munkatapasztalat 
megszerzésének támogatására irányulnak. A brit megközelítés célja, hogy a különböző 
intézmények a fiatalokat mielőbb elérjék, a lehető legkevesebb ideig legyenek tétlenek. 

Az 1978-ban meghirdetett Youth Opportunity Program (YOP) 16–18 éves, az iskolából frissen 
kikerülő fiatalok számára nyújtott tapasztalatszerzési lehetőséget.294 A programban résztvevők 
fél évtől egy évig terjedő munkagyakorlatot szerezhettek, amelyet munkára felkészítő képzés és 
felzárkóztató órák előztek meg. Elsősorban azokat célozta, akik nem fejezték be az iskolát vagy 
képzettségükkel nem tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A YOP sikeresen indult: 1978-ban 
a résztvevők 75 százaléka tudott a programot követően munkát szerezni. A második olajválság 
nyomán növekvő munkanélküliség miatt azonban egyre többen jelentkeztek a programba (95 
ezer főről 260 ezer főre nőtt a résztvevők száma 1982-re), ezzel párhuzamosan viszont annak 
minősége és eredményessége is romlott. Kritikusai szerint a program eredményeképp az 
alacsony fizetésű fiatal gyakornokok nem növelték, hanem felváltották a befogadó (jellemzően 
kis-) vállalkozásoknál foglalkoztatottakat.295 A YOP-ot ezt követően megújították, és 1983-ban 
elfogadták a Youth Training Scheme (YTS) programot, amely szintén egy gyakornoki jellegű 
rendszer volt. A YTS-ben résztvevők a YOP-nál általánosabb jellegű oktatást kaptak, a 
kormányzat pedig nem a közvetlen munkaadókkal, hanem közvetítő szervezetekkel állt 
kapcsolatban.296 Annak érdekében, hogy a gyakornokokat a vállalkozók a program letelte után is 
foglalkoztassák, a fiatalok kikerültek a Bértanács védelméből, így – közös megegyezések alapján 
– alacsonyabb fizetés mellett is alkalmazhatóvá váltak.297 A YTS 1989-től Youth Training néven 
futott tovább. A képzési rendszerben máig kiemelten kezelik a 16–18 éves csoportot, vagyis az 
iskolaköteles kor felső határát elérő fiatalokat célzó programokat: 2007-ben bevezetésre került 
a September Guarantee,298 amely ösztöndíjjal segíti a 16-17 éves korcsoport oktatásban vagy 

                                                             

292 Financial Times [2012] 
293 Birdwell – Gregory – Grist – Ousbey [2011] 
294 Az Egyesült Királyságban 16 év az iskolaköteles kor. 
295 Lannert [1997] 
296 Cantor [1989] 
297 A nemzeti minimálbér 1999-ben került bevezetésre, előtte az 1980-as évekig a Bértanács állapította meg az 
alacsony bért fizető és heti munkaidőben elszámoló ágazatokban a bérküszöböt. A fiatalokra jelenleg is alacsonyabb 
minimálbér vonatkozik az Egyesült Királyságban. A 2011 októberétől érvényes óránkénti minimálbérek: 
£6,08 – 21 évesnél idősebbek számára 
£4,98 – 18-21 évesek számára 
£3,68 – 18 év alatti, de iskolakötelesnél idősebb fiatalok számára. 
£2,6 – szakmunkásoknak 19 év alatt 
Forrás: DirectGov: National Minimum Wage rates. 
298 Department for Education: The September Guarantee. 
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képzésben maradását. A September Guarantee a helyi munkaügyi központok és az iskolák 
bevonásával éri el a fiatalokat, a program célkitűzése, hogy megelőzze a 16-17 éves fiatalok 
NEET-csoportba kerülését. 

A fiatalok munkanélküliségének átfogó kezelésére tett első nagyobb program az 1998-ban 
bevezetésre kerülő New Deal for Young People (NDYP). A programban való részvétel kötelező 
volt azon 18–24 éves fiatalok számára, akik több mint 6 hónapig álláskeresési járadékban 
részesültek. A NDYP két részből állt: a fiatalok először személyes álláskeresési tanácsadásban 
vettek részt, majd ha újabb 4 hónapon belül sem tudtak elhelyezkedni, akkor 4 féle ajánlatot 
kaptak a helyi munkaügyi központoktól: 

• a képzettség nélküli fiatalok számára legfeljebb egy éves nappali oktatásban való 
részvételi lehetősége, 

• fél évig önkéntesként dolgozhattak a szociális segély plusz fél évre összesen 400 font 
bérért, 

• az önkéntes munkával megegyező feltételekkel a Környezetvédelmi Munkacsoportnál 
dolgozhattak, 

• vagy a leendő munkaadójukat támogatták legfeljebb fél évig, amennyiben hetente egy 
napon képzésen vettek részt – a támogatás heti 60 font volt, amit kiegészített a féléves 
képzésért járó további 750 font. 

Azt a fiatalt, aki nem fogadta el a felajánlott lehetőséget, a segély megvonásával szankcionálták: 
először kétheti juttatását vonták vissza, majd ha újból visszautasította az ajánlatot, akkor a 
következő 4 hétre vonatkozó segélyt sem kaphatta meg. Abban az esetben, ha a program lejárta 
után 13 héten belül nem szerzett munkát a résztvevő, akkor újra tanácsadással próbálták 
segíteni elhelyezkedését a munkaerőpiacon.299 A NDYP keretébe 1998-tól kezdődően további 
csoportokat is bevontak: a 25 évnél idősebb, a gyermekeit egyedül nevelő, a fogyatékos, az 50 
évnél idősebb vagy a zenész munkanélküliek is bekerültek a programba. A program leginkább 
költséghatékony eleme a személyes tanácsadás volt, amely hatékonyabban segítette elő a 
foglalkoztatást, mint a szakmai tapasztalat vagy a képzés. A NDYP eredményeképp egy 2003-as 
értékelés szerint mintegy 17 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság egyensúlyi állapota a fiatalok 
körében, a 25 év alatti férfiaknak pedig 20 százalékkal nőtt az esélyük az elhelyezkedésre. A 
program kritikája éppen ez utóbbival kapcsolatos: a NDYP kevésbé volt sikeres a nők, az 
alacsonyan képzettek és egyes etnikai csoportok esetében.300 2009-ben Flexible New Deal néven 
hirdette meg újra a kormány a programot, amelynek segítségével 2009 és 2010 között összesen 
279 ezer résztvevőből 16,3 ezer ember talált munkát, ebből 3,9 ezernek lett tartós állása – a 
válság tetőzése idején.301 

A kormányváltást követően a konzervatív-liberális koalíciós kormány megszüntette a New Deal 
programot, és jóléti reformprogramja keretében meghirdette a Get Britain Job stratégiát, 
melynek fő eleme a 2011-ben életbe lépő Work Programme (WP). A WP a munkanélküliség 
egységes kezelésére törekszik, azoknak nyújt támogatást, akik álláskeresési járadékban vagy 
foglalkoztatást támogató juttatásban részesülnek. A WP keretében a kormányzat szerződést köt 
helyi munkaügyi szervezetekkel (úgynevezett Jobcentre Plus-okkal), melyek szabad kezet 

                                                             

299 Van Reenen, J. [2003] 
300 O’Higgins [2010] 
301 Department for Work and Pensions Quarterly Statistical Summary November 2010. 
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kapnak abban, hogy milyen módon segítik elő a munkanélküliek foglalkoztatását, kormányzati 
támogatásban azonban az eredményességük függvényében részesülnek.302 

A WP-mal összhangban 2011-ben került elfogadásra a Building Engagement, Building Futures, 
az Egyesült Királyság 16–24 évesek oktatásban, képzésben és munkában való magasabb 
részvételét célzó stratégiája. A stratégia a 16–18 évesek számára elsősorban oktatási és a 
szakképzési lehetőségeket biztosít, a 18–24 éves korosztálynak pedig a munka világába való 
átmenetet segíti. 

A WP-ot kiegészítendő, fiatalok munkanélküliségének csökkentésére és foglalkoztathatóságuk 
növelésére 2012-ben bevezetésre került a Youth Contract. A Youth Contract a vállalkozók 
számára nyújt támogatást abban az esetben, ha a WP-ban résztvevő 18–24 éves fiatalokat 
alkalmaznak teljes vagy részmunkaidőben.303 Összesen 160 ezer fiatal szerezhet a Youth 
Contract keretében állást, ezen felül 250 ezer 25 év alatti számára önkéntes munkában való 
tapasztalatszerzés elősegítését is célul tűzi ki a kormányzat.304 A fiataloknak továbbá 
szakképzési ösztöndíjakat hirdettek: összesen 40 ezer fő számára elérhető, hogy valamely 
vállalkozásnál – a vállalkozásnak nyújtott támogatás segítségével – szakképesítést szerezzen.305 

Az Európai Tanács az Egyesült Királyság nemzeti reformprogramjához kapcsolódó 2012. júliusi 
ajánlása a Youth Contract intézményének erősítése, bővítése keretében látja ösztönözhetőnek a 
fiatalok munkába állását. A bizottság szerint különösen fontos a Youth Contract szerepe a 
gyakorlati tudás átadásában, a továbbfejlesztés iránya ezért a gyakorlati jelleg további erősítése, 
valamint a kis- és középvállalkozások programba való bevonása.306 

A munkanélküliség kezelése érdekében az Egyesült Királyság az önfoglalkoztatást vagy 
vállalkozóvá válást ösztönző programokat is indít. Az új vállalkozókat segítő juttatás (New 
Enterprise Allowance) 2011 áprilisa óta segíti az álláskeresési járadékban részesülőket. A 
támogatásra pályázókat egy üzleti tanácsadó segítségével üzleti tervet készíthetnek, valamint a 
vállalkozás beindításában is támogatást kapnak. Fejenként összesen 2274 font állami támogatás 
érhető el, amely a vállalkozás indításához hitelt (1000 font) és vissza nem térítendő heti 
járandóságot tartalmaz. A programba eddig 12 ezer vállalkozni vágyó került bevonásra minden 
korosztályból, ebből 4500 fő pedig már a vállalkozói heti járandóságát kapja – vagyis elindította 
cégét. A vállalkozói támogatásokat az eddigi tapasztalatok szerint jellemzően fehér férfiak veszik 
igénybe, a 18–24 éves fiatalok aránya 6 százalék körüli.307 A vállalkozói programmal 
párhuzamosan a helyi szinten működő, rendszeres üléseket szervező vállalkozói kluboknak 
(Enterprise Clubs) a vállalkozók közötti tudás megosztásában van szerepük.  

A munkanélküliség kezelésében kiemelt jelentősége van az Egyesült Királyságban a munkaügyi 
központoknak, a munkaügyi tanácsadásnak. A legfiatalabbak (13–19 évesek) számára indított 
szolgáltató a Connexions, amely oktatási programokban való részvételi lehetőségekről, szakmai 
gyakorlat szerzéséről nyújt személyre szabott információkat. A Connexions központi tájékoztató 

                                                             

302 UK Department for Work and Pensions [2011]: The Work Programme. 
303 A támogatás mértéke egy 21 évnél idősebb fiatal minimálbéren való teljes állású, legalább 26 hétig tartó 
foglalkoztatása esetében 36%-os. Alacsonyabb minimálbérrel bíró fiataloknál a támogatás mértéke akár elérheti a 
80%-ot is. A támogatás a foglalkoztatási időszak végén kerül kifizetésre. 
304 UK Department for Work and Pensions [2012]: Youth Contract FAQ.  
305 National Apprenticeship Service. http://www.apprenticeships.org.uk/Employers/Steps-to-make-it-
happen/Incentive.aspx 
306 Az Európai Tanács 11276/12 (2012. július 6., Brüsszel) számú ajánlása az Egyesült Királyság 2012. évi Nemzeti 
Reformprogramjára, valamint a Tanács véleménye az Egyesült Királyság 2012–2017-es Konvergencia Programjáról.  
307 UK Department for Work and Pensions: Get Britain Working Measures Official Statistics Publication May 2012. 
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feladatát 2010-től átvette a Directgov kormányzati információs portál, a helyi szolgáltató irodák 
azonban továbbra is segítik a fiatalokat továbbtanulási és karrier-tanácsadással.308 A helyi 
szinten működő Jobcentre Plus-ok lokális szinten látnak el munkaügyi és munkaközvetítői 
feladatokat. A helyi Connexions és a Jobcentre Plus irodák szoros együttműködésben kísérik 
figyelemmel a jelentkező fiatalokat annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a NEET-
csoportba való kerülésük.  

Az Európai Szociális Alap szerepe 

A Strukturális és Kohéziós Alapokból az Egyesült Királyság 10,6 milliárd euróval részesül a 
2007–2013-as tervezési időszakban.309 A nemzeti stratégiai referenciakeret prioritásai alapján 
három kiemelt fejlesztendő területet határoztak meg: az innováció és vállalkozások erősítését, a 
foglalkoztatás és képesség fejlesztését, valamint a környezeti és közösségi fenntarthatóság 
javítását. Az Egyesült Királyság országrészeiben – Angliában, Észak-Írországban, Skóciában és 
Walesben – önálló ESZA-forráselosztási mechanizmus működik. Ezek közül az Anglia és 
Gibraltár területén alkalmazott megoldásokat vizsgáljuk az esettanulmány keretében. 

Az „Anglia és Gibraltár Európai Szociális Alap Konvergencia, Versenyképesség és Foglalkoztatási 
Program 2007–2013” című fejlesztési program két prioritási tengelyében is foglalkozik a fiatalok 
foglalkoztatási helyzetének javításával. Az 1. prioritás célja a foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése, a 4. prioritás pedig a konvergencia régiókban (Cornwall és Scilly-szigetek) a 
foglalkoztatást gátló tényezők kezelésére fókuszál.310 

Az angliai forrásközvetítő szervezetek a projektek kialakításában szoros kapcsolatban állnak a 
foglalkoztatásért felelős minisztériummal, valamint a felsőfokú oktatást finanszírozó és szervező 
Készség Finanszírozási Ügynökséggel (Skills Funding Agency), így a képzési és foglalkoztatási 
programok összhangja már a legfelsőbb szinten megteremthető az ESZA-források esetében is. 
Regionális szinten minden régióban működik uniós támogatásközvetítő szervezet, a kerületi 
szintű Jobcentre Plusokhoz pedig egy uniós forrásokért felelős ügyintézőt (ESF District 
Manager) delegálnak.311 

Az ESZA-forrásokat az Egyesült Királyság arra használja, hogy a kormányzati programok 
kereteit növelje; a programok személyre szabottságát javítsa; eltérő eszközökkel célozza 
ugyanazt a célcsoportot, vagy a nehezen elérhető célcsoportok támogatására fókuszáljon.312 

Az angliai közvetítő szervezet különböző témák köré szervezi támogatási mechanizmusát. A 
témák között kiemelt szerepe van az ifjúsági programoknak, különösen pedig a NEET-csoportot 
célzó támogatásoknak. Ezen belül a legfontosabb elérendő csoportok a fiatal bűnelkövetők, a 
fiatal szülők és diplomások, valamint a munkatapasztalattal nem rendelkezők.313 A régiók eltérő 
projekteket támogatnak, ugyanakkor általánosan jellemző:314 

• a gyakorlatias tanulási formák támogatása315 

                                                             

308 Connexions. http://www.connexionslive.com/AboutConnexions/Default.aspx 
309 Department for Business Innovation and Skills: The Structural and Cohesion Funds 2007-2013. 
310 Atkinson [2011] 
311 Atkinson [2011] 
312 Atkinson [2011] 
313 ESF Work: Young People. http://www.esf-works.com/themes/young-people/overview 
314 ESF [2012] 
315 A londoni körzetben például Weekends Art College segítette az alkotó és média szektorban gyakorlati helyek 
megszerzéséhez a NEET-csoportba tartozó fiatalokat. A projekt keretébe bevont több mint ezer fiatal fele megszerezte a 
képzést és negyede vált foglalkoztatottá vagy vett részt további képzésekben (Annual Implementation Report [2011]). 
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• prosperáló iparágak és helyi gazdasági igényeknek megfelelő képzések támogatása, 

• álláskeresés támogatása, karrier-tanácsadás, 

• vállalkozás indításának támogatása.316 

Civil kezdeményezések 

Az Egyesült Királyságban az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében több szervezet is 
kiegészíti a kormányzati politikákat, együttműködik azok sikerességének növelésében. A Brit 
Ipari Szövetség (Confederation of British Industry Public Service – CBI)317 különböző 
elemzésekkel támogatja a kormányzat intézkedéseit, így például a Work Programme 
hatékonyságának javítására tett javaslatot idén nyáron. 

A Tomorrow’s People318 szervezet munkaügyi közvetítőként segíti a munkanélküliek 
elhelyezkedését. A szervezet kiemelt prioritásként kezeli azon fiatalok elhelyezkedésének 
támogatását, akik sem az oktatásban, sem a képzésben, sem pedig a munka világában nem 
jelennek meg. 

A UK Youth319 oktatási ösztöndíjakat hirdet a fiatalok számára. Az 1911-ben alapított 
jótékonysági szervezet célja, hogy iskolarendszeren kívüli oktatási programokon keresztül 
elősegítse a fiatalok boldogulását, társadalmi beilleszkedését.  

A fiatal vállalkozókra koncentrál a The Prince’s Youth Business International (YBI) nonprofit 
szervezet. A YBI képzéssel, mentorálással és a tőkéhez jutás támogatásával ösztönzi a fiatalok 
vállalkozóvá válását az Egyesült Királyságban, és hálózatain keresztül a fejlődő világban.320 

A civil kezdeményezések közül példaértékűnek mondható a Prince’s Trust alapítvány munkája. 
A Prince’s Trust kifejezetten a 13–30 év közötti, NEET-csoportba tartozók foglalkoztatási 
helyzetének javítására fókuszál, segíti őket az oktatásban vagy a munka világában való 
elhelyezkedésben. A szervezet a NEET négy kiemelten támogatandó csoportját különbözteti 
meg: 

• a(z alacsony képzettségű, vagy képzetlen) munkanélküli fiatalokat, 

• a rossz iskolai teljesítményű vagy oktatásból lemorzsolódó fiatalokat, 

• az állami gondozásból kilépő fiatalokat, 

• és a fiatal bűnelkövetőket. 

A Prince’s Trust egyszerre nyújt szakmai, gyakorlati és pénzügyi támogatást a veszélyeztetett 
fiataloknak annak érdekében, hogy megvessék a lábukat a munkaerőpiacon. A szervezet egyik 
legsikeresebb programja a „xl clubs”. Az iskolákhoz kötődő kezdeményezésben hátrányos 
helyzetű vagy rosszul teljesítő fiatalok az „xl” vezetővel alternatív tanulási formákban vehetnek 
részt, amelyek a személyes képességek fejlődését, a csapatmunkában való részvételt, a fiatalok 
közösség tagjává válását, a vállalkozói attitűd kifejlődését vagy munka világára való felkészülést 

                                                             

316 Például vállalkozásvezetési gyakorlat East Midlands régióban, vagy vállalkozás-indítási gyakorlati támogatás North 
West régióban (Annual Implementation Report [2011]). 
317 http://www.cbi.org.uk/campaigns/getting-the-uk-working/ 
318 http://www.tomorrows-people.org.uk/ 
319 http://www.ukyouth.org/index.php 
320 http://www.youthbusiness.org/home.aspx 
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segítik.321 Az „xl clubs”-ban az Egyesült Királyság egészében 2011-ben összesen 11 ezer fiatal 
vett részt, a program eredményeképp javult a fiatalok iskolába járási hajlandósága, könnyebben 
illeszkednek be a társadalomba, a résztvevők 88 százaléka pedig úgy nyilatkozott, hogy nőtt az 
önbizalma, erősödött a tanulás iránti motivációja.322 

A Prince’s Trust által működtetett programok között találhatóak a vállalkozóvá válást elősegítő 
kezdeményezések, így a szakmai segítségnyújtás, a fiatal vállalkozók mentorálása és pénzügyi 
támogatása. A programok eredményeképp 1983 óta 78 ezer fiatal indította el saját vállalkozását, 
a pénzügyileg támogatott vállalkozások 60 százaléka pedig három év után is működött.323 

A képzési programok közül a 12 hetes személyiségfejlesztő tréning emelhető ki, amely 
10 ezres nagyságrendben támogat 16–25 év közötti fiatalokat. A program célja, hogy a 
fiatalok megtalálják azt a területet, ami érdekli őket és ahol érvényesülni tudnak, és segít 
az elhelyezkedéshez szükséges készségek és képességek fejlesztésében.324 

Az alapítvány a fentieken túl sport és művészeti ösztöndíjakat is hirdet, amelyeken 
keresztül további 2 ezer fiatalt támogatott a 2011-es év során. Az alapítvány így a 2011-
es év során összesen több mint 54 ezer fiatal számára nyújtott lehetőségeket.325 

Összegzés 

Az Egyesült Királyságban az ifjúsági munkanélküliség helyzete a vizsgált mutatók többsége 
szerint jobb az uniós átlagnál. A problémát ennek ellenére jelentősnek értékelik, hiszen a teljes 
lakossághoz képest a fiatalok munkaerő-piaci helyzete jelentősen romlott a válság 
következtében: 2011-re átlépte a lélektani 1 milliós határt a munkanélküli fiatalok száma. Az 
Egyesült Királyság ifjúsági munkanélküliségi törekvései a fentiek alapján a következőképp 
összegezhető. 

1. A kormányzati szakpolitika-alkotásban az ifjúsági munkanélküliség kezelése már az 
1970-es évektől kezdve kiemelt figyelmet kapott. Számos program indult célzottan a 
fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása céljából. A programokra jellemző, hogy a 
fiatalok egy-egy csoportjára fókuszálnak. 

2. A kormányváltást követően a konzervatív-liberális kormány az ifjúsági munkanélküliség 
kezelésére az addigi központilag tervezett megoldások helyett a helyi munkaügyi 
irodákra helyezte a hangsúlyt. 

3. A kormányzati programokról általánosságban elmondható, hogy miközben sikeresen 
elértek bizonyos célcsoportokat, addig van egy olyan réteg, amely külön figyelmet 
érdemel, mivel elsősorban a kisebbségek, a szegények és a nők esetében különösen 
nehezen kezelhető a munkanélküliség kérdése. 

4. Az Európai Szociális Alapból származó források részben a kormányzati 
foglalkoztatáspolitikai eszközök keretét növelik, a programok személyre szabottságát 
javítják és variabilitást biztosítanak. Az ESZA-források célcsoportját a fiatalokon belül a 
NEET-csoport jelenti. A fontosabb fejlesztéspolitikai eszközök a gyakorlati jellegű 

                                                             

321 http://www.princes-trust.org.uk/development/xlmicrosite/about.aspx 
322 http://www.princestrust.org.uk/about_the_trust/in_your_region/yorkshire_and_the_humber/ 
xl_clubs_in_yorkshire/set_up_an_xl_club.aspx 
323 http://www.princes-trust.org.uk/pdf/factsheet140812.pdf 
324 http://www.princes-trust.org.uk/about_the_trust/what_we_do/programmes/team_programme.aspx 
325 http://www.princes-trust.org.uk/pdf/factsheet140812.pdf 
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tanulási formák támogatása; a prosperáló iparágak és helyi gazdasági igényeknek 
megfelelő képzések támogatása, valamint a fiatalok vállalkozás-indításának támogatása. 

5. Az Egyesült Királyságban a civil szektor szerepe kiemelkedő az ifjúsági munkanélküliségi 
problémák kezelése területén is. Civil kezdeményezések jelen vannak az oktatás, a 
munkaerő-közvetítés, a vállalkozóvá válás támogatása vagy a kormányzati szintű 
stratégia értékelése területén is. 

6. A civil kezdeményezések közül kiemelhető a Prince’s Trust alapítvány, amely a 2011-es 
év során 54 ezer fiatal számára nyújtott lehetőségeket, a legnagyobb számban (több mint 
14 ezer fiatalnak) a vállalkozói programon keresztül. A vállalkozói program sikerességét 
mutatja, hogy a létrejövő cégek 60 százaléka a támogatást követő három év után is 
működött. 

7. Magyarország számára tanulságosak az Egyesült Királyság ifjúsági munkanélküliség 
kezelését célzó intézkedései. A programok közül érdemes lenne a Youth Contract, a Work 
Programme és a munkanélküliségi tanácsadás intézményeinek működését, hazai 
bevezethetőségük lehetőségét alaposabban megvizsgálni. 
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M6. táblázat 

Intézkedés 
neve 

Program gazdája Program 
végrehajtója 

Hatáskör, 
célcsoport 

Fő elemek Időtáv Erőforrásigény 

Youth 
Opportunity 
Program 

Munkaerő Szolgáltatási 
Bizottság (Manpower 
Service Commission) 

Helyi ipari képzési 
tanácsok, képzési 
központok és 
munkaközvetítő 
központok 

16–18 éves, iskolából 
(végzettség nélkül) 
kikerülő fiatalok 

• fél évtől egy évig terjedő munkatapasztalat 
• munkára felkészítő képzés 
• felzárkóztató órák 
• a befogadó vállalkozókkal közvetlen 

kapcsolatban álló munkaügyi központok 

1978–
1982 

n.a 

Youth 
Training 
Scheme 

Munkaerő Szolgáltatási 
Bizottság (Manpower 
Service Commission) 

Helyi ipari képzési 
tanácsok, képzési 
központok és 
munkaközvetítő 
központok 

16–18 éves, iskolából 
(végzettség nélkül) 
kikerülő fiatalok 

• fél évtő egy évig terjedő munkatapasztalat 
• YOP-nál szélesebb körű oktatás 
• munkaközvetítő szervezetekkel állnak 

kapcsolatban álló munkaügyi központok 

1983–
1989 

n.a 

September 
Guarantee 

Oktatásért felelős 
minisztérium 

Helyi Connexions irodák, 
továbbképzést nyújtó 
iskolák 

16–17 éves, iskolából 
kikerülő fiatalok 

• oktatási, képzési program 
• részmunkaidős foglalkoztatás mellett is 

lehetséges igényelni 
2007– 

2009–2011 között 655 
millió font keret állt 
rendelkezésre 

New Deal for 
Young People 

Foglalkoztatásért felelős 
minisztérium 

Helyi munkaügyi hivatalok 

• 18–24 éves 
fiatalok 

• Később további 
célcsoportok: 25+, 
egyedülálló 
szülők, 50+, 
zenészek 

• legfeljebb egy éves nappali oktatás 
• féléves önkéntes munka 
• az önkéntes munkával megegyező 

feltételekkel a Környezetvédelmi 
Munkacsoport 

• a leendő munkaadó támogatása legfeljebb fél 
évig, képzési programmal kiegészítve 

1998–
2009 

1998–2002 között összesen 
4,3 milliárd fontot költöttek 
a programra.326 

Flexible New 
Deal 

Foglalkoztatásért felelős 
minisztérium 

Helyi munkaügyi hivatalok NDYP-val megegyező 
• független szolgáltatók támogatása a fiatalok 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében 
2009–
2011 

 
508 millió font, 11 hónap 
alatt327 

Work 
Programme 

Foglalkoztatásért felelős 
minisztérium 

Helyi munkaügyi 
hivatalok: Jobcentre Plus 

Minden munkanélküli. 

• A WP keretében a kormányzat szerződést 
köt helyi Jobcentre Plus-okkal, amelyek 
szabad kezet kapnak abban, hogy milyen 
módon segítik elő a munkanélküliek 
foglalkoztatását 

2011– 
3-5 milliárd fontos 
költségvetés 5 év alatt328 

Youth Contract 
Foglalkoztatásért felelős 
minisztérium 

Helyi munkaügyi 
hivatalok: Jobcentre Plus, 
CBI közreműködése 

18–24 éves fiatalok 
• leendő munkaadók támogatása a fiatalok 

foglalkoztatásáért 
2012- 1 milliárd font 

New 
Enterprise 
Allowance 

Foglalkoztatásért felelős 
minisztérium 

Helyi munkaügyi 
hivatalok: Jobcentre Plus 

Minden munkanélküli. 
• üzleti tanácsadó segítségével üzleti terv 

készítése 
•  támogatás a vállalkozás beindításában 

2010 
Pályázónként összesen 
2 274 font állami támogatás 
érhető el 

 

                                                             

326 Van Reenen, J. [2003] 
327 Planning [2010] 
328 UK National Audit Office [2012] 
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Fiatal munkanélküliség Spanyolországban 

A Spanyolországról szóló hírek gyakran a kiemelkedően magas munkanélküliségről számoltak 
be az utóbbi években. Különösen súlyos probléma ez a fiatalok körében, ami miatt egyre 
többször egy „elveszett generációt” emlegetnek az elemzők.329 A helyzet komolyságát a meg-
megújuló demonstrációk sorozata mutatja.330 

Fiatal munkanélküliség 

A fiatal generáció munkaerő-piaci helyzetét legjobban a NEET-ráta jellemzi, amely azon fiatalok 
arányát mutatja a teljes korcsoporton belül, akik nem tanulnak, dolgoznak vagy vesznek részt 
képzésen. Egyszerűbben fogalmazva ez a mutatószám a produktív vagy hasznos elfoglaltság 
nélküli fiatalok arányát adja meg. A 15–24 évesek körében a spanyol NEET-ráta 2011-ben 18,5 
százalék volt, ami az uniós átlag (és a magyar érték) közel másfélszerese. A fiatal férfiak és nők 
NEET-rátája igen hasonló (19,3 és 17,7%). A 2000 óta rendelkezésre álló idősoros adatok 
megmutatják, hogy mindez elsősorban a gazdasági válság következménye. A válság előtti 
években a spanyol NEET-ráta nagyjából 5 százalékponttal alacsonyabb volt, ami megfelelt az 
akkori uniós átlagnak. 

A foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta is azt tükrözi, hogy a fiatalok munkaerő-piaci 
helyzete igen kedvezőtlen. A 15–24 éves korosztály foglalkoztatottsági aránya 21,9 százalék volt 
2011-ben, szemben az Európai Unió 33,6 százalékos arányával. Ugyanezen korosztály 
munkanélküliségi rátája 2011-re 46,4 százalékra emelkedett, amivel kimagaslik az Európai Unió 
országai közül (hasonlóan rossz mutatóval egyedül Görögország rendelkezik a maga 44,4 
százalékos ifjúsági munkanélküliségével). A helyzet ugyanakkor nem teljesen szokatlan, hiszen 
az 1980-as évek végétől egészen a 2000-es évek elejéig a spanyol ifjúsági munkanélküliség volt a 
legmagasabb az Európai Unión belül, de a 2000-es évek első felében is – a fokozatos csökkenés 
ellenére – a magas munkanélküliséggel sújtott államok csoportjába tartozott az ország. Az addigi 
pozitív tendenciát a gazdasági válság fordította meg és lökte újra az egekbe a 15–24 éves 
korosztály (és a teljes lakosság) munkanélküliségi rátáját. Mindez azt eredményezte, hogy 2011-
ben közel 900 ezer fiatalnak nem volt munkája. A nemek között nincs igazán jelentős eltérés, a 
fiatal férfiak munkanélküliségi rátája 48,2 százalék, míg a fiatal nőké 44,4 százalék. 

A fiatalok munkanélküliségének változása azonban nem független a teljes lakosság munkaerő-
piaci helyzetét érintő folyamatoktól. Az 1990-es évek eleje óta a 25 év alattiak és 25 év felettiek 
munkanélküliségi rátájának aránya stabilan 2,3 körüli, és rendre az Európai Unió átlagos 
értékével azonos.331 A válság hatására a foglalkoztatottság különösen nagymértékben csökkent 
az építőiparban, valamint a pénzügyi és ingatlanpiaci szolgáltatások területén.332 

 

                                                             

329 BBC [2012b] 
330 BBC [2011, 2012c] 
331 Garcia [2011] 
332 OECD [2010a] 
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M7. táblázat: A 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci jellemzői, 2011 

 Aktivitási ráta Foglalkoztatottak 
aránya 

Munkanélküliségi 
ráta 

NEET-ráta 

Spanyolország 40,9% 21,9% 46,4% 18,5% 

Magyarország 24,7% 18,3% 26,1% 13,3% 

EU-27 42,7% 33,6% 21,4% 12,9% 

Eurozóna 42,2% 33,5% 20,8% 12,6% 

Aktivitási ráta: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak, munkanélküliek) aránya a teljes korcsoporton belül 
Foglalkoztatottak aránya: a foglalkoztatottak aránya a teljes korcsoporton belül 
Munkanélküliségi ráta: munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktívak között 
NEET: A sem a foglalkoztatásban, sem az oktatásban vagy képzésben nem résztvevők aránya a teljes korcsoport 
százalékában. 
Forrás: Eurostat 

 

M8. táblázat: 25–74 éves korosztály munkaerő-piaci jellemzői, 2011 

 Aktivitási ráta Foglalkoztatottak aránya Munkanélküliségi ráta 

Spanyolország 69,8% 56,3% 19,4% 

Magyarország 61,5% 55,4% 9,8% 

EU-27 67,3% 61,7% 8,3% 

Eurozóna 66,9% 60,9% 9% 

Aktivitási ráta: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak, munkanélküliek) aránya a teljes korcsoporton belül 
Foglalkoztatottak aránya: a foglalkoztatottak aránya a teljes korcsoporton belül 
Munkanélküliségi ráta: munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktívak között 
Forrás: Eurostat 
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M1. ábra: A munkanélküliség és a NEET-ráta változása 

 

Forrás: Eurostat 

A fiatalok közül a munkanélküliség az alacsony iskolai végzettségűeket érinti a 
legerőteljesebben. Bár 2011-ben a felsőfokú végzettségű (ISECD 5-6) 15–24 éves fiatalok 
körében is magas volt a munkanélküliség (35 százalék), a legalacsonyabb (ISCED 0-2) 
végzettségűek körében a munkanélküliek aránya csaknem elérte az 55 százalékot. Hasonló 
különbségek mutatkoztak a 25–29 éves korosztályon belül is (20,2 százalék vs. 35,1 százalék). 
Az iskolai végzettség munkanélküliséget befolyásoló szerepét a válság erősítette fel: a 2000-es 
évek közepéig a különböző végzettségűek munkanélkülisége között lényegesen csekélyebb volt 
az eltérés.333 

A fiatal munkanélküliség mögött álló okok 

A spanyolországi kiemelkedően magas fiatal munkanélküliség számos tényező együttes 
eredménye. A válság hatására a foglalkoztatottság nagymértékben csökkent az építőiparban, 
valamint a pénzügyi és ingatlanpiaci szolgáltatások területén, aminek hatását csak fokozta a 
munkavállalók immobilitása.334 Mindezen hatásokat jól mutatja, hogy a legnagyobb 
foglalkoztatáscsökkenés azokban a régiókban ment végbe, ahol az építőiparban foglalkoztatott 
munkavállalók aránya a legmagasabb volt. A belső migráció rátája az OECD-országok közül az 
egyik legalacsonyabb, ami nagy foglalkoztatás- és munkanélküliségbeli eltérésekhez vezet az 
egyes régiók között.335 

A magas munkanélküliség nem kis részben a spanyol fiatalok egy széles csoportjának 
alulképzettségével is összefügg. 2005 és 2010 közötti adatok szerint a 18–24 éves fiatalok 30 
százalékának nincs befejezett középfokú végzettsége (legalább ISCED 3 szint), ami a sikeres 
munkaerő-piaci boldogulás egyik alapja lenne, és a későbbi tanuláshoz, képzéshez is szükséges 
kompetenciákat biztosítaná.336 Ezzel a harmadik legrosszabb helyzetű EU-tagállam. Az 
alulképzettek magas aránya részben összefüggött a spanyol ingatlanpiaci és ehhez kapcsolódóan 
az építőipari konjunktúrával. A prosperáló építőipar nagy számban képes volt alkalmazni 
képzettség nélküli munkásokat, akik ráadásul magas fizetésre tehettek szert,, ami arra 

                                                             

333 Garcia [2011] 
334 OECD [2010a] 
335 Wölf – Mora-Sanguinetti [2011] 
336 Garcia [2011] 
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ösztönözte a fiatalokat, hogy a tanulás helyett a munkát válasszák.337 Ugyanakkor a válság 
hatására éppen ezek a képzettség nélküli munkások kerültek először utcára, más iparágak pedig 
nem voltak képesek felszívni a megnövekedett munkaerő-kínálatot, ami a munkanélküliség 
drámai megugrásához vezetett. A megfelelő képességbeli hiányosságok miatt pedig a 
munkaerőpiac által igényelt ismereteket sem tudják ezek a fiatalok megszerezni, ami a gazdasági 
fellendülés hiányában konzerválja a kedvezőtlen helyzetet. 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor jelentős arányban találunk magasan képzetteket is a fiatal 
spanyol generáción belül. A 25–34 évesek nagyjából 40 százaléka felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik, ami az EU átlagát, sőt még a régebbi tagállamok átlagát is meghaladja. A képzettebb 
fiatalok helyzete sem sokkal jobb azonban a képzetlenekénél, a munkanélküliség – jóllehet 
elmarad a képzetlenek körében tapasztalttól – európai szinten kirívóan magas az ő körükben is, 
ráadásul pusztán a munkanélküliségi ráta nem is tükrözi teljes mértékben kedvezőtlen 
helyzetüket. A 25–29 éves felsőfokú végzettségű spanyol fiatalok közel 45 százaléka ugyanis a 
végzettségénél alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörben dolgozik, ami a legmagasabb 
arány az EU tagországai között.338 Más adatok szerint pedig a felsőfokú végzettségű fiatalok 60 
százaléka végez olyan munkát, amihez túlképzett.339 Ez azt mutatja, hogy jelentős a túlkínálat a 
fiatal képzett munkaerőből, akik így részben átveszik a képzetlenebbek által is betölthető 
munkahelyeket, a kiszorító hatás révén tovább rontva az alacsony képzettségűek munkaerő-
piaci esélyeit. 

A magas fiatal munkanélküliséget nem csak az oktatási helyzet, hanem a spanyol munkaerőpiac 
duális jellege is erősen befolyásolja. A fiatalokat alkalmazó vállalatok nehezen tudják megítélni a 
munkatapasztalat nélküliek termelékenységét, ezért előszeretettel kötnek velük határozott idejű 
szerződést (temporary contract). A 25 év alatti spanyol munkavállalók 60 százaléka ilyen 
szerződéssel rendelkezik.340 A 16–19 évesek körében ez az arány még magasabb, 82 százalék, de 
a 25–29 évesek esetében is eléri a 40 százalékot.341342 A 15–24 évesek között az iskolai 
végzettség tekintetében nem találunk érdemi eltéréseket: képzettségtől függetlenül nagyjából 60 
százalékuk nem állandó szerződéssel rendelkezik, ami azt mutatja, hogy a fiatal generáció 
munkaerőpiacra lépésének ez az általános útja Spanyolországban.343 Későbbi életkorban ez 
némiképp módosul, a magas végzettségűeket nagyobb arányban alkalmazzák állandó 
szerződéssel. 

A nem állandó szerződéssel rendelkezők elbocsátása lényegesen egyszerűbb és alacsonyabb 
költséggel jár (részletesen lásd a következő részben), így a válság hatására elsősorban ezen 
munkavállalók munkahelyei szűntek meg. Becslések szerint például az építőiparban és az 
ingatlanszektorban a megszűnő munkahelyek több mint 90 százalékát nem állandó szerződéssel 
rendelkező munkavállalót töltötte be.344 A spanyol 15–24 évesek foglalkoztatáscsökkenésének 
pedig 67 százaléka köthető a nem állandó szerződéssel rendelkezők 
foglalkoztatáscsökkenéséhez.345 A nem határozatlan szerződések eredményeképpen magas a 

                                                             

337 Cortés [2012] 
338 Garcia [2011] 
339 OECD [2007] 
340 Garcia [2011] 
341 Cortés [2012] 
342 Az összes munkavállalót tekintve a nem állandó szerződéssel rendelkezők aránya 25 százalék, ami közel duplája az 
OECD átlagának (OECD [2010a]). 
343 Garcia [2011] 
344 Cortés [2012] 
345 OECD [2010b] 
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fiatalok munkahelyek közti fluktuációja, az átlagosnál lényegesen gyakoribb a foglalkoztatottból 
munkanélkülivé válás, így nagyobb bizonytalanság jellemzi a munkaerő-piaci helyzetüket. 

A nem állandó szerződések rendre meg is újíthatóak, akár a törvényben előírt maximális24 
hónapos időtartamot követően is, ezért egy nem állandó szerződéssel rendelkező fiatal spanyol 
munkavállaló esélye arra, hogy 1 év után határozatlan idejű szerződéssel rendelkezzen, 
mindössze 20 százalék, szemben például az Egyesült Királyságban tapasztalható 55 százalékos 
valószínűséggel.346 

A fiatalok helyzetét nehezíti az is, hogy munkanélküliség esetén kisebb eséllyel lesznek 
jogosultak segélyre, mivel az legalább 1 éves tb-járulékfizetéshez van kötve.347 2005-ben a 15–
24 éves munkanélküliek mindössze 8 százaléka volt regisztrált munkanélküli,348 a 2010-es 
években pedig nagyjából 15 százaléka,349 ami azért is probléma, mert így nem tudják kihasználni 
a Foglalkoztatási Hivatalok munkakeresésben nyújtott segítségét. Némi könnyebbséget jelent az, 
hogy 6 hónapos járulékfizetés esetén ugyan munkanélküli segélyt nem, de egyfajta csökkentett 
munkanélküliségi járadékot lehet kapni, ami család nélküli fiatalok estén havi 376 euró jár 6 
hónapig. 

A spanyol munkaerőpiac szabályozása350 

A 80-as évek elején a spanyol munkaerőpiac jellemző szerződési formája a határozatlan idejű 
szerződés volt, a határozott idejű, nem állandó szerződés csak idénymunkára volt alkalmazható. 
A munkavállalók elbocsátással szembeni védelme jelentős volt. A határozatlan idejű 
szerződéssel rendelkező alkalmazott elbocsátás esetén minden ledolgozott év után 20 napos 
végkielégítésre volt jogosult (összesen maximum 12 hónapnyi bér), azonban ha bíróság előtt 
megtámadta az elbocsátást, és a bíróság szerint indokolatlan volt a döntés, akkor minden 
ledolgozott év után 45 napnyi végkielégítés járt (összesen maximum 42 hónapnyi bér), ráadásul 
a bírósági eljárás alatt is kapta a bérét. 

A 80-as évek elején 20 százalékosra növekedett munkanélküliség egy flexibilisebb 
munkaerőpiacot igényelt, azonban a szakszervezetek ellenállás miatt csak a nem állandó jellegű 
szerződések szélesebb körű (nem csak idénymunkák esetében történő) engedélyezése volt 
politikailag vállalható. Egy újfajta nem állandó jellegű szerződést vezettek be, amely sokkal 
kisebb költséggel volt felmondható: minden ledolgozott év után 12 napnyi végkielégítéssel, és 
ezen döntések nem is voltak megtámadhatóak a bíróságon. Időtartamuk maximum 3 év lehetett. 
A többi nem állandó jellegű szerződés (pl. gyakornoki szerződések, helyettesítési szerződések) 
végkielégítés nélkül felmondhatóak voltak. Mindennek köszönhetően a nem állandó jellegű 
szerződéssel foglalkoztatottak aránya az 1990-es évek lejére 35 százalék közelébe emelkedett. A 
szabályozás változása a munkaerő magas fluktuációját is eredményezte, amit a munkanélküli 
ellátáshoz való könnyű hozzáférés is elősegített, így a nem állandó szerződések ritkán változtak 
határozatlan idejűvé. 

1985-ben hozták az első intézkedést, ami a fiatalok állandó szerződéssel való alkalmazását 
ösztönözte.351 Amennyiben egy munkaadó egy határozatlan idejű szerződéssel nyugdíjba vonuló 

                                                             

346 Wölf – Mora-Sanguinetti [2011] 
347 A munkanélkülivé válást megelőző hat évben kell erre szert tenni. 
348 OECD [2007] 
349 Cortés [2012] 
350 A külön nem hivatkozott részek Bentolila et al. [2008] alapján. 
351 OECD [2007] 
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helyére 26 év alatti személyt vett fel, akkor kedvezményes, 12 százalékos társadalombiztosítási 
járulékot kellett csak fizetnie a szerződés teljes időtartama alatt. 

1992-ben további pénzügyi ösztönzők kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy a fiatalok 
állandó, teljes munkaidős alkalmazása növekedjen.352 A kedvezményezettek a 25 év alatti, 
legalább 12 hónapja munkanélküliként regisztrált, illetve a 25–29 éves regisztrált 
munkanélküliek voltak, akik korábban három hónapnál nem dolgoztak többet. Azok a 
munkáltatók, akik ezen csoportba tartozó munkavállalót alkalmaztak, egy összegű, 2400 euró 
értékű adókedvezményt kaptak. 

1997-ben egy új típusú határozatlan idejű szerződéstípust vezettek be, amihez csökkentett 
mértékű végkielégítés tartozott: a bíróság által indokolatlannak minősített elbocsátás esetén 
minden ledolgozott év után 33 napnyi végkielégítés járt (összesen maximum 24 hónapnyi bér). 
Bizonyos munkavállalói csoportok ki voltak zárva ezen munkaszerződés-fajtából, mivel azokat a 
munkavállalókat akarták segíteni, akiknek legnagyobb gondot okoz az elhelyezkedés és a 
munkaerőpiacon való tartós megjelenés (pl. a 18–29 éves korosztály, tartós munkanélküliek). A 
2000-es évek elején ezen szerződés alkalmazhatóságát kiterjesztették (pl. a 16–30 éves 
korosztályra a 18–29 évesek helyett; a 6 hónapnál hosszabb ideje munkanélküliekre az 1 éven 
túli munkanélküliek helyett). A nem állandó jellegű szerződések végkielégítését is 
visszaállították. 

Ugyancsak 1997-ben a 30 év alattiak állandó szerződéssel történő felvétele vagy a nem állandó 
szerződés állandó szerződéssé alakítása esetén a munkaadók két évig társadalombiztosítási 
kedvezményre lettek jogosultak.353 2001-ben ezt a kedvezményt a fiatal férfiak esetében 
eltörölték, majd 2006-ban visszaállították. 

A munkaerő-piaci szabályok változása sem segítette elő a határozatlan idejű, állandó 
szerződések arányának növekedését és a munkaerő-piaci fluktuáció csökkenését. A 2000-es 
évek közepén is 30 százalék felett volt a nem állandó jellegű szerződések aránya, az évente aláírt 
új szerződések száma pedig 20-szorosa volt a keletkezett új állásoknak. A spanyol kormány 
tovább próbálta csökkenteni a határozott idejű szerződések szerepét, ezért tovább bővítette a 
90-es években bevezetett állandó jellegű szerződéssel felvehetők körét, és adókedvezményt is 
nyújtott a cégek számára, amennyiben a határozott idejű szerződéseket határozatlan idejűvé 
alakították. Emellett bevezették, hogy a határozott idejű szerződések automatikusan 
határozatlan idejűvé válnak, amennyiben legalább két évig ugyanannál a cégnél dolgozik egy 
munkavállaló. 

2008–ban vezették be azt a szabályozást,354 miszerint a 30 év alatti munkanélküliek (nők 
esetében 35 év a korhatár) a munkanélküliségi járadékuk 80 százalékát egy összegben 
megkaphatják, amennyiben önfoglalkoztatóvá kívánnak válni.355356 Ezzel megszerezhetik a 
vállalkozás elindításához a szükséges tőke egy részét. A friss vállalkozó kötelessége az összeg 
kézhezvételét követő 1 hónapon belül az üzlet beindítása. Ha a vállalkozás bedől, az érintett egy 
ideig nem kaphat újra segélyt, és négy évig nem vehet részt ugyanebben a támogatási formában. 

                                                             

352 OECD [2007] 
353 OECD [2007] 
354 Korábban is létezett hasonló kissé más ösztönzéssel, de nem kifejezetten a fiatalokra szabva. 
355 Collado [2011] 
356 Ehhez egy üzleti tervet kell benyújtani, ami a Foglalkoztatási Hivatal értékel. 
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A 2010-es munkaerő-piaci reformok tovább mérsékelték az állandó szerződéssel rendelkezők 
elbocsátási költségeit, és a csökkentett elbocsátási költséggel járó PEP szerződéssel 
alkalmazhatók körét (pl. legalább egy hónapja munkanélküliek).357 A nem állandó szerződések 
felmondása esetén történő kompenzáció is növekedett. 

A 2012. februári legújabb reformok az állandó szerződéssel bírók védelmét tovább mérsékelték, 
indokolatlan elbocsátása esetén minden ledolgozott év után 33 napnyi végkielégítést írnak elő 
(összesen maximum 24 hónapnyi bér).358 Az elbocsátásról szóló bírósági tárgyalás alatt kapott 
fizetést eltörölték. A reformok több eleme is közvetlenül érinti a fiatal munkavállalókat. Az 50 
főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztatók359 számára új határozatlan idejű szerződést (1 év 
próbaidőszakot beiktatva) tettek lehetővé. A munkáltató 3 év alatt 3000 euró adókedvezményre 
jogosult, ha 30 év alatti munkavállalót alkalmaz teljes munkaidőben, és további adókedvezményt 
kap, amennyiben az új munkavállaló munkanélküli volt; ennek mértéke a munkanélküli segély 
50 százaléka, és a segélyre való jogosultság időtartamára jár.360 Továbbá a társadalombiztosítási 
járulékok esetében is három évig évi 1000 euró kedvezményt kap, ami évente 100 euróval nő. 
Amennyiben az új alkalmazottat nem foglalkoztatják legalább 3 évig, a támogatást vissza kell 
téríteni. A fiatalok foglalkoztatását elősegítendő a gyakornoki és képzési szerződések korhatárát 
25-ről 30 évre emelték, amíg a munkanélküliség 15 százalék felett marad, és 2 év helyett 3 évre 
is szólhatnak. Munkanélküli alkalmazása ilyen jellegű szerződéssel emellett a 
társadalombiztosítási járulék mérséklésével is jár.361 Amennyiben pedig állandó jellegű 
szerződéssé alakítják a megállapodást, akkor három évig évi 1500 euró (nők estében 1800 euró) 
adókedvezményt kap a cég. 

Az utóbbi néhány évben lezajlott szabályváltozások fiatalokra gyakorolt hatását a szekértők 
ugyanakkor nem értékelték egyértelműen pozitívnak. Hiába létezik a kedvezőbb elbocsátási 
költséggel bíró határozatlan idejű szerződés, arra gyakran nem lesznek a tanulmányaikat korán 
félbehagyók jogosultak, mivel a tapasztalatok szerint gyakran nem regisztrálják magukat 
munkanélküliként. Az állandó jellegű szerződéssel rendelkezők elbocsátásának költsége jelenleg 
is lényegesen meghaladta a határozatlan idejű, nem állandó szerződéssel rendelkezők 
elbocsátásáét.362 

Összességében a munkaerő-piaci reformok a határozatlan idejű szerződéssel alkalmazottak 
védelmét, a nekik járó végkielégítések „európai átlaghoz” történő csökkentését kísérleték meg, 
amivel a határozott és határozatlan idejű szerződések költségeinek közelítése volt a cél. 

Foglalkoztatást elősegítő egyéb programok 

A munkaerő-piaci reformok mellett a fiatalok képzettségének a munkaerőpiac igényeihez 
történő igazítása is segíthet a foglalkoztatottsági gondokon. 

A Social Guarantee programok a 16–21 éves korosztály azon tagjainak kínálnak második esélyt, 
akik nem fejezték be a kötelező középfokú oktatást.363 Ők általános és szakmai ismereteket 
tanulhatnak, amivel sikeresen léphetnek be a munkaerőpiacra vagy folytathatják 

                                                             

357 Wölf – Mora-Sanguinetti [2011] 
358 Europen Commission [2012a] 
359 A spanyolok fele ilyen vállalatnál dolgozik (Europen Commission [2012a]). 
360 Ennek feltétele, hogy foglalkoztatás ideje alatt legalább 3 hónapig jogosult legyen az alkalmazott a járulékra. 
361 A 250 főnél kevesebb embert foglalkoztató vállalatok esetén a kedvezmény a járulékfizetés 100%-a, míg az ennél 
nagyobb vállalatok esetén 75%. Az alkalmazott által fizetett járulékkedvezmény mindkét esetben 100%. 
362 Wölf – Mora-Sanguinetti [2011] és Cortés [2012] 
363 OECD [2007] 
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tanulmányaikat. Ezek a programok jellemzően 720-1800 órásak, heti 26-30 órával. A 
2005/2006-os tanévben 45 ezer fiatal vett részt a programban, nagy hányaduk 
munkásosztálybeli családokból származik. Ez a jogosultaknak kevesebb mint 10 százalékát 
jelenti. A program fiatalok számára kevésbé vonzó tulajdonsága, hogy jóllehet az elvégzése után 
bizonyítványt kapnak, az mégsem teszi alkalmassá őket automatikusan a további szakmai 
oktatásban való továbbtanulásra, csak a felvételi vizsgán való részvételre jogosít. Ezen kívül az 
általános (nem szakmai) oktatásba való visszatérést sem teszi lehetővé a képzés. 

A Social Guaratee programok mellett más kezdeményezések az oktatás olyan korai elhagyóira 
fókuszálnak, akik munkanélkülivé váltak. Az Escuelas Taller és Casas de Oficios programok 
célcsoportja a 16–24 éves korosztály.364 Ezt a két programot 1985-ben indították azzal a céllal, 
hogy a képzetlen fiataloknak szakképzettséget adjanak. Az általános, tantermi képzés mellett 
gyakorlati feladatok (pl. városi övezetek rehabilitációja, környezetvédelmi és kulturális 
projektek, szociális tevékenységek, stb.) is szerepelnek a programban, ami a munkatapasztalat 
megszerzését teszi lehetővé.365 A képzés 2 éves, a fiatalok az első évben 6 euró napi fizetést 
kapnak, a második évben pedig a minimálbér 75 százalékát. A programokra 2005-ben 500 millió 
eurót költöttek, ami 159 projekt költségvetését adta.366 2004-ben nagyjából 20 ezer fiatal vett 
részt a programokban. A programom elvégzését követően a fiatalok átlagosan 70-80 százaléka 
talál 12 hónapon belül munkát vagy válik önfoglalkoztatóvá (ami a becslések szerint nagyjából 
10 százalékponttal magasabb a programokban részt nem vevő hasonló fiatalok állástalálási 
arányánál), ugyanakkor ez az arány a különböző projektek között igen eltérő lehet. Ezen kívül a 
programokat elkezdők között jelentős a lemorzsolódás is. 

A Spanyol Oktatási Minisztérium által indított ARGO GLOBAL program367 célja fiatal végzős 
egyetemisták nemzetközi szakmai gyakorlathoz való segítése. A fiatalok amerikai, kanadai, 
európai és ázsiai helyszíneken vehetnek részt szakmai gyakorlaton, ami nem csak a 
szaktudásukat fejleszti, hanem nyelvtudásuk javítását is lehetővé teszi. A 8 millió eurós 
költségvetésű program a 2009–2012-es időszakban 1100 ösztöndíjast támogat. 

A fiatalok munkaerő-piaci helyzetén javítani kívánó különféle aktív munkaerő-piaci programok 
részaránya nemzetközi összehasonlításban alacsony, 2002-ben mindössze az összes ilyen 
program büdzséjének 6,5 százaléka célozta a fiatalokat, miközben ők tették ki a munkanélküliek 
26 százalékát.368 Mindezen programok a GDP 0,06 százalékára rúgtak, szemben az OECD átlagos 
0,08 százaléknyi értékével. A programokat jellemzően tartományi szinten szervezik. 

A munkaügyi szolgálatok által támogatott munkahelykeresés során jellemzően elsőként egy 
interjú segítségével a foglalkoztathatóságát állapítják meg a fiatalnak, majd egy személyre 
szabott terv készül. Az egyéni igényektől függően ezt követően lehetőség van képzésen való 
részvételre, információszerzésre a munkaerőpiacra való belépésről, motivációs és 
önbizalomerősítő programokra, aktív munkakeresési támogatásra, a vállalkozóvá válás 
támogatására.369 2008-ban a spanyol kormány a munkaügyi szolgálatok működését fejlesztő 

                                                             

364 OECD [2007] 
365 A tartományi szinten szervezett programokra egy példa: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/escuelastaller/etco/ 
366 1996-ban még 450 projektet finanszíroztak, és 1995-ben körülbelül 250 millió euró volt a teljes költségvetés. 
367 http://www.becasargo.es/ 
368 OECD [2007] 
369 OECD [2007] 
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tervet fogadott el, ami 200 millió eurót szánt 1500 munkaügyi tanácsadó felvételére, amivel a 
személyre szabott tanácsadást és segítséget igyekeztek ösztönözni.370 

A munkaügyi hivatalok fiatalokat érintő programjai jellemzően tartományi szinten 
szerveződnek. Ilyen programra példa Katalóniában a „Suma’t” program, amely a munkanélküli, 
megfelelő képzettséggel nem rendelkező 18–25 éves fiatalokat érinti, és évi 20 millió eurót 
költenek rá.371 A program személyre szabott tanácsadást, alapkészségeket fejlesztő (pl. 
számítógép-használat, nyelvtudás, matematika) és szakmai képzést, valamint szakmai 
gyakorlatszerzési lehetőséget is magában foglal. 

2004-ben a spanyol fiatal munkanélküliek nagyjából 6 százaléka vett részt olyan támogatott 
foglalkoztatási programban, amely során egy maximum 6 hónapos időtartamra a köz- vagy 
nonprofit szférában helyezkedhetett el.372 Az Foglalkoztatási Szolgálat (Instituto Nacional de 
Empleo – INEM) egyetemekkel, tartományi és helyi hivatalokkal, nonprofit szervezetekkel 
közösen keresett támogatott időszakos munkát a fiataloknak és fizette a foglalkoztatási 
költségeket (a társadalombiztosítási járulékokkal együtt). 

Nem kifejezetten a fiatalokat célozza, de őket is érinti a 2011-ben indult PREPARA program.373 A 
program azokra fókuszál, akik kimerítették a munkanélküli járulékhoz való hozzájutásuk 
lehetőségeit. A programba bevont személyek hat hónapig havi 400 eurós támogatást kapnak, 
felmérik foglalkoztathatóságuk lehetőségeit és korlátait, valamint egyénre szabott segítséget 
kapnak a munkaerőpiacra történő visszatéréshez. Ennek fejében elvárják tőlük az aktív 
munkakeresést és együttműködést. 

ESZA 

Az Európai Szociális Alap olyan programokat (is) támogat, melyek célja a foglalkoztatás 
elősegítése. Ezek a projektek rendszerint tartományi, városi szintű kezdeményezések, amelyek 
az adott régió, város foglalkoztatási gondjain igyekeznek enyhíteni. Az 1990-es években az egyik 
nevesített prioritás volt a képzetlen fiatalok munkához segítése. 

Egy ilyen projekt valósult meg például az észak-nyugat spanyolországi Palenciában, ami a 
hagyományos oktatási rendszerből kibukó, illetve a semmiféle szakképzettséggel nem 
rendelkező fiatalokat célozta meg.374 A Perseo projektet részben az ESZA finanszírozta, az 
Employment Közösségi Kezdeményezés Youthstart alprogramja keretében. A program 
háromféle tevékenységből tevődik össze: tájékoztatás/készségfelmérés, szakképzés és 
munkahelyi szakmai gyakorlat. A projekt résztvevői munkahelyi képzésben vettek részt 
valamely helyi vállalatnál, ami mellett alapvető elméleti és gyakorlati órákat látogattak, ahol 
idegen nyelvet, társadalmi és kulturális tárgyakat tanultak. A program egyik innovatív eleme az a 
táblás társasjáték volt, mely kifejezetten a projekt részeként készült. A „Találj munkát!” 
elnevezésű játék készítésének célja az volt, hogy megismertesse a fiatalokat a munkaerőpiaccal, 
megtanítsa őket arra, hogy milyen módon találhatnak munkát. A munka és a tanulás váltakozása 
a projektvezető értékelése szerint rendkívül eredményes volt, a 220 résztvevő mintegy 40 

                                                             

370 Villagomez – Carbobell [2008] 
371 http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/ 
ciutadans/orientacioTrobarFeina/joves/sumaT.html 
372 OECD [2007] 
373 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/programa_prepara/prepara.html 
374 Lásd European Commission [1998] 
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százaléka munkát talált. A fiatalokat jelentős mértékben az motiválta a programban való 
részvételre és annak befejezésére, hogy a képzés jelentős része a munkahelyeken történt. 

Ugyancsak az ESZA társfinanszírozásában zajlott a Szakmai Alapképzési Program, amelyet 
Madrid munka- és oktatásügyi hatóságai hoztak létre azzal a céllal, hogy az állást kereső fiatalok 
megszerezhessék a szükséges szakképesítést, mivel a felmérések azt mutatták, hogy a 
szakképzettség nagyban növeli a munkába állás esélyét.375 Az egyik ilyen projekt a Clara del Rey 
középiskolában zajlott, ahol a képzés célja az volt, hogy az iskolából kikerülők számára a 
szakmai gyakorlatot és a vállalti szféra számára szükséges aktuális szaktudást biztosítsák. A 
diákok szervezési alapismereteket sajátíthattak el, sokféle adminisztratív és személyügyi 
feladatot, pénzügy műveletek végeztek. Az ESZA támogatásából az iskola felszereltségét és a 
tanári kar tudását is fejlesztették. A program nem csak gyakorlati képzést nyújtott, hanem az 
elméleti moduloknak köszönhetően megkönnyítette a tanulók felsőfokú továbbtanulását is.  

Bár a 2000-es évek óta a kiemelt célok között a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása 
nincs említve, de továbbra is számos olyan – a fentiekhez hasonló, kisebb költségvetésű – 
programot támogat az ESZA, amely a fiatal munkavállalók helyzetét is javítja.376 Ráadásul 2012 
elején az ESZA költségvetésén belül 135 millió euró a foglalkoztatási szolgálatok fiatalok 
elhelyezkedését segítő programjaira lett átcsoportosítva, amit további 80 millió euróval 
terveznek növelni.377 

Nem kormányzati (civil) programok 

A CITIUS programot a madridi és barcelonai egyetem közösen hozta létre. Célja a 29 év alatti 
egyetemisták munkaerőpiacra lépésének elősegítése. A finanszírozást teljesen a résztvevő cégek 
állják, de a résztvevők nem lesznek alkalmazottak, mindvégig hallgatók maradnak. A program 
során egy tutor segítségével a cégeknél képzésen vesznek részt a fiatalok és egy legalább 160 
órás elméleti oktatáson is átesnek. A program sikerét mutatja, hogy 2002-ben a résztvevők 85 
százaléka annál a cégnél állást kapott, ahol a programot elvégezte, 14 százaléka pedig egy 
hasonló profilú cég alkalmazottja lett. 

A Movement for Peace (MPDL) nemzetközi szervezet 1998 óta foglalkozik (elsősorban 
bevándorló) fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetének javításával.378 Workshopok, 
személyes interjúk segítségével igyekeznek az elhelyezkedési esélyeket javítani. Ezek során 
elhelyezkedési tanácsokat, munkapiaci, jogi ismereteket tanulhatnak, de szakmai képzésen is 
részt vehetnek a fiatalok. Ezen túlmenően saját vállalkozás indításához is szakmai segítséget 
igényelhetnek. 

Összegzés 

A spanyol fiatalok munkaerő-piaci helyzete rendkívül rossznak tekinthető európai 
összehasonlításban. Munkanélküliségi rátájuk 1980-as évek végétől – leszámítva a 2000-es évek 
elejét – végig messze meghaladta az uniós átlagot. Jelenleg közel minden ötödik 25 év alatti 
fiatalnak nincs munkája és nem is tanul valamilyen oktatási intézményben. A konstans rossz 
helyzet is utal arra, hogy Spanyolországban nem mentek végbe olyan programok és 
szabályváltozások, amik tartósan javították volna a fiatal korosztályok munkaerő-piaci esélyeit. 

                                                             

375 Lásd European Commission [1998] 
376 Lásd http://ec.europa.eu/esf/ 
377 European Commission [2012b] 
378 http://www.mpdl.org/ 
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A szabályváltozások elsősorban a munkaerőpiac duális jellegét próbálták és próbálják 
csökkenteni, a határozott szerződések jelentős arányát igyekeznek visszaszorítani. Emellett 
természetesen találunk kifejezetten a fiatalok alkalmazását ösztönző intézkedéseket is. A 
fiatalok helyzetét javítani szándékozó programok egy jelentős csoportja a képzetlen fiataloknak 
nyújt felzárkózási és a munkaerőpiacon szükséges készségek megszerzésére lehetőséget.



Az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó NSRK-fejlesztések társadalmi-gazdasági hátterének feltárása 

 

44 

M9. táblázat: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetét javítani kívánó intézkedések Spanyolországban 

Intézkedés 
neve 

Program gazdája Program végrehajtója Hatáskör, célcsoport Fő elemek Időtáv Erőforrásigény 

1992-es 
munkaerő-
piaci reform 

Spanyol kormány  • a 25 év alatti tartós 
munkanélküliek 

• 25–29 év alatti 
munkanélküliek kevés 
munkatapasztalattal 

• adókedvezmény 1992–? személyenként 
2400 euró 

2012-es 
munkaerő-
piaci reform 

Spanyol kormány  • 30 év alattiak • 50 főnél kisebb vállalkozások 
adókedvezményt kapnak, ha 30 év alatti 
munkavállalót vesznek fel 

• további kedvezmény munkanélküli 
felvétele esetén 

• csökkentett tb-járulék 

2012– 3 év alatt 3000 euró 
(+ munkanélküli 
segély 50 %-a) 
fejenként 

2012-es 
munkaerő-
piaci reform 

Spanyol kormány  • 30 év alattiak • gyakornoki szerződések korhatára 25 
helyett 30 év 

• 2 helyett 3 évre szólhatnak 
• munkanélküli alkalmazása esetén 

járulékkedvezmény 
• tartós munkaszerződéssé alakítás 

esetén adókedvezmény 

2012– n.a. 

Social 
Guarantee 

Oktatási és 
Munkaügyi 
Minisztérium 

Tartományi, helyi oktatási 
és munkaügyi 
intézmények, nonprofit 
szervezetek 

• 16–21 éves korosztály, 
akik nem fejezték be a 
kötelező középfokú 
oktatást 

• általános és szakmai képzés 
• 720-1800 órás tanfolyamok 

1990–
máig 

n.a. 

Escuelas Taller 
és Casas de 
Oficios 

Oktatási 
Minisztérium 

Tartományi, helyi 
szervezetek 

• 16–24 éves oktatásból 
kimaradó, munkanélkülivé 
váló fiatalok 

• általános és szakmai képzés 
• munkatapasztalat szerzése 

1985–
máig 

2005-ben 500 millió 
euró 159 projektre 

Perseo projekt Palencia 
önkormányzata, 
ESZA 

Palencia önkormányzata • a hagyományos oktatási 
rendszerből kibukók 

• a semmiféle 
szakképzettséggel nem 
rendelkező fiatalok 

• tájékoztatás/készségfelmérés 
•  szakképzés 
• munkahelyi szakmai gyakorlat 

1996–
1997 

68 837 euró 

Szakmai 
Alapképzési 
Program 

Madrid munka- és 
oktatásügy 
hatóságai, ESZA 

Clara del Rey Középiskola • állást kereső, képzetlen 
fiatalok 

• tanfolyam 
• vállalati szakmai gyakorlat 

1994–
1997 

913 694 euró 

ARGO GLOBAL Oktatási 
Minisztérium 

Felsőoktatási 
intézmények 

• végzős főiskolai/egyetemi 
hallgatók 

• 3-12 hónapos külföldi gyakorlaton való 
részvétel vállalatoknál 

2009–
2012 

7 650 000 euró 
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Az NSRK és a TÁMOP szövegének az ifjúsági munkanélküliséghez 
kapcsolódó állításai 

NSRK-szövegrészletek 

Még ma is minden hatodik fiatal legfeljebb általános iskolai végzettséggel lép ki a 
munkaerőpiacra. 

A szakmunkás végzettség megszerzése után a munkaerőpiacra lépő fiatal munkavállalók fele 
nem talál állást saját szakmájában 

A felsőfokúnál alacsonyabb végzettségű fiatalok, illetve a hasonló végzettségű idősebb korúak 
(55 év felettiek) különösen nehezen találnak munkát. 

[…] a sajátos elhelyezkedési nehézségekkel küzdő társadalmi csoportok (így a pályakezdők,az 
idősek, a nők, a romák, a fogyatékossággal élő emberek, a megváltozott munkaképességű 
emberek) […] 

TÁMOP-szövegrészletek 

A munkanélküliségi ráta utóbbi években tapasztalható növekedése elsősorban az emelkedő 
nyugdíjkorhatárral, illetve a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézségeivel magyarázható. 

A munkanélküliségi ráta a 15–24 éves korosztály esetében a legmagasabb (19,1%). Ez 
elsősorban a munkaerő-kereslet és -kínálat strukturális eltéréseire vezetheti vissza: azok a 
fiatalok, akik szakirányú iskolai végzettség nélkül lépnek ki a munkaerőpiacra, jellemzően 
hosszan tartó álláskereséssel számolhatnak. Mindemellett a munkatapasztalattal nem 
rendelkező képzett fiatalok számára is nehéz az elhelyezkedés; erre a problémára kínál 
megoldást a már beindított Start program. 

A fiatalok foglalkoztatási helyzete szempontjából releváns NSRK-konstrukciók tartalmukat 
tekintve három nagy csoportba sorolhatók. Az első kategóriába azok a pályázatok tartoznak, 
melyek különböző aktív munkaerő-piaci eszközöket alkalmaznak. A másodikba a foglalkoztatási 
helyzet javítását az oktatás és képzés irányából megközelítő konstrukciók sorolhatóak, 
harmadik pedig azok, amelyek a társadalmi integráció növelésesét támogatják.  

A munkaerő-piaci hátrányok és a kirekesztődés kockázata fokozottabban érint egyes 
csoportokat. Különösen hátrányos helyzetben vannak az alacsony végzettségű emberek, a roma 
emberek, a hátrányos helyzetű térségben élők, a fogyatékossággal élő és a megváltozott 
munkaképességű emberek, a mentális betegséggel élők, valamint bizonyos demográfia 
csoportok, elsősorban életciklusokhoz köthetően (közéjük tartoznak a gyermeket vállaló nők, a 
fiatalok és az idősebb munkavállalók). 

A kilencvenes években megkezdődött oktatási expanzió növelte az oktatásban töltött időt és az 
oktatásban résztvevők számát, ami az általános képzettségi szint növekedése mellett hozzájárult 
a munkaerő-piaci feszültségek csökkenéséhez is. Ugyanakkor ez az expanzió számos tekintetben 
nem a gazdaság igényeihez igazodó szerkezetben ment végbe, és ezért ma már az 
iskolarendszerből kilépő fiatalok elhelyezkedése súlyosbodó nehézségekbe ütközik.  

Jelentős és növekvő tendenciát mutat a középfokú oktatásból, mindenekelőtt a szakiskolai 
képzésből történi lemorzsolódás, ami meghatározó szerepet játszik az alacsony iskolai 
végzettségű népesség újratermelődésében.  
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Ugyanakkor sok fiatal iskolai végzettség, illetve szakképzettség nélkül lép ki az oktatási 
rendszerből, jelentősen rontva későbbi munkaerő-piaci kilátásait. 

A fiatalok elhelyezkedését – különösen az ország keleti régióinak lemaradó és stagnáló 
térségeiben – a munkahelyhiány is nehezíti. Emellett a munkaadók inkább gyakorlattal 
rendelkezi munkavállalókat keresnek, és nem szívesen vállalják a pályakezdők betanítását.  

Hasonlóan aggasztó a kép az iskolából kikerülő fiatalokat illetően: a PISA-vizsgálatok adatai 
szerint a magyar 15 évesek 48 százaléka tartozik abba a csoportba, amelyről a jelentés azt 
prognosztizálja, hogy tagjai az iskolarendszerből kikerülve nem lesznek képesek új ismereteket 
elsajátítani. 

[Az] inaktív, illetve tartósan munkanélküli eltartóval rendelkezi családokban éli gyerekek és 
fiatalok […] jóval nehezebb helyzetből startolnak a munkaerőpiacon, mint kortársaik. Esetükben 
a társadalmi kirekesztődés gyakran területi hátrányokkal is párosul. 

A hátrányos helyzetű fiatalok többsége szakiskolába kerül, jelentős mértékű a szegregáció. […] A 
szakiskolai képzés így csak részben vagy egyáltalán nem készíti fel a fiatalokat sem a gyors és 
könnyű munkába állásra, sem a munkaerő-piaci követelményekhez való alkalmazkodásra. 

A felsőoktatásból kikerülő fiatalok arányának a munkavállalási korúak körében megfigyelhető 
növekedésével arányosan nőtt a regisztrált diplomás pályakezdő munkanélküliek száma (a fiatal 
diplomásokra vetített munkanélküliségi rátájuk azonban nem nőtt). 

A fiatal pályakezdők álláshoz jutásának megkönnyítése […] révén javul a munkaerő-piaci 
részvétel, bővül a foglalkoztatás. 

Az iskolarendszerből idő előtt kimaradt fiatalok egyidejű foglalkoztatásának és képzésének 
támogatása. 

A szociális ellátásokhoz hasonlóan a gyermekvédelmi szakellátásra is jellemző, hogy számos 
esetben nem készítik fel megfelelően a fiatalokat az önálló életvitelre, a sikeres munkaerő-piaci 
részvételre. 

Emellett megfelelő információs háttérrel segíteni kell, hogy a fiatalok és a pályamódosító 
felnőttek a munkaerő-piaci lehetőségekkel összhangban lévő, megalapozott pályaválasztási 
döntéseket hozzanak. 

Az esélyegyenlőség szempontjából kritikus csoportok (szegények, fiatalok, pályakezdők, romák, 
megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek, valamint a munkaerőpiacról 
kiszoruló inaktívak). 

A fiatalok munkába állásának segítés segítéséhez nélkülözhetetlen, hogy erősödjenek az oktatás-
szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok, az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerén 
belül is szükség van olyan szolgáltatásokra, amelyek a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 
segítik. 

Az oktatási rendszerből képzettség nélkül, illetve a munkaerőpiac igényeihez nem illeszkedő 
képzetséggel kikerülő fiatalok számára gyakorlatorientált, munkavégzéssel összekapcsolt 
képzést és készségfejlesztést biztosítunk. 

Emellett olyan célzott támogatásokat is finanszírozni fogunk, amelyek növelik a keresletet a 
fiatal munkaerő iránt, és ösztönzik a munkáltatókat a pályakezdő fiatalok bejelentett (legális) 
foglalkoztatására. 
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A munkaerő-piaci esélyek javítása és a mobilitás ösztönzése érdekében fejlesztjük a 
szakképzésben tanuló fiatalok szakmai idegen nyelvi kompetenciáit. 

Növelni kell a szakképzés presztízsét, társadalmi megítélését, ezáltal is ösztönözve a fiatalokat a 
szakképzésben való részvételre. 

Olyan egységes, a szakmák széles körének megismerését biztosító pályaorientációs, pálya-
tanácsadási rendszert fogunk kialakítani, amely segíti a tudatos pályaválasztást a fiatalok és a 
pályát módosító felnőttek esetében egyaránt. 

Az oktatási rendszerből idő előtt kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való 
visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utakat kínáló „új esély” és „második esély” 
típusú programokat. 

A [leghátrányosabb helyzetű] térségben élő fiatalok és gyermekek társadalmi integrációjának 

elősegítése és a munkaerő-piaci hátrányok megelőzése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése. 

A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal […] intézkedés 
egyrészt a hátrányos helyzetű fiatalok és gyermekek, másrészt […] társadalmi befogadásának 
erősítését és esélyegyenlőségének előmozdítását célozza a munkaerőpiacra való belépés és 
visszatérés érdekében. 
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Az értékelést támogató terepmunka 

Az értékelés keretében a releváns irodalom és források áttekintése mellett  

• konzultáltunk a téma szakpolitikai felelőseivel és szakértőivel, 

• további szakértői véleményeket gyűjtöttünk össze internetes kérdőív segítségével, 

• két workshopot tartottunk az ifjúsági munkanélküliségről, illetve a fiatalok vállalkozóvá 
válásáról, 

• interjút készítettünk három fiatal vállalkozóval. 

Interjúalanyok 

A téma következő szakpolitikai felelőseit és szakértőit kerestük fel:  

• Ádám Sándor 

• Bódis Lajos 

• Kézdi Gábor 

• Komáromi Róbert 

• Köllő János 

• Márton-Veres Judit Inez 

• Mihalovics Péter 

• Odrobina László 

• Tóth István János 

Online lekérdezés 

Interneten feltett kérdéseinkre 32-en válaszoltak a téma szakértői, országos szakpolitika alkotói 
és a végrehajtás megyei intézményeinek vezetői közül. A válaszadók többsége igazgatási közép- 
és felsővezető volt. A legtöbb megkérdezett (61%) szerint a magyarországi fiatalok 
foglalkoztatási helyzete valamivel kedvezőtlenebb a más országok fiataljaiénál. Többen 
megjegyezték, hogy a nyugdíjkorhatár kitolásával kevesebb munkalehetőség jut a fiataloknak. 
Legtöbbjük – a megkérdezettek 39 százaléka – szerint a hazai fiatalok foglalkoztatási helyzete 
valamivel javulni fog, ám 32 százalék úgy gondolta, hogy helyzetük nem fog változni. A 
válaszadók szubjektív becslése szerint az ifjúsági munkanélküliség által érintett fiatalok száma 
182 ezer (a becslések jelentősen 20 ezer és 800 ezer között szórtak). 

Az ifjúsági munkanélküliség két fő okának a gyakorlat és a munkatapasztalat, illetve a 
munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti összhang hiányát tartották. Emellett az oktatási 
rendszer hiányosságait, a kedvezőtlen gazdasági helyzetet és az alacsony képzettséget említették 
meg gyakrabban. Káros következményként az elvándorlást, a bűnözést és a csökkenő, időben 
kitolódó gyerekvállalást jelölték meg legtöbben. A társadalmi különbségek és feszültségek voltak 
még a gyakoribb válaszok. 

A válaszadók szerint a problémának leginkább kitettek a szakképzetlenek, a hátrányos helyzetű 
térségek lakói és az alacsony képzettségűek. 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése szempontjából a szakképzés fejlesztését és a 
veszélyeztetett csoportok számára kidolgozott célzott programokat tartották a legfontosabb 
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eszközöknek, emellett a köz- és felsőoktatás fejlesztését, illetve a több elemből álló aktív 
munkaerő-piaci programokat tartották fontosabbnak. Inkább fontosnak mutatkozott a közvetítő 
szolgáltatások működtetése és a vállalkozóvá válás támogatása. A legkevésbé fontosnak a 
fiatalok munkavállalásának ösztönzését (pl.: segélyek, támogatások megvonása) tartották. 

M10. táblázat 

Eszközök fontossága százalékos megoszlás 
Rendkívül Inkább Nem 

igazán 
Egyáltalán 
nem 

 Fontos 

A közoktatás átalakítása, fejlesztése 58 35 6 1 

A szakképzés átalakítása, fejlesztése 74 22 3 1 

A felsőoktatás átalakítása, fejlesztése 55 38 6 1 

Közvetítő szolgáltatások működtetése (pl. 
karrier-tanácsadás, állásközvetítés) 

35 52 13 0 

A fiatalok munkavállalásának ösztönzése (pl.: 
segélyek, támogatások megvonása) 

13 32 45 10 

A veszélyeztetett csoportok számára 
kidolgozott célzott programok (pl.: 
alacsonyiskolai végzettségű fiatalok 
támogatása). 

61 29 6 4 

Több elemből álló aktív munkaerő-piaci 
programok (pl.: képzést, majd támogatott 
foglalkoztatást biztosító programok). 

52 42 6 0 

A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 
(pl.: képzéssel vagy indulótőkével) 

19 39 42 0 

 

Szempontként a szakképzés átalakítását, a civilek bevonását és a hosszú távú gondolkozást 
emelték ki a válaszadók. 

A felmérés szerint a program kezdeményezése dominánsan állami feladat, a részletes kidolgozás 
során az állam elsőbbségét szorgalmazzák elsősorban a civil, másodsorban a piaci szereplőkkel 
való együttműködés mellett. Az érintettek felkutatásában és tájékoztatásában a civil 
szervezeteket hatékonyabbnak tartják az államnál. A végrehajtás és értékelés során a különböző 
szereplők együttműködését szorgalmazzák az állam elsődleges szerepe mellett. 

Workshop – Az ifjúsági munkanélküliség hátteréről és csökkentéséről 

Résztvevők: 

� Antal Gábor (MTA KTI) 
� Apró Antal Zoltán (Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége) 
� Bartha Viktória (Tolna Megyei Munkaügyi Központ) 
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� Bereczki Pál (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ) 
� Dobos Krisztina (NFÜ) 
� Karáné Borbély Csilla (Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ) 
� Setényi János (Expanzió) 
� Takács Laura (ESZA) 

 

1. Érintettek:  
Kik: 

� A fiatalokat differenciálhatjuk úgy, hogy koncentrikus körökben képzeljük el őket. A 
belső körben azok vannak, akiknek (jó) állásuk van, (jó) képzésben vesznek részt, tehát 
biztos helyük van. Persze itt is lehetnek problémák (pl.: rossz szakon tanul, olyan 
szakmában dolgozik, aminek nincs jövője stb.) A következő körben a részmunkaidőben 
dolgozók találhatók. Ez a sáv egyre nő, és nagy valószínűséggel az idetartozók idővel 
munkanélküliek lesznek. A következő sávban vannak a gyakornokok. Ez tekinthető a 
parkoltatás egy formájának is (látszatfoglalkoztatás, ami ritkán jelent igazi lehetőséget). 
Végül a külső körben a NEET-ek (nem dolgoznak és nem vesznek részt képzésben) 
találhatók. Őket szokták kritikus pontként azonosítani, de a belső rétegekkel is érdemes 
foglalkozni, nem csak ezzel a csoporttal. 

� Kérdés, hogy kiket tekintünk fiataloknak. Nem feltétlenül a 15–24 évesekre kellene 
leszűkítenünk a kört. Érdemes lehet a 20 év felettiekről is beszélni, a felsőfokú oktatás 
elterjedésével ugyanis egyre későbbre tolódik az első munkavállalás (is). A fiatalokkal 
kapcsolatos diskurzus során az élethelyzetre kellene fókuszálni (tanulmányok 
befejezése). A felső korhatárt akár 30-32 éves korig is emelhetnénk, figyelembe véve, 
hogy az iskola elvégzése után még kb. 5 évet adhatunk nekik, hogy elhelyezkedjenek. 
Nem csak a 20 év felettiekkel kell foglalkozni, hanem a 20 év alattiakkal is, főleg mivel a 
tankötelezettségi kort leszállították, így sokan már ebben a korban kilépnek a 
munkaerőpiacra. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy létezik egy EU-s módszertan 
(15–24 éves korcsoportot tekinti fiatalnak), az ehhez való igazódás pedig 
elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi összehasonlításokat tehessünk. 

� A gyakornokokkal kapcsolatban a résztvevők eltérő álláspontokat fogalmaztak meg. Van, 
aki szerint ez látszatfoglalkoztatást takar, míg más úgy gondolja, hogy a problémák 
ellenére ezt a csoportot nehéz munkanélküliként definiálni. 

� A részmunkaidős munkavégzéssel kapcsolatban szintén megoszlottak a vélemények. 
Van, aki szerint ez a foglalkoztatásnak egy alacsonyabb szintű formája, míg más szerint a 
részmunkaidő nagyon hasznos lehet (pl.: akinek gyereke van). Ennek ellenére a legtöbb 
munkaadó ódzkodik ettől, ezért ezzel a problémával kezdeni kellene valamit. A 
részmunkaidős foglalkoztatás akár az egyik lehetséges eszköz a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére, mivel általa munkatapasztalatra, kapcsolatokra 
tehetnek szert.  

� A fiatalok differenciálásánál érdemes lehet a nemet is figyelembe venni, mivel más a 
(munkaerő-piaci) helyzete egy fiatal nőnek és más egy fiatal férfinak, ezért más válaszra 
is van szükség. Felmerült az is, hogy a nőket külön vizsgálni csak akkor érdemes, ha azt 
tapasztaljuk, hogy ebben a korcsoportban a nemek közötti foglalkoztatási különbségek 
eltérnek a többi korcsoportban megfigyelhető különbségektől. Mivel időben egyre 
kijjebb tolódik a gyerekvállalás (ami a nők munkaerő-piaci hátrányának egyik fő oka), 
ezért nem is biztos, hogy érdemes vizsgálni a fiatalok foglalkoztatásában tetten érhető 
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nemi különbségeket. Ellenérvként fogalmazódott meg, hogy egy 23 éves nőt is érhet 
hátrány a munkaerő-piacon annak ellenére, hogy még távol áll a gyermekvállalástól, 
mivel a munkaadók nem a tényleges statisztikák alapján kalkulálnak. Emellett a férfiak 
és nők végzettségi struktúrája is eltérő (pl.: kevés műszaki végzettségű nő), ami szintén 
különbségeket generálhat. 

� Érdemes az iskolai végzettséget is figyelembe venni, mivel ez determinálja az 
elhelyezkedési lehetőségeket. 

� A lakóhelyre szintén fontos figyelemmel lenni. Más-más eszköz kell a különböző 
településtípusok esetén. 

� A családi környezet is lényeges. Meghatározó lehet, hogy valaki milyen támogató 
környezetet tud felmutatni. Ahol szükséges, meg kell ezt a környezetet erősíteni. A család 
mellett érdemes lehet egyéb közösségi formákban is gondolkozni. 

� Azzal kapcsolatban, hogy kikre kell fókuszálni az ifjúsági munkanélküliség ellen 
folytatott küzdelemben, többféle ötlet felmerült. Bár a diplomás munkanélküliség most 
nagyon divatos fogalom, a résztvevők úgy vélik, hogy nem az ő esetükben a legnagyobb a 
probléma. Az egyik problémás csoportot az alacsony iskolai végzettségűek jelentik 
(általános iskola vagy kevesebb). Ennek kezeléséhez fontos lenne a korai fejlesztés, 
amire nem igazán látnak példát a résztvevők. A 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek 
száma várhatóan nőni fog, mivel megszűntették a fejkvótát. Egy másik problémás 
csoport az érettségivel rendelkezőké, akiknek nincsen szakma a kezükben. Emellett az 
oktatásból lemorzsolódok kérdése merült fel, azaz azoké, akik befejezték az általános 
iskolát és elkezdték a középfokot, de azt nem fejezték be. Végül azokról is érdemes lehet 
beszélni, akik rendelkeznek valamilyen végzettséggel (viszonylag jóval), van rendes 
családi hátterük, de nem tudnak elhelyezkedni, ezért otthon élnek vagy további 
tanulmányokba kezdenek (általában nem fejezik be). 
 
Okok: 

� A gazdasági problémák miatt az ifjúság munkaerő-piacra való belépése lehetetlenült el. 
Egyre jobban érinti ez a probléma a felsőfokú végzettségűeket is, ugyanakkor sokan nem 
is rendelkeznek végzettséggel, így egyből segélyezéssel kezdik a pályájukat. 

� Az ifjúsági munkanélküliség oka lehet, hogy az egész foglalkoztatás összeomlott 
Európában, és mivel a fiatalok a legkiszolgáltatottabbak, ez őket érintette a leginkább. 

� A fiatalok gondolkodása, kultúrája jelentős szerepet játszik a jelenlegi helyzet 
kialakulásában. Fontos lenne, hogy a fiatalok tudják, hogy a munkahelyek nem magától 
értetődő módon várják őket, ezért ne tanuljanak olyan szakmát, amire nincs igény. 
Magyarországon a fiatalok tudatosítása nem történt meg. A szociálpolitika (most már 
kevésbé) és a fejlesztések is gyakran támogatják a rossz irányba történő beruházást, azaz 
a fiatalok nem látják kárát a hibás döntésnek, így nem is lesznek érdekeltek abban, hogy 
figyelembe vegyék ezeket a szempontokat.  

� Problémát jelent, hogy az idősebbek tartják a helyüket, a fiatalok pedig így nem tudnak 
belépni a munkaerőpiacra (kevés új munkahely). 

� A magyar gazdaságból hiányzik a dinamika. Fontos lenne a belső mobilitás (ehhez 
megfelelő közlekedési rendszerre lenne szükség), de akár a nemzetközi mobilitás is 
hasznos lehet, mivel ezzel lehetne változtatni a jelenlegi stagnáló helyzeten. Dinamikus 
bevándorlás kellene, aminek következtében a megjelenő tömegek átalakítanák a 
gazdaságot.  
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� A magasabb iskolai végzettségűek egyre alacsonyabb szintű munkákat 
hajlandóak/kénytelenek elvégezni, az alacsonyabb iskolai végzettségű, 
kiszolgáltatottabb emberek ezért kiszorulnak a munkaerőpiacról.  

� Az egyik legnagyobb hátránya a fiataloknak a gyakorlat hiánya, ami miatt rendkívül 
költséges foglalkoztatni őket a munkavállalóknak. (Fiatalt foglalkoztatni beruházás egy 
munkaadónak. A beruházások jelenleg stagnálnak, így ebbe se ruháznak be a cégek.) 

� Nem csak a gyakorlat hiánya a gond, hiányoznak az alapvető kompetenciák (pontosság, 
szabadság kiírása stb.), erre hangsúlyt kellene fektetni az iskolarendszeren belül, illetve 
kívül, minden szinten. 

� 60 ezer felsőfokú végzettségű van, aki nyelvvizsga hiányában nem kapta meg diplomáját. 
 

Következmények: 

� Az ifjúsági munkanélküliség egyik következménye lehet a gyermekvállalás visszaesése, 
aminek következtében egyre kevesebb dolgozó fogja ellátni a népességet. Ez komoly 
kockázatot jelent. 
 

2. Eszközök 
Létező eszközök: 

� Közmunkaprogram 
� Esza – gyakornoki program 
� TÁMOP 1.1.2, 1.1.4: a munkaügyi központok ügyfelei jelentik a célcsoportot, ennek 

részeként a 25 év alattiak is. Támogatások: foglalkoztatást elősegítő képzések, 
vállalkozóvá válás támogatása (bértámogatás, képzés), elhelyezkedést segítő 
támogatások (bértámogatás, bérkiegészítés, utazási költségtámogatás stb.). 

� Dél-Európában első munkahely-garancia programokat indítottak. Ha a munkanélküli 
időszak meghalad egy bizonyos időtartamot, akkor az állam garantál a munkanélkülinek 
munkahelyet (vagy képzést). Nálunk is van egy ilyen program (de ez csak 3-4 hónapig 
tart, tehát nem garancia program, mert egy adott időpontban, egy adott csoportnak szól). 

� TÁMOP 2.6.1 „az akkreditáció rendszerének kialakítása” (civilek közreműködésével) 
� TÁMOP 2.3.6 fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 
� Hibrid vállalkozói csomagok (képzés + tőke) 
� Önkéntes munkát támogató programok (ötlet) 
� A vállalkozóvá válás erősítésérre lenne szükség 
� Pályakezdők munkatapasztalat szerzése bértámogatással (forráshiány) 
� Start kártya (jobban kellene reklámozni) 
� EQUAL kísérleti programjai 

 
Tapasztalatok, problémák: 

� Hiányoznak az integrált fejlesztések, nincsenek közös konzultációk, az egyes területek 
külön-külön teszik a dolgukat. 

� Technikai jellegű beavatkozások, célok, elvek konzisztenciája nélkül. 
� Az intézményrendszer nem érdekelt a teljesítményben, mert nem ennek megfelelően 

premizálják. 
� A hivatali működés aktív, rugalmas eszközöket nem tud működtetni. 
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Jövőbeni eszközök: 

� Tájékoztatás elektronikus úton (hírek, mobilokon, interneten) 
� Projektmódszerek alkalmazása az oktatásban 
� Gyakornoki programok 
� Korai fejlesztés 

 

3. Intézményrendszer:  
� A munkaügyi központok hibrid szervezetek. Fontos hatósági feladatokat is ellátnak, ezért 

erősen hivatali jellegük is van. Az erőforrások jelentős része erre megy el. Felülről 
irányítottak, ami jól működne, ha hatalmas vállalatok működnének, ahova becsatornázná 
az embereket, de mivel apró, töredezett, helyi munkaerőpiacok vannak, nem jó ez a 
forma. Emiatt szükség lenne egy rugalmas szervezeti formára is a foglalkoztatási 
szolgálaton belül. Kérdés, hogy lehetne-e az ügyfeleket differenciálni. A hátrányos 
helyzetű csoportokra kellene fókuszálni, nekik van inkább szükségük segítségre. A 
költségek ¾-ét állásfeltárásra kellene fordítani. Az álláskeresők legalsó csoportját is ki 
kellene vonni, például azokat, akik mentálisan alkalmatlanak a munkavégzésre. Velük 
másképpen kellene foglalkozni. 

� Kifejezetten fiatalokra szakosodott intézmény nincsen. A fővárosban volt egy fiatalokra 
szakosodott iroda, de megszűnt. A munkaügyi központokban külön regisztrálják a 
számukat, de nincsenek külön kezelve. 

� A családsegítőknek is feladataik közé tartozik a probléma kezelése, de nincs meg ehhez a 
szükséges képességük, képzettségük. 

� A civilek sok feladatot el tudnának látni, érdemes lenne ésszerűbb munkamegosztásban 
gondolkozni. Többek között az egyház is megjelenhet a civilek mellett. A civilek nem csak 
az állam forrásait használják fel, hanem olyan helyi forrásokat is, amit az állam nem tud 
elérni, illetve bizonyos esetekben lehetséges, hogy hatékonyabban tudják felhasználni a 
forrásokat. 
 

4. Javaslatok:  
� Sokszereplős, integrált modellek kellenek (a civileket is mozgósítani kell). 
� Több erőforrás kellene a munkaügyi központokba, hogy hatékonyabban tudjanak 

működni (pl.: képzés, tanácsadás). 
� Vállalkozóvá válás fontos, mert a munkahelyek híján ez kimeneti út lehet, és később 

ezekből a fiatalokból válhat munkáltató, munkahelyteremtő. 
� Gyakornoki program erősítése, hogy legyen lehetőségük megismerni a munka világát. 

 

Workshop – A fiatalok vállalkozói hajlandóságáról és vállalkozóvá válásának 
támogatásáról 

Résztvevők: 

� Dobos Krisztina (NFÜ) 

� Iváncsics Vera (NGM) 

� Kovács Patrik (FIVOSZ) 
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� Ruszkai Zsolt (NGM Foglalkoztatási Programok Főosztály) 

� Takács Laura (ESZA) 

 

1. Érintettek:  

� A válság hatására felértékelődött a téma. 

� Az idősebb és fiatalabb generációk között egyre nagyobb lett a szakadék. 

� A hagyományos eszközökkel nem sikerült megszólítani a fiatalokat (más 
kommunikációs kultúra).  

� Nagy az ifjúsági munkanélküliség, ezért alternatív életstratégiákra van szükség, ilyen 
stratégia lehet a gazdasági értékteremtésbe való bevonás, és a vállalkozóként való 
önállóvá válás. 

� Magyarországon alacsony a vállalkozói hajlandóság: jó példák hiánya, hiányzik a 
családtól/társadalomtól való motiváció, alacsony a kockázatvállalás. 

� Magyarországon a fiatalok kb. 3,7 százaléka vállalkozik. 

� Hiányosak a fiatalok vállalkozói hajlandóságát mérő statisztikák Magyarországon 
(EU-s szinten sincs túl sok). 

� 35 év alatti önfoglalkoztatók száma 87 700 Magyarországon. 

� A kkv-szektor 1/3-a generációváltás előtt áll. 

� A KISOSZ szerint a jól menő vállalkozások körében is csak a fiatalok 7,7 százaléka 
szeretné átvenni és tovább vinni a vállalkozást. 

� A fiatalok vállalkozóvá válásával, a jó képességű fiatalok külföldre vándorlása is 
megállítható lehet. 

� A fiatal vállalkozók kapcsán a 15–35 éves korcsoportról szoktak beszélni, de a 
FIVOSZ felemelte 40-re a felső korhatárt. Az EU-ban is gondolkoznak ezen, mivel 
egyre jellemzőbb, hogy kitolódnak az életciklusok. 

� Az ifjúsági munkanélküliség elsősorban az alsóbb társadalmi csoportokat érinti 
(lemorzsolódok, szakképesítéssel nem rendelkező érettségizettek). Náluk nincsenek 
meg azok a képességek, hogy elindítsanak egy vállalkozást, még ha az anyagi feltétel 
meg is lenne. 

� Az álláskeresők számának következő nagy ugrása a friss diplomások beáramlása, 
ennek egyik oka, hogy a diplomával együtt nem kapták meg azt az alapot az 
oktatásban, amit a munkaadók elvárnak, de strukturális oka is lehet. 

� Sok fiatal tevékenykedik a szürkegazdaságban a nagy közterhek miatt (aluljárók 
árusai stb.). 

� Az idősebb népesség tartja magát a munkaerő-piacon, így kevesebb fiatal tud 
belépni. 

� Különbség van a vállalkozói hajlandóságban nemek között. A fiatal vállalkozók kb. 
2/3-a férfi. 
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� Fontos, hogy ne kényszervállalkozók legyenek a fiatalok. Legyen meg a szükséges 
képzettség és attitűd. 

� Fontos lenne, hogy a munkavállalók is megértsék a vállalkozások működését. 

� A fiatalok szociálisan érzékenyek, elsősorban nem meggazdagodni szeretnének, 
hanem értéket teremteni. Képesek összefogni, ami számos előnnyel járhat. 

� A fiatalok vállalkozóvá válása univerzális eszköz, nem csak a fiatalok problémájára 
tud reagálni. 

 

2. Eszközök:  

� Nagy problémát jelent a bonyolult adminisztráció. 

� Pozitív példákra, példaképekre van szükség: pl. a Fiatal Vállalkozók Hete rendezvény. 

� Példaképállítás: Országos Fiatal Vállalkozói Díj, Fiatal Vállalkozói Nagykövet 
program. 

� Másik kulcskérdés a finanszírozás: nehéz hitelhez jutni. 

� A G20 találkozó kapcsán tárgyaltak erről: a belépőknek alternatív finanszírozásra 
van szükségük. 

� Alternatív finanszírozási formákra lenne szükség. 

� A TÁMOP 2.3.6 nagy lehetőséget jelent (1500 fiatal juthat támogatáshoz, vehet részt 
képzésben). 

� 3-6 millió forintra pályázhatnak a fiatalok (4,9 milliárd forintos keret). 

� Inkubátorházak, know-how támogatás. 

� Fontos szerepe van a propagandának/marketingnek. 

� A TÁMOP 2.3.6 késve indult, így eredményei nem lesznek beépíthetőek az új 
programozási időszak konstrukcióiba (jelenleg a regionális ernyőszervezetek vannak 
elbírálás alatt). 

� 3 év fenntartást kell biztosítani. 

� Külföldi best practice-ok: 

o Lengyelország: 48 inkubátorház, az inkubátor jogi személyiségét használják 
havi 70 euróért, erre seed alap. 

o Anglia: 10 millió fontot osztottak szét fiataloknak, diákhitel-szerű 
konstrukció, csak ebben az esetben vállalkozásindítást támogatnak. 

o Kanada: CIBF-hitelkonstrukció, jó visszafizetési arány. 

� Dél-Korea: oktatási program 

� Új Nemzedék Jövőjéért Program: a középiskolások a célcsoport 

� Felsőoktatási vállalkozói életpálya-modell 

� Trendet kell teremteni: legyen „menő” vállalkozni.  
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� Fontos a gondolkozás formálása, de ez nem egyszerű. A legfontosabb elem a 
hitelesség. Nem lehet osztályfőnöki óra keretében, helyette nagykövetre vagy szűk 
katalizátorcsoportra van szükség. 

� FIVOSZ Start-csomag 

� startup know-how support 

� Kommunikációs program kell a fiatalok vállalkozói kedvének növeléséhez. 

� Deal flow-t be kellene indítani. 

 

3. Intézményrendszer:  

� Az ESZA-apparátus több ezer emberrel nem tud bánni. Ernyőszervezetekkel 
(döntően nonprofit) tudnak dolgozni. Közvetítő szervek kellenek, akik tudnak 
allokálni és monitoringot végeznek. 

� Rugalmas működésre van szükség. 
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Interjúk fiatal vállalkozókkal 

Az értékelés anyaggyűjtése során több fiatal vállalkozóval készítettünk interjút. A 
következőkben ezeket mutatjuk be, az interjúlanyok adatait némiképp megváltoztatva. 

 

János – vendéglátás 

A vállalkozó 

János 24 éves, vidéki értelmiségi származású, egy dél-alföldi kisvárosban nőtt fel. Szülei tanárok, 
magyart és történelmet tanítanak gimnáziumban, illetve általános iskolában. Mindketten első 
generációs értelmiségiek. Testvére még egyetemista, külföldön végzi a mesterképzését – 
neurolingvisztikát tanul. 

János pénzügyet és menedzsmentet tanult egy vezető budapesti gazdaságtudományi egyetemen, 
az iskolaválasztás számára képességei és motivációi miatt is egyértelmű volt. Elsős 
egyetemistaként egy mérnöki képzésre is jelentkezett, ám végül azt nem kezdte el, ehelyett egy 
szakkollégiumban kezdett tevékenykedni. 

Jelenleg egy két éve elkezdett vendéglátóipari vállalkozáson dolgozik, eleinte alkalmazottként, 
később tulajdonostársként. Egy tanári ajánlás révén került kapcsolatba az üzletet megalapozó 
vállalkozókkal. János később továbbtanulna, ehhez az MBA képzést tartja célravezetőnek. 
Jelenleg üzletvezetési feladatokat lát el, az operatív tudást pedig szélesebb stratégiai 
látásmóddal egészítené ki. 

Miért vállalkozna? 

Vállalkozni azért jó, mivel „azt csinálom, amit akarok. Magamnak osztom be az időmet, keveset 
frusztrálódom, magamnak osztom be a befektetendő pénzt, nem döntenek helyettem” – ecseteli 
János a vállalkozói lét pozitívumait. „Sokkal harmonikusabb élet élek, mint azok az 
alkalmazottként dolgozó társaim, akik ambiciózusak” –mondja. „Akik meg akarják mutatni, hogy 
ők a legjobbak, azok alkalmazotti szinten frusztrálódnak” – állítja. 

„A vállalkozó egyik legfontosabb képessége a szituációk megoldása” – mondja János, aki szerint 
ehhez generalista módon kell megoldani a problémákat. Ez azt jelenti, hogy minden létező 
területen könnyen szerez tudást és hoz döntéseket, tudása ugyanakkor nem mély. János 
családjában nem igazán vannak vállalkozók – „esetleg mezőgazdasági vállalkozók, én pedig a 
fővárosban dolgozom a szolgáltató szektorban” – teszi hozzá. János barátai sem igazán 
vállalkoznak, ennek oka szerinte az, hogy az egyetem inkább specialista szemléletre nevel. 

Mit és hogyan vállalkozna? 

János szívesen indítana újabb vállalkozást is. „Például végzett egyetemistákat helyeznék ki 
egyetemekre nagy pozíciókba asszisztensnek – munkaerő-közvetítés egy speciális piacon” – 
mondja. A jelenlegi keretek között a szórakoztatás felé mozdulna el, a gasztronómia ezen ágát 
tartja jövedelmezőnek. 

A vállalkozóknak János szerint nehéz tőkét szerezniük – olyan vállalkozást, amihez 10-15 millió 
forint kell, arra nagyon nehéz pénzt találni. A vállalkozónak a céljához szükséges eszközöket kell 
megtalálnia, amihez pedig nem ért, arra megoldásokat és embereket kell találni. „A vállalkozó 
nem ért semmihez, de van egy jó ötlete, amit meg tud valósítani” – teszi hozzá. A legfontosabb 
embereket és szolgáltatásokat János nem formális utakon, hanem a környezetéből, kapcsolatait 
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felhasználva hozná be vállalkozásába. „A barátaimat, évfolyamtársaimat, tanáraimat hívnám fel 
először” – mondja János, aki tisztában van kapcsolatainak erősségével. 

A vállalkozás kezdetben a bizonytalanság, a támaszok, a számok és az ismert folyamatok hiánya 
miatt jóval nehezebb, mint később. „Minden funkcionális területen meg kell szerezni a szükséges 
ismereteket” – magyarázza. 

Foglalkoztatás 

János szerint a fiataloknak jó pozícióban nehéz elhelyezkednie, valamilyen pozíciót viszont 
mindenki talál. „Az ambíció nélküli, nem nagyon jó végzettségű fiatalok nem találnak jó helyeket” – 
mondja. János benyomása az, hogy nagyon kevés fiatal vállalkozik, azon is meglepődik, ha néha 
találkozik fiatal vállalkozókkal. Ők általában internetes vállalkozásokkal foglalkoznak. Az 
elhelyezkedést az ambíción és a végzettségen kívül János szerint a kapcsolati tőke minősége 
befolyásolja. 

János nem tudja, mivel lehetne enyhíteni a fiatalok munkanélküliségi problémáin, a fiatal 
vállalkozókat pedig stílusban, jellemben és hátterüket tekintve is különbözőnek tartja 
önmagától. „A vállalkozás mindig rizikó – kell egy otthon, egy jó számítógép, havi 60-80 ezer forint 
zsebpénz, és néhány százezer forint kölcsön a szülőktől” - mondja. János rámutat: a legtöbben nem 
tudják finanszírozni a kezdeti időszakokat, ezért inkább elmennek dolgozni. „Sokan viszont 3-5 
év munkával szereznének tőkét, ezt követően pedig vállalkozni szeretnének” – teszi hozzá, azt 
viszont nem tudja, hogy ezek meg is valósulnak-e.  

A vállalkozói tevékenység terjedését János szerint leginkább a tőkét és az ötleteket összehozó 
intézmények támogatásával segíthetné elő az állam. Ilyenek vannak, de láthatatlanok, 
„érthetetlen, hogy miért nem képes ezt megoldani a piac” – teszi hozzá. 

 

Gábor – hobbivállalkozás, turizmus 

A vállalkozó 

Gábor 24 éves, édesanyjával él Budapesten, testvérei nincsenek, édesapja pedig vidéken 
üzemeltet egy vendéglátóipari egységet. Gábor egy nagy budapesti egyetemen tanult, 
eredményei pedig jónak mondhatók. 

Gimnazista korában egyszerűbb alkalmi diákmunkákat vállalt, egyetemista korában pedig 
kutatási projekteken kezdett dolgozni. Először egyszerűbb feladatokat kapott, később pedig 
egyre komolyabb kutatói munkába nyerhetett betekintést. E munkák célja már nemcsak a 
pénzszerzés, hanem a tapasztalatszerzés is volt. Ezeket általában egyetemi kapcsolatain 
keresztül, tanáraitól, ismerőseitől szerezte. 

Gábor jelenleg is elemzőként dolgozik egy cégnél – munkahelyét formális álláshirdetésre való 
jelentkezéssel szerezte meg. Tanulmányainak folytatását rövid távon nem tervezi, mivel az 
egyetemi légkört öt év tanulás után unalmasnak találja. 

Miért vállalkozna? 

„A legmélyebb motivációm az önszórakoztatás, a főállású munka mellett keresnék némi pénzt, és 
szeretnék a kutatásoktól távol álló területeken is tapasztalatot szerezni”– mondja Gábor, aki 
szerint a vállalkozói életforma legfőbb előnye egyértelműen a döntési szabadság, az, hogy az 
ember maga alakíthatja ki munkájának kereteit. A hátrányok között Gábor az egzisztenciális 
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kockázatot említi, ugyanakkor hozzáteszi: ez rá nem vonatkozik, hiszen vállalkozását munka 
mellett végzi. 

A vállalkozó sikerességét az határozza meg, hogy van-e világos víziója, amely „teszteli a valóság 
próbáját” is. Ezen kívül pénzügyi tudatosságra is szükség van. Gábor vállalkozása hobbiprojekt, 
ezért úgy véli: esetében a pénzügyi sikeresség és a vízió nem állhat egymással versengő 
pozícióban. 

Gábor családja és barátai „derűs érdektelenséggel” fogadják vállalkozói törekvéseit –a komoly 
életcélnak számító vállalkozásokat viszont kifejezetten értékelik és fontosnak tartják. Ahogyan 
említettük, Gábor édesapja vendéglátóipari vállalkozó, viszont „már a rendszerváltás előtt is az 
volt, igazából nincs sok választása”. Néhány ismerőse szeretne vállalkozni, ám csak egy-két 
létező, megvalósított ötletet lát. 

Mit és hogyan vállalkozna? 

Gábor vállalkozása egyszemélyes vállalkozás: külföldi fiatalok számára mutatja meg Budapest 
érdekes helyszíneit túrák keretében. Társat egyelőre nem tudott találni, mivel kevesen 
beszélnek jól angolul és ismerik eléggé a várost a részvételhez. Gábor vállalkozásának 
megvalósítása a fő marketingeszköz, internetes szolgáltatások megvásárlásával és kiépítésével 
kezdődött, üzleti tervet nem készített. 

Vállalkozásához segítséget mindeddig néhány barátjától kapott – marketinganyagok, fotók és 
videók formájában. Segítségre továbbra is marketingtevékenységek, keresőoptimalizálás, 
webfejlesztés terén lenne szüksége – ugyanakkor havi pár órás vállalkozói tevékenységét nem is 
feltétlenül bővítené ki.  

Foglalkoztatás 

A vállalkozó tudatában van Magyarország valós foglalkoztatási helyzetének, azonban 
környezetében a fiatal munkanélküliség problémáit nem igazán észleli. „Abban a környezetben, 
ahol felnőttem – budai gimnázium – ez nem igazán jellemző”- mondja. Az ismerősei fele átlagos 
vagy jobb helyen dolgozik, a másik fele pedig tanul, esetleg valamilyen különlegesebb dolgot 
csinál, esetleg semmit. „Ha csak a saját tapasztalataimból indulnék ki, akkor problémaként azt 
mondanám, hogy sokan nem akarnak még kilépni a munkaerőpiacra”.  

Néhány barátja vállalkozik kreatív iparágakban, de összességében a vállalkozás nem jellemző. 
Gábor szerint a munkaerő-piaci elhelyezkedés sokszor önmarketing kérdése. „Sok, nálam 
tehetségesebb fiatalnak nincs kiállása, ezért nem vagy rosszabb helyen tud elhelyezkedni” – 
magyarázza. „Ezen kívül természetesen társadalmilag hasznosítható tudás is szükséges” –teszi 
hozzá. A fiatalok foglalkoztatását segítő intézkedések közül a felsőoktatás átalakítást említi: „Van 
abban logika, hogy csak a piacképes tudást adó képzéseket támogassa az állam, ám ez nem ad 
választ a nem ilyen képzettségűek problémáira” – mondja. Gábor szerint társadalmilag indokolt 
váltás lenne szükséges, amely egyébként „valamelyest rezonál a mostani politikai hangokkal”. A 
másodlagos vagy sokadlagos szolgáltatások helyett értékteremtés szükséges, szerinte például az 
iparosképzés vagy a közösségi földművelés jó ötlet lehet. 

A környezetében vállalkozó fiatalok szinte mind 21 és 25 év közötti férfiak, akik szinte minden 
esetben kreatívak. A fiatalok vállalkozásának támogatására vannak különféle programok, ezek 
Gábor szerint működhetnek. „Magyarországon alapvetően nehéz vállalkozni, a fiataloknál a 
tapasztalat hiánya növeli a korlátokat” – mondja. Gábor szerint a vállalkozói aktivitást 
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bürokráciacsökkentéssel lehetne ösztönözni, a fiataloknak pedig valamilyen internetes 
tudásösszegző oldal segíthetne. 

 

Péter - borászat 

A vállalkozó 

A 22 éves Péter egy nyugat-magyarországi kisvárosból származik. Németországi kötődésekkel 
rendelkező családjában egy egyetemi hallgató testvére van, édesanyja háztartásbeli, édesapja 
pedig vállalatvezető. Péter harmadéves egy társadalomtudományi egyetemen, amelyet egy 
másik egyetemen eltöltött év után kezdett meg 2010-ben. Az egyetem kiválasztásában 
alapvetően barátai és ismerősei tanácsát vette figyelembe. 2009-ben érettségizett egy neves 
vidéki gimnáziumban.  

Az interjúalany az egyetemi képzés alatt – változó intenzitással – a médiában dolgozott, 
miközben egy családi borászati vállalkozás működtetésében is segített. Péter állítja: számára az 
újságírói és borászati munka nem annyira megélhetési csatornaként, inkább önkifejezési 
formaként funkcionál. Munkáit többnyire személyes kapcsolatokon keresztül szerezte. 

Péter jelenleg egy borászati mikrovállalkozás elindításán dolgozik, tanulmányait pedig az 
egyetem befejezése után is folytatni kívánja. A képzési profil ugyanakkor átalakul: egy 
németországi borászati képzést kíván elvégezni, amellyel állítása szerint európai szintű 
borászati tudásra tehet szert. 

Miért vállalkozna? 

Péter alapvető vállalkozási motivációja az, hogy véleménye szerint Magyarországon borászati 
tevékenységeket kizárólag vállalkozóként érdemes végezni. A vállalkozás egyébként az 
interjúalany szerint számára feltétlenül előnyösebb forma, mint az alkalmazotti működés – 
ugyanakkor megjegyzi, hogy egyes kockázatkerülőbb emberek számára éppen a stabil 
munkaviszony állandósága és kiszámíthatósága az ideális. A vállalkozó ezzel szemben sokkal 
nagyobb szabadsággal rendelkezik, ami viszont jóval nagyobb felelősséggel és 
kockázatvállalással jár együtt – magyarázza Péter, aki szerint az ideális vállalkozó ennek 
megfelelően lelkiismeretes, felelősségteljes, maximalista és keményen dolgozik. 

Az interjúalany családja alapvetően támogatja Péter azon döntését, hogy vállalkozásba kezd, 
ugyanakkor nem feltétlenül tartják azt a számára legjobb elérhető karrierútnak. A barátok 
ugyanakkor semleges módon viszonyulnak a borászati elköteleződéshez, „elvannak vele” – állítja 
Péter.  

Mit és hogyan vállalkozna? 

Péter barátnőjével indít borászati termeléssel foglalkozó korlátolt felelősségű társaságot egy 
híres borvidéken, körülbelül 1,2 hektárnyi szőlőművelési területen. Júlia, Péter barátnője 
borászcsaládban nőtt fel, a két fiatal bejegyzés alatt álló vállalkozása is az ő pincéjével működik 
majd együtt. A kis cég alapításában Péter és Júlia édesapja is részt vesznek, akik tanácsokat 
adnak, illetve befektetnek a vállalkozásba. Tulajdonosi részvállalásukat Péter tervei szerint egy-
két év alatt sikerülhet minimalizálni a vállalkozásban. 

A jogi folyamat megkezdésén túl Péter már készített üzleti tervet vállalkozásához, az alapvető 
számításokon túl pedig egy marketingalapú stratégiát is felvázolt. Az internet segítségével széles 
körben alkalmazható vállalkozói és boriparági tudásra tett szert. A vállalkozást kezdeti 
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nehézségeinek áthidalásában alapvetően édesapja, illetve barátnőjének édesapja segíti, Péter 
pedig más segítséget jelenleg nem tart szükségesnek. A tervek szerint a vállalkozás 2013 
februárjában kezdheti majd meg működését, 5-10 éves távlatban pedig azt szeretné, hogy 

pincészetük ismert és elismert legyen a tokaji borok kedvelői, a gyakran bort fogyasztó 
emberek között. 

Foglalkoztatás 

Péter úgy véli, a fiatalok munkaerő-piaci helyzete természetesen nehéz, ám környezetében azt 
látja, hogy „mindenki találhat magának munkát, aki valóban szeretne dolgozni”. A munkakeresést 
befolyásoló legfontosabb tényezőként a kapcsolatokat emeli ki, miközben úgy véli, a vállalkozás 
is egyre divatosabb tevékenységgé válik Magyarországon. 

A fiatalok munkavállalását hátráltató nehézségek között Péter a fiatalokat „nem kimondottan 
bátorító és támogató” közhangulatot és politikai lépéseket említi. „Nincs olyan üzenet, amely 
világossá tenné: a fiatalokra szükség van, értékesek és jók. A helyzet megváltoztatásához leginkább 
szemléletváltás szükséges” – teszi hozzá. 

„Amíg külföldön mosogatni sokaknak jobban megéri, mint itthon maradni, addig nincs miről 
beszélni” – mondja. Péter nem közvetlenül a vállalkozói tevékenységet ösztönözné, viszont azt 
mondaná a fiataloknak, „fedezzék fel az ország értékeit, majd hozzanak létre újakat és próbálják a 
meglévőket sikeressé tenni. Ennek eszköze persze sokszor a vállalkozás” – mondja.  

„A vállalkozásindítást sok tényező hátráltatja, ugyanakkor a valódi vállalkozókat nem a 
papírmunka tartja vissza tevékenységétől” – szögezi le Péter, aki szerint külső segítségre nem 
igazán van szükség, egy jó vállalkozói információs weboldalt viszont mindenképpen 
szükségesnek tartana. 
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Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése szempontjából fontos 
konstrukciók részletei 

A következőkben a TÁMOP ifjúsági munkanélküliség szempontjából legfontosabb konstrukcióit 
tekintjük át, a TÁMOP/TIOP midterm értékelése,379 a pályázati kiírások380 és az NFSZ 
tájékoztatói381 alapján. 

TÁMOP 1.1.2, TÁMOP 1.1.4 

Adatok 

Pályázók száma 1 (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Összes igényelt támogatás 139 milliárd Ft + 5 milliárd Ft (KMR) 

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 100% 

Leszerződött összeg 139 milliárd Ft + 5 milliárd Ft (KMR) 

Leszerződött támogatás a keretösszeg 
százalékában 

100% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

100% 

Átlagos leszerződött összeg 139 milliárd Ft + 5 milliárd Ft (KMR) 

Legkisebb leszerződött összeg 139 milliárd Ft + 5 milliárd Ft (KMR) 

Legnagyobb leszerződött összeg 139 milliárd Ft + 5 milliárd Ft (KMR) 

 

Releváns indikátorok (első szakasz) 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A program befejezése után 
180. napon foglalkoztatott 

14 589 18 057 123,8% 

A programba bevont 
személyek 

50 703 

 

58 051 115,4% 

A programba bevont új 

álláskeresők száma 
18 780 23 012 122,5% 

Képzésben résztvevők 

száma 
32 608 36 860 113% 

A program keretében 

képzést sikeresen 
befejezők 

31 078 33 325 107,2% 

A programot sikeresen 
befejezők száma 

40 475 52 324 129,3% 

                                                             

379 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b006.pdf 
380 http://www.nfu.hu/content/57 
381 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop 
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A projekt célja: 

� A konstrukció célja, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a válság miatt munkanélkülivé vált 
álláskeresők – köztük a pályakezdők – támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációját 
személyre szabott komplex segítségnyújtással mozdítsa elő. 

 

Megvalósuló tevékenységek: 

� Képzések elősegítése: képzés, képzéshez kapcsolódó utazás, szállás és étkezés 
támogatása, a képzés idejére szóló keresetpótló támogatás és annak járuléki biztosítása, a 
képzés alatti igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó gondozásának támogatása. 

� Elhelyezkedés segítése: bértámogatás nyújtása, munkakipróbálás, munkatapasztalat- és 
munkagyakorlat-szerzés bérköltség-támogatással, a munkába járás, a munkatapasztalat-
szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása. 

� Vállalkozóvá válás támogatása. 

� Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása: szolgáltatási tevékenység, a szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása, a szolgáltatáshoz kapcsolódó 
keresetpótló juttatás és annak járuléki biztosítása, a szolgáltatás alatt igénybe vett 
gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó gondozásának támogatása. 

 

Támogatás: 
� A támogatás formája vissza, ERFA-típusú tevékenységek finanszírozására az ESZA- és 

ERFA-alapok közötti átjárhatóság keretében az elszámolható költségek 1 százalékáig 
fordítható forrás. 
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TÁMOP 1.4.3 

Adatok 

Pályázók száma első forduló – 185, második forduló – 104 

Sikeres pályázatok száma 52 

Összes igényelt támogatás 9,15 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 145,2% 

Leszerződött összeg 5,81 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 92,% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 

arányában 

63,5% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 

igényelt támogatás arányában 

96,8% 

Átlagos leszerződött összeg 113 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 19,6 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 199,9 millió Ft 

 

Releváns indikátorok (első szakasz) 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A munkaerő-piaci 
integrációt segítő 
kidolgozott módszer, 

eszköz 

26 11 42,3% 

Egyéni szükségletekre 

épülő tanácsadásban 
résztvevők száma 

1293 623 48,2% 

Képzést sikeresen 
befejezett hátrányos 
helyzetű emberek száma 

576 354 61,5% 

Min. 6 hónapos 
foglalkoztatásban részt vett 

hátrányos helyzetű 
emberek száma 

245 71 28,9% 

Munkaerő-piaci képzésbe 
vontak száma 

663 620 93,5% 

Önfoglalkoztatóvá, 
vállalkozóvá válás 

támogatásában részesülők 
száma 

45 40 88,9% 

Projektbe bevont hátrányos 1323 806 60,9% 
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helyzetű emberek száma 

 

A projekt célja: 

� A projekt célja, hogy az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási 
projektek kidolgozásával és megvalósításának támogatásával – a helyi igényekhez igazítottan – 
hatékonyabb beavatkozás történjen a munkaerőpiacon, és az ezekben a projektekben 
kidolgozott módszerek és modellek beépüljenek a szakmapolitika fősodrába. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Célcsoport foglalkoztatásának, önfoglalkoztatásának elősegítése, fenntartható 
tevékenységek kialakítása a szociális gazdaságban. 

� Munkaerő-piaci, humánerőforrás-fejlesztési, vállalkozás-fejlesztési szolgáltatások 
nyújtása a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló, célcsoport-specifikus, újszerű szolgáltatási 
elemekkel. 

� Innovatív munkaszervezési formák kialakítása. 

� Az újonnan munkába állók munkahelyi befogadását támogató szolgáltatások kialakítása. 

� Munkába álláshoz szükséges képességek fejlesztése, munkavégző-képesség 
megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások. 

� A célcsoport szükségletei számára megfelelő munkahely felkutatása. 

� Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló tanácsadás, mely az egyén aktív 
tanulását segíti elő. 

� Szociális támogató szolgáltatások biztosítása a tanácsadáson résztvevők számára. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A jelen pályázati kiírásból elnyert 
vissza nem térítendő támogatás. Hátrányos helyzetű munkavállaló esetében a támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg a támogatható költségek 50 százalékát. A támogatható 
költségek a felvételt követő legfeljebb 12 hónapos időszak bérköltsége. Azonban ha az 
érintett munkavállaló súlyosan hátrányos helyzetű, a támogatható költségek a felvételt 
követő legfeljebb 24 hónapos időszak bérköltségével azonosak. A pályázat keretében 
elnyerhető támogatás mértéke minimum 60 millió, maximum 200 millió forint lehet.  
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TÁMOP 2.2.2 

Adatok (első szakasz) 

Pályázók száma 1 (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 

Összes igényelt támogatás 2,8 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 133% 

Leszerződött összeg 2,08 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg 
százalékában 

99,1% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

74,29% 

Átlagos leszerződött összeg 2,08 milliárd Ft  

Legkisebb leszerződött összeg 2,08 milliárd Ft  

Legnagyobb leszerződött összeg 2,08 milliárd Ft  

 

Releváns indikátorok (első szakasz) 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

Pályaorientációs 
tanácsadást igénybe vevők 
elégedettsége (%) 

20 184 920% 

Posztgraduális képzésben 

résztvevők száma 

50 82 164% 

Pályaorientációs filmek 20 42 210% 

Pályaorientációs 
tanácsadásban részesülők 

száma 

10 000 115 498 1155% 

Pályaorientációt támogató 

segédanyagok száma 

10 10 100% 

Új nemzeti 

pályaorientációs portál 
látogatottsága 

44 800 623 380 1391% 

 

A projekt célja: 

� A pályaorientációs rendszer fejlesztése, valamint hozzájárulni:  

• a pályaválasztás, -korrekció előtt álló egyén saját képességeinek, a választott pálya 
jelenlegi és várható jellemzőinek a jobb megismeréséhez,  

• a gazdaság számára szükséges mennyiségű és a munkáltatók igényeihez jobban igazodó 
szakképzett munkaerő biztosításához,  
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• a foglalkozási szegregáció csökkentéséhez,  

• a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításához.  

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� A pályaorientációs szolgáltatásokkal való felhasználói elégedettség mérése  

� Pályaorientációval kapcsolatos kutatások végzése  

� Rövid képzési tematikák, tananyagok kidolgozása és akkreditáltatása a célcsoport 
számára  

� Szoftverfejlesztés  

� Az országos lefedettség biztosítása érdekében regionális teamek, illetve multiplikátor 
hálózat kialakítása  

� Kétcsatornás pályaorientációs portál fejlesztése és üzemeltetése  

� Pályaorientációval foglalkozó szakmai, valamint tájékoztató anyagok és filmek 
fejlesztése, elkészítése  

� Disszemináció  

� A pályaorientációban közreműködő szereplők (tanárok, pályaválasztási intézetek, 
művelődési házak, foglalkoztatási szolgálat stb. munkatársainak) felkészítése, tréningje a 
pályaorientációval kapcsolatos döntések segítésére  

� Posztgraduális tanácsadó fokozat megszerzésének támogatása  

� A pályaorientációt elősegítő statisztikai adatok felhasználók, pályaválasztók számára 
elérthető feldolgozása, adatbázis importok és exportok  

� A nemzeti pályainformációs rendszer és az EU munka- és pályainformációs rendszerei 
közötti kapcsolat rendszerezett kiépítése (pl. Eures, euroguidancenetwork, ploteus, ekkr, 
europass, stb.)  

� Tanulmányutak megvalósítása és azok beszámolóinak elkészítése  

� Új, pályaválasztást támogató kérdőívek kialakítása, tesztelése, bemérése és bevezetése  

� A pályaorientációt végző szakemberek virtuális közösségének kialakítása, a szakmai 
kommunikáció fejlesztése, a szakmai önművelés elősegítése  

� Szakmai találkozók szervezése  

� Szakértői műhelyek működtetése regionális szinten  

� Szakirodalom beszerzése (nyomtatott és e-book formájában)  

� Nyomon követés  

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke maximum az 
összes elszámolható költség 100 százaléka. A felhívás keretében elnyerhető támogatás mértéke 
2 milliárd 100 millió forint volt a 2008-as, és 2 milliárd forint a 2012-es kiírás alkalmával. Az 
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operatív programban meghatározott arányosítási kulcsot figyelembe véve, a kiemelt projekt 
költségeinek 23,8 százalékát, azaz 499 millió 800 ezer forintot lehet a Közép-magyarországi 
régió terhére elszámolni. A projekt keretében az ESZA- és ERFA-alapok közötti átjárhatóság 
alapján az ERFA-típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének 
maximum 10 százaléka fordítható. 
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TÁMOP 3.2.1.B-09/4 

Adatok 

Pályázók száma 16 

Sikeres pályázatok száma 10 

Összes igényelt támogatás 684,3 millió Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 143,2% 

Leszerződött összeg 412,2 millió Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 86,2% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

60,3% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 
igényelt támogatás arányában 

93,7% 

Átlagos leszerződött összeg 42,8 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 31,3 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 50,8 millió Ft 

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A programban 

beiskolázásra kerülő 
tanulók száma 

381 289 75,9% 

A tanévet sikeresen 
elvégző tanulók aránya 

335 392 117% 

Egyéni fejlesztési terv 
alapján oktatott tanulók 

aránya 

290 410 141,4% 

Lemorzsolódási arány a 

programban 

155 26 16,8% 

Nappali tagozatos, 

halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók aránya 

270 307 113,7% 

 

A projekt célja: 

� A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az 
iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem 
tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, érettségi illetve piacképes szakma 
megszerzésében. 
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Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Második Esély Gimnázium programok létrehozásának és már működő gyakorlatok 
támogatása: 

• felkészítő tevékenység a tanévre (pl.: tanulótoborzás, pedagógiai módszertan 
stratégiájának kidolgozása), 

• új tanulási formák megvalósítása és alkalmazása, 

• pedagógia munkát segítő tevékenységek. 

 

Támogatás: 

� A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. A 
támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 százaléka. A jelen 
pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 35 millió, maximum 51 
millió forint (részben) a beiskolázásra került tanulók számától függően. 
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TÁMOP 2.2.1 

Adatok (első szakasz) 

Pályázók száma 1  

Összes igényelt támogatás 7,8 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 100% 

Leszerződött összeg 7,8 millió Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 100% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

100% 

Átlagos leszerződött összeg 7,8 millió Ft  

Legkisebb leszerződött összeg 7,8 millió Ft  

Legnagyobb leszerződött összeg 7,8 millió Ft  

 

Releváns indikátorok (első szakasz) 

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A gyakorlati képzésben 
tanulószerződéssel részt 
vevő tanulók arányának 

növekedése (%) 

10 1 10% 

 

A projekt célja: 

� A projekt célja, hogy a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztésén keresztül erősítse a 
gazdaság szerepét, ezáltal javítva a szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeit és a 
munkaerő versenyképességét. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� A kiemelt projekt a szak- es felnőttképzés rendszerszintű fejlesztését tartalmazza, 
melynek elemei: 

• pályakövetési rendszer kidolgozása és bevezetése, 

• az iskolai rendszerű szakképzésben es felnőttképzésben kialakult 
minőségbiztosítási rendszer illesztése az Európai Unió minőségbiztosítási 
keretrendszeréhez, 

• szakmai vizsgarendszer fejlesztése. 

� A kiemelt projekt kiterjed a szakképzési tartalom fejlesztésére, melybe beletartozik: 

• tananyagfejlesztés, 
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• mérési-értékelési eszközrendszer fejlesztése, ideértve a kompetencia-leírások 
részletes elkészítését. 

� A kiemelt projekt keretében zajló továbbképzések kiterjednek az alábbiakra: 

• a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztésére, 

• a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciainak 
fejlesztésére, 

• munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzésére. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 100 százaléka. Az operatív programban meghatározott 
arányosítási kulcsot figyelembe véve a kiemelt projekt költségeinek 23,8 százalékát kell 
a Közép-magyarországi régió prioritása (TÁMOP 8. prioritás) terhére elszámolni. 
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TÁMOP 3.3.5/A 

Adatok 

Pályázók száma 105 

Sikeres pályázatok száma 60 

Összes igényelt támogatás 2,3 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 152,3% 

Leszerződött összeg 1,3 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 99,3% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 

arányában 

55,9% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 

igényelt támogatás arányában 

98,4% 

Átlagos leszerződött összeg 21,2 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 15,5 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 22 millió Ft 

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

Tanodai programokban 

résztvevő tanulók száma 

2139 2220 103,8% 

 

 

A projekt célja: 

� A program fő célja az iskolai lemorzsolódás csökkentése és a továbbtanulási utak 
megerősítése a halmozottan hátrányos helyzetű, roma, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló és a migráns tanulók körében. 

 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásainak minőségfejlesztése: 

• tájékoztatás a tanoda keretein belül folytatni kívánt programokról a programok 
indítását megelőzően, 

• tanoda saját nevelési, oktatási programjának kidolgozása, 

• tanoda saját szervezeti és működési szabályzatának kialakítása, módosítása, 
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• egyéni fejlesztési terv készítése, 

• egyéni fejlődési napló vezetése, 

• konzultáció a szülőkkel, tanárokkal, 

• egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztési egységek rendszeresítése. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 100 százaléka. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
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TÁMOP 3.3.9.A, C (pályáztatás) 

 

Adatok 

Támogatható pályázatok várható száma 105-120 db (A), 120-150 (C) 

Rendelkezésre álló forrás 2 milliárd (A) + 2 milliárd (C) Ft 

 

A projekt célja: 

� A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek felzárkózási 
esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése. A kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb 
számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak 
tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is 
bekapcsolódhassanak. Ehhez kapcsolódóan részcélok: 

• a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek, 

• növekedjen a programba résztvevő érettségit szerző végzős (8. évfolyam) tanulók, 
valamint a minőségi szakképzésben továbbtanulók száma. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Tanodai programok fejlesztése, bővítése, megvalósítása: 

• projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek, 

• előkészítés (helyzetelemzés, szakmai koncepció a program megvalósításáról), 

• együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés, 

• gyermekek bevonása és benntartása a programban, 

• szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek, 

• fejlesztő, tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek, 

• eszközök beszerzése. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A pályázat keretében 
igényelhető támogatás összege legalább 10 millió, legfeljebb 30 millió forint lehet. 
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TÁMOP 3.3.9.B, D (pályáztatás) 

Adatok 

Támogatható pályázatok várható száma 105-120 db (B), 30-75 db (D) 

Rendelkezésre álló forrás 2 milliárd (B) + 1,5 milliárd (D) Ft 

 

A projekt célja: 

� A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek felzárkózási 
esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú 
programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. 

 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Második esély típusú programok elterjesztése és azok formális oktatáshoz kapcsolása: 

• projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek, 

• előkészítés (helyzetelemzés, szakmai koncepció a program megvalósításáról), 

• felkészítő tevékenység, 

• alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek, 

• pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttműködések kialakítása, 

• eszközök beszerzése. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A pályázat keretében 
igényelhető támogatás összege legalább 20 millió, legfeljebb 50 millió forint lehet. 
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TÁMOP 4.1.1/08 és TÁMOP 4.1.1.A-10 

 

Adatok 

Pályázók száma 67 

Sikeres pályázatok száma 44 

Összes igényelt támogatás 18,5 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 174,7% 

Leszerződött összeg 10,57 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 100% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

57,2% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 
igényelt támogatás arányában 

90,9% 

Átlagos leszerződött összeg 240,2 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 40 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 590,9 millió Ft 

 

Releváns indikátorok (első szakasz) 

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A fejlesztett gyakorlati 
helyeken gyakorlati 
képzésben részesülő 

hallgatók száma 

9660 5042 52,2% 

Alumni szolgáltatásokat 

igénybe vevők száma 

404 617 152,7% 

Pályakövetési rendszer 
eredményeit az 
intézményben felhasználók 

száma 

1195 1142 95,6% 

 

A projekt célja: 

� A konstrukció célja olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és 
folyamatkövetési rendszerek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci 
előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázását a felsőoktatási 
intézmények döntéshozatali rendszerébe. Az intézményi szolgáltatások bővítése, 
megújítása, színvonalának javítása egyrészt hozzájárul az intézmények nemzetközi 
versenyképességének, másrészt hallgatóik munkához jutási lehetőségeinek javításához. 
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Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� A diplomát szerzők munkaerő-piaci mozgásának, meghatározott életpályája-adatainak 
gyűjtését, rögzítését, feldolgozását és elemzését lehetővé tevő szakmai-módszertani 
fejlesztések 

� Diplomások pályakövetési tevékenységet megalapozó, valamint a végzett hallgatók és az 
intézmények közötti kapcsolattartást elősegítő alumni szolgáltatások megalapozása, 
fejlesztése 

� Adattár alapú vezetői információs rendszer fejlesztése és kapcsolódó menedzsment-
szolgáltatások fejlesztése 

� Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztése 

� Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése  

� Munkaerő-piaci felmérések és kapcsolattartás 

� Regionális térségi szolgáltatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti 
fejlesztések 

� A felsőoktatás szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése 

� Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, szervezetfejlesztés 

� Adattár alapú vezetői információs rendszer fejlesztése és kapcsolódó menedzsment-
szolgáltatások fejlesztése 

� Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) 

� A hallgatói, oktatói, kutatói ügyfélszolgálatok minőségének fejlesztéséhez kapcsolódó 
tevékenységek 

� Nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztések 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 90-95 százaléka. 
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TÁMOP 4.1.1.C (megvalósítás) 

 

Adatok 

Keretösszeg 1,49 milliárd Ft. 

 

A projekt célja: 

� A konstrukció célja olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és 
folyamatkövetési rendszerek fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci 
előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázását a felsőoktatási 
intézmények döntéshozatali rendszerébe. Az intézményi szolgáltatások bővítése, 
megújítása, színvonalának javítása egyrészt hozzájárul az intézmények nemzetközi 
versenyképességének, másrészt hallgatóik munkához jutási lehetőségeinek javításához. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Területi-térségi-regionális együttműködések és integrációk támogatása 

� Ágazati együttműködések és integrációk támogatása 

� Élettudományi-klinikai együttműködés 

� Járműipari és gépipari együttműködés 

� IKT-együttműködés 

� Zöld gazdaság együttműködés 

� Élelmiszerbiztonság – gasztronómia együttműködés 

� Lézeres tudományok, lézertechnológia, lézerfizika együttműködés 

�  Intézményi szolgáltatások fejlesztése önállóan 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A támogatás összege: 400 
millió – 4 milliárd forint. 
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TÁMOP 4.1.3 

Adatok 

Pályázók száma 1 (Educatio Társadalmi Szolgáltato Non-profit Kft.) 

Összes igényelt támogatás 3,3 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 104,1% 

Leszerződött összeg 3,18 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 99,7% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

96,4% 

Átlagos leszerződött összeg 3,18 milliárd Ft  

Legkisebb leszerződött összeg 3,18 milliárd Ft  

Legnagyobb leszerződött összeg 3,18 milliárd Ft  

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A létrehozott IKT-

szolgáltatásokat használó 
intézmények száma 

30 73 243,3% 

Kidolgozott OKKR-
szintleírás szakmai 

előterjesztések száma 

3 3 100% 

Központi DPR-modellt 

alkalmazó intézmények 
száma 

15 30 200% 

Létrehozott IKT-
szolgáltatások száma 

10 18 180% 

 

A projekt célja: 

� A fejlesztés eredményeképpen létrejövő integrált és teljes körű felsőoktatási információs 
bázis segíti a felsőoktatási stratégiai döntéshozókat a fejlesztési politika irányvonalainak 
megteremtésében, az felsőoktatási intézmények vezetőit a képzési struktúrájuk 
kialakításában, a hallgatókat a piacképes szaktudás megszerzésében, ez által közvetve 
elősegítve foglalkoztatásukat. A projekt részeleme az életpálya-tanácsadás, öregdiák-
szolgáltatás és hallgatói tanácsadás fejlesztése, mely szintén segíti az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentését. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 
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� Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kidolgozása, továbbfejlesztése 

� Központi Validációs Rendszer (KVR) kidolgozása 

� Országos Képesítési Keretrendszer felsőoktatási szintjeinek kidolgozása 

� Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR) és Felsőoktatási Információs 
Rendszer (FIR) kidolgozása, továbbfejlesztése 

� IKT-szolgáltatások fejlesztése  

� Közpolitikai elemző kapacitások fejlesztése és a nyilvántartásokkal való összhang 
biztosítása 

� Hallgatói szolgáltatások szakmai támogatása 

� Az OKKR bevezetésének szakmai támogatása és a hozott tudás elismerési eljárásának 
továbbfejlesztése 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. 
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TÁMOP 5.6.1. B (pályáztatás) 

Adatok 

Pályázók száma 404 

Összes igényelt támogatás 14,1 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 705% 

Támogatott pályázatok várható száma 12-25 db 

 

A projekt célja: 

� A bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és 
fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének 
erősítése által az Új Széchenyi Terv keretében. A TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2 pályázat kiemelt 
célja ezen veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a 
normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik 
növelése. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a 
tanítási időben és azon kívül. 

� Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése: Konfliktuskezelés az iskolában, az 
iskolai és az iskolakörnyéki erőszak megelőzése. 

� Kortárssegítő csoportok és programok működtetése. 

� Iskolán kívüli bűnmegelőzési célú szabadidős, oktatási, kulturális és sporttevékenységek, 
készségfejlesztő programok szervezése. 

� A szegregált övezetekben, településeken élő gyermek- és fiatalkorúak társadalmi 
integrációjának elősegítése, áldozattá és bűnelkövetővé válásuk megelőzése. A 
készségfejlesztést és az integrációt segítő közös szülő-gyermek klubok működtetése 
iskolai, közművelődési és sport környezetben, generációk közötti összefogáson alapuló 
közösségi szabadidős és kulturális tevékenységek megvalósítása. 

� A bevásárlóközpontok közösen használt – fizikai és szociális – tereinek kihasználása, a 
szolgáltatások továbbfejlesztése bűnmegelőzési és az áldozattá válás megelőzését 
szolgáló ismeretek nyújtásával. 

� Közösségi tér kialakítása a közterületeken: fokozottan frekventált, elhanyagoltnak, 
kockázatosnak tartott területek bevonása a közös használatba, bűnmegelőzési és az 
áldozattá válás megelőzését célzó programok szervezése a kialakított területeken. 

� Az aktív életmódot magában hordozó, szabadidős és sporttevékenység szervezése, 
különös tekintettel a délutáni, az esti és éjszakai rendezvényekre. 

� Közösségi élmény erősítése céljából szervezett előadások, ismeretterjesztő programok 
összeállítása (természetjárás, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek, 
közösség- és személyiségfejlesztés). 
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� Olyan iskolán kívüli programok összeállítása, amelyek elősegítik a célcsoport norma- és 
szabálykövetésének kialakulását. 

� Az iskolából kikerült fiatalok bevonása, toborzása, kiválasztása (állapotfelmérés, 
szociális helyzet felmérése, tanulási képesség mérése kulcsképesség-vizsgálat alapján). 

� A célcsoport fejlesztését végző és egyéb szakemberek felkészítése, képzése. 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 100 százaléka. A támogatás összege 15-40 millió forint. 
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TÁMOP 5.6.2 

 

Adatok 

Pályázók száma 1 (2008: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
2010: belügyminisztérium) 

Összes igényelt támogatás 2,18 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 99,3% 

Leszerződött összeg 2,17 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg 
százalékában 

99,5% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

99,1% 

Átlagos leszerződött összeg 2,17 milliárd Ft  

Legkisebb leszerződött összeg 2,17 milliárd Ft  

Legnagyobb leszerződött összeg 2,17 milliárd Ft  

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A programot sikeresen 
befejező személyek száma 

48 278 579,2% 

Képzésen részt vett 
személyek száma 

200 233 116,5% 

Programba bevont 
személyek 

80 378 472,5% 

 

A projekt célja: 

�  Az alprojekt célja a szabadságvesztésüket töltő és szabadságvesztéssel nem sújtott 
bűnelkövetők társadalmi reintegrációjának speciális intézményi keretek között történő 
elősegítése, az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése, ezen belül 
bűnelkövető fiatalkorúak és fiatal felnőttek reintegrációs esélyeit növelő közösségi 
foglalkoztató kialakítása. 

� A közösségi foglalkoztató a pártfogó felügyelői szolgálathoz kapcsolódó intézmény, 
amely a társadalmi integráció esélyének növelését célzó komplex szolgáltatásokat nyújt 
(pl. szociális készségfejlesztés, önismereti tréning, munkaerő-piaci tréning, viselkedés 
korrekciós csoportos foglalkozás, erőszakmentes konfliktuskezelési módszerek, 
értékkorrekciós csoportos foglalkozás, élménypedagógiai csoportos foglalkozás, 
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pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás, háztartási 
ismeretek, egészséges életmódra nevelés). 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Szakma- és intézményközi hálózat kialakítása  

� Oktatási, módszertani tanulmányok, szakmai kézikönyvek, tananyagok, segédanyagok 
elkészítése  

� A már meglévő jelzőrendszerek felkutatása, összehangolása, továbbfejlesztése vagy új 
jelzőrendszer(ek) kifejlesztése  

� A bűnmegelőzési jelzőrendszer szakmai protokolljának kifejlesztése  

� A célterületeken tervezett fejlesztések megalapozására, eredményeik kipróbálására 
irányuló modellprojektek- és modellkísérletek kidolgozása és végrehajtása 

� Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése 

� Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése 

� Közösségi Foglalkoztató fejlesztése 

� Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 
utógondozás modelljének kialakítása 

� Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése 

� Programértékelő kutatások 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. 
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TÁMOP 5.1.1-09/1 és TÁMOP 5.1.1-09/2 

Adatok 

Pályázók száma 26 

Sikeres pályázatok száma 14 

Összes igényelt támogatás 1,3 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 97,7% 

Leszerződött összeg 807,3 millió Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 63,1% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 

arányában 

64,5% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 

igényelt támogatás arányában 

94,9% 

Átlagos leszerződött összeg 57,7 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 22,1 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 265,6 millió Ft 

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

Programba bevont 

gyerekek/fiatalok száma 

690 1051 152,3% 

 

A projekt célja: 

� A leghátrányosabb helyzetű térségekben élő fiatalok integrációs esélyeinek növelése, 
egyéni és társas kompetenciáinak növelése olyan preventív és intervenciós célú 
programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, 
csökkentik vagy megakadályozzák a deprivációs ciklus újratermelődését, segítik a 
megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karrierjüket, a munka 
világára való felkészülésüket és erősítik társadalmi részvételüket. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Biztos Kezdet tevékenység 

� Gyermekvédelmi és ifjúsági tevékenységcsoport (pl.: Devianciák megelőzését szolgáló 
programok, nem közoktatási intézmények által végzett felzárkóztató és tehetséggondozó 
programok stb.) 

 

Támogatás: 
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� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A támogatás összege 
minimum 10 millió forint, a támogatás maximális összege az LHH-zsűri által megítélt 
támogatás lehet.  
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TÁMOP 5.1.1-09/6 és TÁMOP 5.1.1-09/7 

Adatok 

Pályázók száma 117 

Sikeres pályázatok száma 69 

Összes igényelt támogatás 11,2 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 107,9% 

Leszerződött összeg 6,7 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 64,7% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

59,9% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 
igényelt támogatás arányában 

92,3% 

Átlagos leszerződött összeg 97,5 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 1 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 575,1 millió Ft 

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A munkaerő-piaci 

integrációt segítő 
kidolgozott módszer, eszköz 

36 14 38,9% 

A program keretében 
foglalkoztatott, 
munkatapasztalatot 

szerzett hátrányos 
helyzetűek száma 

2041 1199 58,7% 

Egyéni szükségletekre 
épülő szolgáltatásban 

résztvevők száma 

3726 3535 94,9% 

Képzést sikeresen 

befejezett hátrányos 
helyzetű emberek száma 

5191 2394 46,1% 

Munkaerő-piaci képzésbe 
vont hátrányos helyzetűek 
száma 

4138 2587 62,5% 

Programba bevont 
személyek száma 

7562 14 361 189,9% 
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A projekt célja: 

� Komplex, a helyi munkaerő-piaci keresleti-kínálati viszonyokhoz igazodó foglalkoztatási 
programok létrehozása, az LHH kistérségekben élők kulcskompetencia-fejlesztése, 
amelyek eredményeként a célcsoport tagjai tartósan képesek lesznek elhelyezkedni az 
elsődleges munkaerőpiacon. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� államilag elismert szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

� munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés 
megszerzésére irányuló képzés, 

� munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló képzések (vállalkozói 
ismereteket és készségeket fejlesztő képzés, digitális kompetencia fejlesztés, nyelvi 
képzés) 

� az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez 
szükséges bemeneti kompetenciák megszerzésére irányuló képzés 

� foglalkoztatás 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A támogatás maximális 
összege az LHH-zsűri által megítélt támogatás lehet.  
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TÁMOP 5.1.1-11/1-A és TÁMOP 5.1.1-11/1-B(pályáztatás) 

 

Adatok 

Támogatható pályázatok várható száma 10-13 db (A), 10-20 db (B) 

Keretösszeg 1,98 milliárd Ft 

A projekt célja: 

� A leghátrányosabb helyzetű térségekben élő fiatalok integrációs esélyeinek növelése, 
egyéni és társas kompetenciáinak növelése olyan preventív és intervenciós célú 
programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, 
csökkentik vagy megakadályozzák a deprivációs ciklus újratermelődését, segítik a 
megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karrierjüket, a munka 
világára való felkészülésüket, erősítik társadalmi részvételüket. Emellett komplex, a helyi 
munkaerő-piaci keresleti-kínálati viszonyokhoz igazodó foglalkoztatási programok 
létrehozása, az LHH kistérségekben élők kulcskompetencia-fejlesztése, amelyek 
eredményeként a célcsoport tagjai tartósan képesek lesznek elhelyezkedni az elsődleges 
munkaerőpiacon. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� Gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi tevékenységcsomag (személyiség- és 
kompetenciafejlesztő programok gyermekek és szüleik számára, devianciák megelőzését 
szolgáló programok stb.) 

� Hátrányos helyzetűek képzését-foglalkoztatását támogató tevékenységcsoport (az állam 
által elismert szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 
munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés 
megszerzésére irányuló képzés, munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló 
képzések (vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzés, digitális 
kompetenciafejlesztés, nyelvi képzés) 

 

Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. 
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TÁMOP 5.2.5.B 

 

Adatok 

Pályázók száma 422 

Sikeres pályázatok száma 72 

Összes igényelt támogatás 23,9 milliárd Ft  

Igényelt támogatás a keretösszeg százalékában 1770,4% 

Leszerződött összeg 3,9 milliárd Ft  

Leszerződött támogatás a keretösszeg százalékában 292,1% 

Leszerződött támogatás az igényelt támogatás 
arányában 

16,5% 

Leszerződött támogatás a sikeres pályázók által 
igényelt támogatás arányában 

96,6% 

Átlagos leszerződött összeg 54,8 millió Ft 

Legkisebb leszerződött összeg 26,6 millió Ft 

Legnagyobb leszerződött összeg 80 millió Ft 

 

Releváns indikátorok  

 

Indikátor Tervérték Tényérték Teljesülési ráta 

A nem alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokba bevontak 
száma 

1976 339 17,2% 

A nem alacsonyküszöbű 
szolgáltatásokkal elért 

veszélyeztetett korosztály 
tagjainak száma 

5815 2598 44,7% 

Az alacsonyküszöbű 
szolgáltatásba bevontak 

száma 

6785 389 5,7% 

Az alacsonyküszöbű 

szolgáltatásokkal elért 
veszélyeztetett korosztály 
tagjainak száma 

10 970 2626 23,9% 

 

A projekt célja: 

� A fiatalok a demokratikus értékek ismerete és elismerése mellett jogaival tudatosan élő, 
a felnőtt társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, s azt innovatív szemlélettel 
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folyamatosan megújító erőforrásként biztosítsák saját maguk és közösségük 
boldogulását, érvényesülését. Elengedhetetlen továbbá, hogy a gyerekek, a serdülők és a 
fiatalok szűkebb és tágabb közösségeikben befogadó, toleráns attitűddel vegyenek részt, 
nemzeti és európai identitásuk egyaránt segítse őket a fenntartható, békés társadalom 
építésében. Alapvető továbbá az a célkitűzés, hogy az érintett korosztályok értéknek és a 
sikeres élet részének tekintsék a családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a 
szülői szerepükre. 

 

Releváns megvalósuló tevékenységek: 

� "A" ifjúsági célú programok támogatása: 

1. Alacsony küszöbű ifjúsági szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 

2. Tájékoztató, tanácsadó, prevenciós célú ifjúsági szolgáltatások kialakítása, 
fejlesztése 

3. Felkereső (megkereső) jellegű ifjúságsegítő tevékenység kialakítása, fejlesztése 

4. Jogi, továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci 
tanácsadás 

5. A nem formális tanulási módszerekre épülő személyiség- és 
kompetenciafejlesztő programok 

6. Legalább egy szakmai célkitűzést és programelemet képviselő tábor jellegű 
programok szervezése  

7. A fiatalok bevonását, elérését szolgáló szabadidős, közösségi rendezvények, 
kampányok, tájékoztató, információs programok  

8. A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárs segítők 
programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése  

9. A projekt során megvalósuló programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
módszertanok a leíró, az adaptáció lehetőségeit ismertető szakmai-módszertani 
kiadványok készítése, kiadása  

10. A programban részt vevő szakemberek számára szupervízió biztosítása külső 
szakember által  

11. Az ifjúsági intézmények és szolgáltatások települési (kerületi), kistérségi, megyei, 
regionális szintű, szakterületi szakmai hálózatainak kialakítása  

12. Fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való 
ágazatközi együttműködések kialakítása, fejlesztése  

13. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment- és adminisztrációs 
tevékenység 

14. A projekt céljainak megvalósítását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése, 
valamint a projekt helyszínéhez kapcsolódó felújítás  

15. Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek  

16. Projektelőkészítés során a szükségletfelmérés támogatható 
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Támogatás: 

� A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összes költségének legfeljebb 100 százaléka. A jelen pályázat keretében 
elnyerhető támogatás összege legalább 20 millió, legfeljebb 80 millió forint lehet. 50 
millió forint feletti támogatási összeg esetében komplexebb programok kidolgozása és 
magasabb indikátorszám szükséges. 

 


