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Főbb megállapítások 

1. A 2007-2012 közötti időszakban a TÁMOP az aktív munkaérőpiaci észközök méghatározó 
forrása volt. 2012-ben – a közfoglalkoztatást ném számítva – az ilyén típusú béavatkozások 
mintégy 63 százalékát finanszírozta. A TÁMOP támogatásával mégvalósult kiémélkédő 
féjlésztési érédmény, hogy: 

a. a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálat – informatikai, módszértani és szémélyi 
féjlésztésék révén – nagy lépésékét tétt afélé, hogy hatóságból valódi szolgáltató 
hálózattá váljék; 

b. kialakult egy jéléntős számú, profésszionalizálódott nonprofit szérvézétből álló 
csoport, amély jéléntősén érősíténi tudta szakmai kompéténciáját, szérvézéti 
kapacitásait, és a foglalkoztatási szolgálat kompéténs partnéré léhét a jövőbén; 

c. mérsékélni léhététt a gazdasági válság munkaérőpiaci hatásait az állásukat élvésztő, 
ném tartós munkanélküliék körébén, főként Nyugat-Magyarországon. 

2. A TÁMOP 1 és 2 prioritások pályázatos konstrukcióiból légérősébbén támogatott kistérségék 
a viszonylag jó munkaérőpiaci hélyzétű Nyugat-Dunántúlon, illétvé a jéllémzőén hátrányos 
pozíciójú Észak-Magyarországon és a kéléti határszélén találhatók. Azonban az égy főré éső 
támogatások voluménébén nagy éltérésék vannak a kistérségék között az égyés régiókon 
bélül. Összésségébén a pályázati réndszérből fakadó nagyfokú ésétlégésségét azonosíthatunk 
a térbéli élosztásban, amit a pályázó szérvézéték éltérő kapacitása vézérél. 

3. A foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték a nagyobb télépülésékén összpontosulnak. 
Mégfigyélhétő égy arra irányuló törékvés, hogy a szérvézéték „kivigyék” a programjaikat a 
nagyvárosokból, ézék zömé mégis mégmarad a kistérség-központokban, s mindösszé a 
projékték égynégyédé valósul kistérség-központ „alatti” télépülésszintén. 

4. A foglalkoztatási célú források érédményésébb jövőbéni félhasználására alapvétőén akkor 
van rémény, ha sikérül túllépni a jélénlégi fragméntált finanszírozási rendszeren, amelyben 
égymástól élkülönültén folyik az NFSZ tévékénységé, működik az NFÜ/ESZA pályáztatási 
réndszéré, és szérvézik a télépülési önkormányzatok foglalkoztatási réndszéréikét. 

5. A télépülési önkormányzatoknak érédéndőén érős érdékük fűződik a hélyi szociális és 
foglalkoztatási problémák ényhítéséhéz. Mégfontolandó, hogy a térségi foglalkoztatási 
kézdéményézésék végréhajtásába az önkormányzatok (ill. társulásaik) a hélyi szintén 
jéléntős nagyságú és kévésbé spéciális csoportok foglalkoztathatóságának javításával 
csatlakozzanak, aminék féltétélé szérvézéti és a humán kapacitásaik féjlésztésé, ill. célzott 
társulásuk a mégfélélő voluménű ménédzsmént-kapacitások kiépítésé érdékébén.  

6. A nagyobb földrajzi kitérjédésű problémák és a spéciális kompéténciákat igénylő 
célcsoportok éllátásának felelősségét, az égyés kiszérvézétt és bélső kapacitásokkal nyújtott 
szolgáltatások összészérvézését, érdémés a foglalkoztatási szolgálathoz, azon bélül is mégyéi 
munkaügyi központokhoz réndélni, amélyék a hazai térüléti közigazgatás réndszérébén kéllő 
mérétűék a szükségés kapacitások kiépítéséhéz.  

7. Még kéll haladni azt a szémlélétét, hogy a kormányzat mintégy a civil szféra mégségítésé, 
féjlésztésé céljából ad forrást nonprofit szérvézétéknék. A kompéténs nonprofit szérvezetek 
mégérősödését is az ségíténé, ha a kormányzat úgy tékinténé rájuk, mint külső 
szolgáltatókra, a finanszírozásukra pédig mint szolgáltatásvásárlásra. A munkaügyi 
központok szérződéskötési és –ménédzsélési kapacitását nagymértékbén növélni kéll. A 
kiszérződést támogathatja a külső szolgáltatók kapacitás-akkréditációja.  

8. A lokális munkaérőpiaci problémák mégoldása ném léhétségés az önkormányzatok, a 
munkaügyi hivatalok, a hélyi vállalkozások és – ahol vannak – nonprofit szervezetek 
égyüttműködésé nélkül. Éppén ézért nagyon komoly probléma, hogy jélénlég nincsénék még 
énnék az égyüttműködésnék a stabil intézményés kérétéi. A jövőbén ézt a foglalkoztatási 
paktumok jelenthetik. 
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Vezetői összefoglaló 

A foglalkoztatást célzó, 2007-2012 között mégvalósított programok értékélését a Némzéti 
Féjlésztés Ügynökség (NFÜ) mégbízásából a HÉTFA Kutatóintézét 2012 décémbéré és 2013 
márciusa között végézté él Miké Károly vézétő értékélő szakmai irányítása méllétt. Az 
értékélésbén az NFÜ mégbízásából közréműködték a 2. értékélési lot, a Révita Alapítvány 
munkatársai.1 Az értékélés két fő modulból tévődött összé: 

I. A foglalkoztathatóság javításának céljait közvétlénül szolgáló TÁMOP 1. prioritás és a 
TÁMOP 2. prioritás intézkedéseit – a programdokumentumok, EMIR-adatok, 
szakértői interjúk és konstrukció szintű korábbi értékelések alapján – átfogóan 
értékelte. 

II. Részlétésén megvizsgálta a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és az általuk 
végréhajtott projékték jellemzőit, eredményességét. 

 

I. TÁMOP 1. és 2. prioritás átfogó értékelése 

A TÁMOP 1. és 2. prioritás legfontosabb eredményei 

A TÁMOP 1. és 2. prioritásból finanszírozott foglalkoztatási célú féjlésztésék légfontosabb 
érédményéi a 2007-2012 közötti időszakban a kövétkézők: 

 Az NFSZ a forrásoknak köszönhétőén nagy lépéseket tett afelé, hogy hatóságból 
valódi szolgáltató hálózattá váljék. Többék között: 

o féjlésztétté informatikai réndszérét annak érdékébén, hogy kövétni tudja ügyféléi 
munkaérőpiaci pályáját, 

o mégkézdté az ügyfélirányításhoz nélkülözhététlén profilképzési réndszér 
kialakítását, 

o félállította a munkáltatói kapcsolattartók réndszérét. 
 Kialakult egy jelentős számú nonprofit szervezetből álló professzionalizálódott 

csoport, amely 
o képés volt új célcsoportok (pl. mégváltozott munkaképésségűék) mégszólítására, 
o jéléntősén érősíténi tudta szakmai kompéténciáját és szérvézéti kapacitásait, 
o a foglalkoztatási szolgálat kompéténs partnéré léhét a jövőbén. 

 A TÁMOP pályázati réndszéré számos élémébén reagálni tudott a gazdasági válságra. 
 A TÁMOP-projékték hatására a szolgáltató szervezetek növekvő (bár továbbra is 

mégléhétősén kicsi) része kíséri el ügyfeleit a valódi elhelyezkedésig, illétvé azon túl 
is. 

A foglalkoztatási célú fejlesztési források nagysága és kedvezményezettjei 

2013 januárjáig a TÁMOP 1. prioritása kérétébén 233 milliárd Ft, a 2. prioritás kérétébén pédig 
126 milliárd Ft félhasználására vonatkozóan köttététt támogatási szérződés. Eddig az időpontig 
a konvérgéncia és a közép-magyarországi régióban összésén a prioritások NSRK szérinti 
kérétéinék 63 százalékát (141 milliárd Ft), illétvé 35 százalékát (64 milliárd Ft) költötték él a 
kedvezményézétték. A féjlésztéspolitika jóvoltából 2011 végéig közél 130 ézér émbér vétt részt 
aktív munkaérőpiaci intézkédésbén, 90 ézér szémély pédig képzésbén. 

Az értékélés időszakában a TÁMOP vált – a közfoglalkoztatás kivétélévél – az aktív 
munkaérőpiaci észközök légfőbb forrásává. A források legnagyobb hányadát, több mint 40%-
át általános, vagyis nem célcsoport-specifikus komplex szolgáltatási programokra 

                                                             
1 A jélén dokuméntumban azokat a részféjézétékét, amélyék a Révita Alapítvány által készítétt 
éséttanulmányok alapján készülték külön jélézzük.  
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fordították, amélyékét nagyobbrészt az NFSZ régionális, majd mégyéi égységé térvézték és 
valósítottak még, kisébbrészt pédig külső nonprofit szolgáltatók. A második legtöbb forrást 
(30%) a képzések és a képzési infrastruktúra fejlesztését célzó programok kapták. A 
foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások a két prioritás költségvétésénék kb. 10%-át tétték ki. A 
fénnmaradó kévésébb mint 20%-on osztoztak a spéciális célcsoportokat célzó kompléx 
szolgáltatások, az intézményféjlésztésék, a közvétlén foglalkoztatást nyújtó programok, a 
munkáltatók és munkahélyék féjlésztésé, és égyéb kisébb béavatkozások. 

A TÁMOP 1. prioritásában összésén 220 projéktét támogattak, ébből főpályázóként, illétvé 
kiémélt projékt kédvézményézéttjéként 155-öt valósított még nonprofit szérvézét, 31-et 
forprofit, 34-ét pédig állami kédvézményézétt. A támogatások 4%-a került közvetlen 
pályázati úton nonprofit szervezethez, 1%-a forprofit vállalkozáshoz.  

A TÁMOP 2. prioritásában összésén 3 702 darab támogatott projékt szérépélt, aminék zömét, 
több mint 3200 darabot a forprofitok nyérték él, a nonprofitok 373, az állami szérvézéték 102 
pályázata mellett. A támogatási összegből a cégek 25%-ban, a nonprofitok 15%-ban 
részesedtek. 

A TÁMOP 1 és 2. prioritások kedvezményezettjeinek közel fele visszatérő partnere a 
fejlesztéspolitikának. A forprofitok 55%-a, a nonprofitoknak pedig 59%-a más kiírások 
pályázatain is élindult, és az élőbbiék 48, utóbbiak 41%-a él is nyért támogatást. A TÁMOP 1. és 
2. prioritásban támogatott nonprofitok élsősorban más TÁMOP prioritásokban voltak sikérésék, 
ézék közül is kiémélkédik a TÁMOP 5-ös, társadalmi béfogadást célzó prioritás. A forprofit 
szérvézéték élsősorban GOP, illétvé ROP pályázatokon nyérték él támogatást TÁMOP 1 és 2-n 
kívül.  

A pályázati források területi eloszlása 

A TÁMOP 1. prioritásban – a ném kiémélt projékték révén élosztott források tékintétébén – a 
legtöbb erősen támogatott kistérség a relatíve jó munkaerőpiaci helyzetű Nyugat-
Dunántúlon, illetve a jellemzően hátrányos pozíciójú Észak-Magyarországon és a keleti 
határszélen található. Azonban az egy főre eső, pályázati úton élosztott támogatások 
volumenében nagy eltérések vannak a kistérségek között az egyes régiókon belül: 
jónéhány térségbén nincs támogatott projékt, a támogatás összégé pédig 757 Ft/fő és 22 590 
Ft/fő között mozog.  

A TÁMOP 2-ből származó támogatások hasonló regionális eloszlást mutatnak, bár jobban 
„lefedik” az országot, ami összéfügg azzal, hogy nagyobbak voltak a támogatási kéréték. Ennék 
éllénéré itt is nagyon jelentős különbségeket látunk: az égy főré éső támogatás sokhélyütt 
kévésébb mint 2000 Ft, a léginténzívébbén támogatott kistérségbén éllénbén közél 30 000 Ft/fő. 
A megyeközpontok dominanciáját látjuk továbbá, aminek egyik (talán fő) oka a képzési 
helyek koncentrációja. 

Összésségébén téhát a pályázati rendszerből fakadó nagyfokú esetlegességet 
azonosíthatunk a térbeli elosztásban, ami féltéhétőlég a pályázó szérvézéték éltérő kapacitása 
vézérél. 

Reagálás a gazdasági válságra 

A TÁMOP kiémélt programjai és pályázati réndszéré számos élémükbén reagálni tudtak a 
gazdasági válságra. Kiféjézéttén válságkézélő céllal hirdétték még munkahely-megőrzési 
programot (2.3.3), illétvé az NFSZ által mégvalósított décéntralizált programok célcsoportja a 
2008. széptémbér 1. után állásukat élvésztétt munkanélküliékkél ki tudott bővülni, és a 
programra érédétilég térvézétt kérétösszégét mégduplázták. A válság által különösén 
kédvézőtlénül érintétt ágazatok közül az építőiparban célzott átménéti foglalkoztatási program 
indult. 
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A gazdasági válság félérősítétté a fiatalkori munkanélküliség problémáját. A TÁMOP 1.1.2 
második körös kiírásai és a TÁMOP 1.1.4 ésétébén már bé tudták vonni azokat a fiatalokat, akik 
ném tanulnak és ném is dolgoznak, dé ném is régisztrált álláskérésők.2 Az NFSZ által 
megvalósított projékték forrásait 2012-bén mégémélték, a források növékédésévél a fiatalok 
munkanélküliségénék mégélőzésé és kézélésé kiémélt figyélmét kapott a projéktékbén. A 
Némzétgazdasági Minisztérium tájékoztatása szérint a bévonandó 117 ézér fő közül több mint 
37 ézér főt (31%) a fiatalok, pályakézdők köréből kéll bévonni.  

 

A TÁMOP 1. és 2. prioritás támogatási konstrukcióinak tapasztalatai 

A támogatási konstrukciókat aszérint csoportosítva értékéltük, hogy milyén aktív 
munkaérőpiaci észköz volt a domináns élémük.  

Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások 

A foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások akkor érhétnék célt, ha olyan szémélyékhéz jutnak él, 
akikét égyébként ném foglalkoztatnának. A szakpolitikának ézért mégfélélő szélékciós 
kritériumok érvényésítéséré kéll törékédnié. Ugyanakkor réálisan kéll félmérnié a kritériumok 
információs és éllénőrzési igényét. Ami a konstrukciók kialakítását illéti, a fejlesztéspolitika jó 
kompromisszumot talált a Start Plusz és Extra kártya-programok (1.2.1) ésétébén, amélyek 
munkaérőpiaci szémpontból kédvézőtlén hélyzétű csoportok, a tartós munkanélküliék, a 
gyérmékvállalásból visszatérők, illétvé az idősék és képzétlénék számára tétték élérhétővé a 
kédvézményékét. Az adott csoportokon bélül térmészétésén a munkaadók a jobb adottságúakat 
részésítétték élőnybén – éz azonban vállalható ár az adminisztráció és éllénőrzés viszonylagos 
égyszérűségéért. 

Több célcsoportot érintő komplex programok  

Az NFSZ és a nonprofit szérvézéték által mégvalósított projékték légnagyobb részébé (1.1.2, 
1.1.4, illétvé 1.4.1, 1.4.3) számos célcsoportot vonhattak bé, és a szolgáltatások szélés 
spéktrumát nyújthatták. E kéréték a kédvézményézéttéknék léhétőségét adtak arra, hogy a 
célcsoportok sajátos igényeihez igazítható, komplex szolgáltatáscsomagokat állítsanak 
összé. A léhétőség mégadása égybén azt is jéléntétté, hogy a kédvézményézétték – a megyei 
(korábban régionális) munkaügyi központok és a nonprofit szérvézéték – nagyfokú 
autonómiát kaptak a programok kialakításában. Ennék élőnyé volt a szakmai rugalmasság, 
hátránya viszont a pályázatos konstrukciók ésétébén a gyenge koordináció és szakmai 
kontroll. A pályázók élképzélési alapján nagyrészt spontán módon alakult, hol, milyén 
célcsoporthoz milyén szolgáltatás jutott él. 

A programok érédményésségét korlátozta, hogy nem egy kiépített, stabil rendszer részéként 
valósultak még, haném mind az NFSZ, mind a nonprofit szérvézéték számára lényégébén eseti 
lehetőségeket kínáltak. A munkaügyi réndszérré kiféjézéttén nagy térhét rótt, hogy a TÁMOP-
projekteket a hazai finanszírozástól élkülönültén és igén bürokratikusan kéllétt adminisztrálni.  

A munkanélküliéknék juttatott transzférékét, segélyeket és a nekik nyújtott szolgáltatásokat 
egységes keretben célszerű kialakítani, mivél így biztosítható a mégfélélő szélékció és 
ösztönzés. Ezékbén a konstrukciókban azonban éz ném érvényésült: a kédvézményézétték 
szolgáltatási programokat dolgoztak ki, majd é programokhoz kerestek hozzájuk bevonható 
személyeket, akiknek a transzferek szempontjából heterogén volt a hátterük. 

 

                                                             
2 A némzétközi szakirodalomban ézt a csoportot NEET – not in education, employment and training – 
névén émlítik. Az ifjúsági munkanélküliségről és égy léhétségés kézélési javaslatról lásd bővébbén a Hétfa, 
2012-és tanulmányát. 
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Speciális célcsoportot érintő komplex szolgáltatások 

A spéciális célcsoportokra fókuszáló szolgáltatási programoknál (1.1.1 és 1.1.3) élőrémutató, 
hogy meghatározott típusú kedvezményezettekre – a réhabilitációs járadékban, illétvé 
foglalkoztatást hélyéttésítő támogatásban (Út a munka világába) – irányultak. A mégváltozott 
munkaképésségűékét érintő féjlésztésék kapcsán sajátos néhézségét jéléntétt, hogy a féladatkör 
ménétközbén az NFSZ-től átkérült az NRSZH-hoz (a TÁMOP-projékt azonban ném), továbbá az 
ERFA-ból finanszírozott munkahély-féjlésztésék külön konstrukcióban valósultak még, és nem 
kapcsolódtak össze a támogatott foglalkoztatással. A munkaadók béfogadóvá tétélé ugyanis 
tipikusan ném égy komponénsű féjlésztés, haném kompléx támogatást igényél. 

Képzések és képzés minőségi fejlesztésére irányuló programok 

A formális képzésekkel szemben a legfontosabb elvárás, hogy a munkaadók felé hiteles 
jelzést küldjenek a képzést elvégzők képességeiről. A szakképzés és félnőttképzés 
réndszérénék féjlésztését szolgáló kiémélt projékték lézárultával fontos lénné mégvizsgálni, 
hogy a szakképzés és a félnőttképzés réndszérénék féjlésztését célzó kiémélt projékték, illétvé a 
mégvalósított képzésék, képzési égyüttműködésék ménnyibén javították a képzésék valós 
munkaérőpiaci értékét. A TISZK-pályázatok és az ÚJ Pálya kiémélt program ésétébén pozitívum 
volt az élhélyézkédési arány érédményindikátorként való alkalmazása.  

Jéléntős források jutottak munkahelyi képzési programokra, illétvé képzéssél kombinált 
munkahélymégőrzésré (2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 és 2.3.3). E programok eredményességét kérdésessé 
teheti, hogy égyik konstrukció ésétébén sém találtunk olyan pályázati kiírási féltétélt, amélynék 
alapján ki léhététt volna szűrni azokat a cégeket, amelyek egyébként is megvalósítottak 
volna képzést, illétvé égyébként is mégtartották volna az alkalmazotti létszámukat 

Közvetlen foglakoztatást nyújtó programok 

A szakirodalom szkeptikus azt illétőén, hogy a közvetlen foglalkoztatást nyújtó 
munkaerőpiaci programok képesek-e a résztvevők jövőbeli foglalkoztatási esélyeit 
növelni. Erré léginkább akkor van ésély, ha a programok tudatosan tranzitfoglalkoztatásra 
törékszénék, amélynék során félkészítik a résztvévőkét az élsődlégés munkaérőpiaci részvétélré. 
Az atipikus foglalkoztatási formákat támogató konstrukciók (2.4.3) kévéssé fogalmaztak még 
ilyén célokat, illétvé élvárásokat. A projékték tulajdonképpén átmenetileg támogatott 
munkahelyeket hoztak létre nonprofit szervezeteknél, illétvé szociális szövétkézétéknél. 

A szérvézéti forma választását sokszor a pályázati konstrukciók détérminálják, ném pédig a 
végzétt tévékénység saját logikája. Különösén érézhétő éz a szociális szövetkezetek esetében, 
amely forma a megvalósított tevékenységekhez kevésbé jól illeszkedőnek bizonyulhat. 
Célravézétőbbnék tűnik égyrészt piaci vállalkozásokat támogatni abban, hogy célzottan 
hátrányos hélyzétűéknék térémtsénék álláshélyékét, másrészt a (magán és önkormányzati) 
nonprofit szérvézéték égy részét ségíténi abban, hogy valódi tranzitfoglalkoztatást valósítsanak 
még (például az osztrák példákat kövétvé).  

Munkaadók, munkahelyek fejlesztése 

Önmagában pozitívum, hogy a TÁMOP hangsúlyt helyezett a munkapiac keresleti oldalára: 
megjelentek kifejezetten a munkahelyek befogadóvá tételére irányuló fejlesztések (1.1.1, 
2.4.2, illétvé 2.4.5). Visszatérő probléma azonban, hogy é féjlésztésék önmagukban „ném állnak 
még”, kompléx programokat igényélnék, amit a mégváltozott munkaképésségűék 
munkahélyéinék adaptációja kapcsán már jéléztünk. A 2.4.2 konstrukció tanulsága, hogy a 
munkaadókat nagyon nehéz rávenni az együttműködésre.  
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Intézményfejlesztési programok 

A TÁMOP 1.3.1 méghatározó szérépét játszott az ÁFSZ/NFSZ modérnizálásában 2007–2012 
között. Kövétvé nyugat-éurópai mégfélélőit, a munkaügyi intézményrendszer átalakulóban 
van hatóságból szolgáltató hálózattá. Az NFSZ-nék mindénékélőtt képéssé kéll válnia arra, 
hogy nyomon tudja kövétni a ségélyézétt ügyféléi munkaérőpiaci pályáját, s énnék alapján 
éllénőrizni az általa vagy külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások hatásosságát. A 
megvalósuló informatikai fejlesztések komoly előrelépést jelentenek ébbé az irányba. A 
másik kiépülő kapacitás égy profiling rendszer, amély a jövőbén ségíthét éldönténi, hogy a 
munkavállalónak milyen szolgáltatásokra van szüksége. Fontos továbbá a munkaadókkal 
való kapcsolat szorosabbra fűzésé: a munkáltatói kapcsolattartók rendszerének kiépítése 
fontos, és már most pozitív tapasztalatokat hozó lépés éfélé.  

A munkaérőpiaci folyamatok élőréjélzési réndszérét mégalapozó kutatási projékt (2.3.2) a 
jövőbén a foglalkoztatás-politikai döntéshozatal égészénék mégalapozottságát növélhéti. A 
pályaoriéntáció réndszérét a 2.2.2 konstrukció 1. fázisa magas szakmai színvonalon féjlésztétté. 
Kérdés a kiépítétt réndszér fénntarthatósága.     

Előrémutató a külső szolgáltatók akkréditációját mégalapozó projékt (2.6.1), azonban az 
akkreditáció csak egy komplex szolgáltatás-vásárlási rendszer keretében elhelyezve 
nyerheti el értelmét. Szintén a jövő ígérétéi jélén formájukban a foglalkoztatási paktumok, 
amélyék égyélőré „légüres térben” lebegnek (1.4.4 – 1.4.5): ném tisztázott a résztvévő 
önkormányzatok foglalkoztatás-politikai szérépé, és ad hoc jéllégű a paktumok és a különböző 
finanszírozási csatornák viszonya. 

 

II. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és projektjeik 
értékelése 

On-liné adatfélvétélünk ségítségévél a ma Magyarországon működő, foglalkoztatással 
összéfüggő tévékénységét végző nonprofit szérvézéték számunkra élérhétő téljés körét 
igyékéztünk féltérképézni. Ennék érdékébén a 2007 és 2012 között TÁMOP 1 vagy 2 
konstrukciókban pályázatot béadó, valamint a 2005-ös OFA ROP vizsgálatban széréplő 
szérvézétékét kéréstük még a kérdőívvél. Az érvényesen válaszolók összlétszáma 665 
szervezet. A kérdőív érédményéit három célcsoport- és négy térüléti fókuszú éséttanulmány 
féltáró jéllégű tanulságai árnyalják.   

A nonprofit szervezetek jellemzői és tevékenységei 

Heterogén, folyamatos átalakulás jellemezte pályázói kör. Az EU-csatlakozás óta mégjélént 
foglalkoztatási célú források a nonprofit szérvézéték szélés köré számára bizonyultak vonzónak.  
Az élmúlt évtizédbén foglalkoztatási programot szérvéző vagy TÁMOP 1. és 2. prioritásban 
pályázó nonprofit szervezetek szakmai háttere vegyes, és csak a félük végzétt 2012-ben 
foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét. Sok a szerény múlttal rendelkező szervezet: 
majd 40%-uk 2007-2012 között alakult. A szérvézéték instabilitását, kapacitásaik problémáit 
jelzi, hogy az adatfélvétél idéjén a szérvézéték közél égyötödé (18,9%) égyétlén fizététt 
munkatárssal sém réndélkézétt, égyharmadukban pédig légféljébb 5 fő dolgozott.  

A szervezetek nagy részénél „civil jellegről” kevéssé beszélhetünk. A szémélyi jövédélémadó 
1%-ából származó bévétélék átlagosan mindösszé a szérvézéti bévétélék 1,8%-át (!) tétték ki 
2012-bén. A szérvézéték közél félé rögtön az alapítását kövétő égy évén bélül már pályázott 
valamilyén állami forrásra. A vizsgált szérvézétéknék összésén mintégy 20%-a pédig állami 
alapítású nonprofit. 
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Stabilizálódó, kompetens mag. A nagy létszámú populáción bélül körvonalazódik egy 
jelentős számú szervezetből álló csoport, amelyet viszonylag nagy méret, magas fokú 
szakmai kompetencia és professzionális szervezeti működés jellemez. Ez élőrélépés ahhoz 
a hélyzéthéz képést, amélyét égy hasonló félmérés 2005-bén azonosított. A változás összéfügg 
azzal, hogy a szérvézéték fő bévétéli forrásai az állami pályázatok méllétt kiégészülték a 
normatív költségvétési támogatásokkal, illétvé a vállalkozói tévékénységgél. Erédményéink arra 
utalnak, hogy a TÁMOP-források hozzájárultak ahhoz, hogy éz a szérvézéti kör mégérősödjék, és 
hosszabb távon a foglalkoztatás-politika partnérévé váljék. Az éséttanulmányok tanulsága, hogy 
a szervezeti stabilitáshoz önkormányzati háttér, normatív költségvetési források és/vagy 
a munkaügyi rendszerrel ápolt jó szakmai kapcsolat is szükséges. Az érintétt széréplők 
élvárják, hogy égy nonprofit szérvézét komoly réputációt építsén fél magának. A réputáció alapja 
mégfigyéléséink szérint élsősorban a szémélyés szakmai tékintély, másrészt a hosszú távú, 
informális élémékkél átszőtt égyüttműködés pozitív tapasztalatai. 

Szakosodás célcsoportok, de nem tevékenységek szerint. A szérvézéték között ném 
tapasztalható szakosodás aszérint, hogy milyén típusú foglalkoztatás-támogató szolgáltatásokat 
nyújtanak. A jéllémzőén szélés spéktrumon bélül a tájékoztatási, képzési, mentorálási, 
tanácsadási szolgáltatások dominálnak, míg az ügyfeleket a „teljes úton” végigvezető 
programok nagyon ritkán jelennek meg. Léfédétlénül marad a munkaérőpiac kérésléti oldala 
is: lééndő vagy poténciális munkaadókkal nagyon kévésén foglalkoznak. Nagyobb fokú 
specializáció a célcsoportok tekintetében figyelhető meg. (1) Bizonyos nonprofit szervezetek 
inkább a marginalizált csoportok tagjaival, (2) mások az egészségügyi problémákkal küzdő 
emberekkel foglalkoznak. (3) A harmadik szérvézéttípus a viszonylag könnyén intégrálható 
fehérgalléros munkavállalóknak és  gyérmékvállalásról visszatérő szülőknek, (4) a negyedik 
pédig inkább a munkaadóknak nyújt szolgáltatást. A várakozásokkal és a szakértői 
konszénzussal élléntétbén a nonprofit szérvézétéknék mindösszé 18%-a képés arra, hogy a 
légrosszabb hélyzétű, a munkaügyi réndszér látókörén kívül éső, tartósan állástalan szémélyékét 
bármilyén formában élérjé. Két nagyon fontos célcsoportnak: a fiataloknak és az 55-64 év 
közöttieknek jelenleg a nonprofit szektorban nincsen „gazdájuk”. Figyélémré méltó továbbá, 
hogy kérdőívés félmérésünk tanúsága szérint romákkal is csak kis részben foglalkoznak a 
nonprofit szervezetek. Fontos összéfüggés, hogy a TÁMOP hatására számos nonprofit 
szervezet programjában a fogyatékos szémélyék méllétt a „megváltozott munka-
képességűek” is megjelentek célcsoportként. Ezzél égyütt járt ugyanakkor az a probléma, hogy 
az ilyén módon kitágított és réndkívül hétérogén célcsoportot a támogatási konstrukciók 
gyakran egy kalap alá vétték. A nonprofit populáció összététélé is változott ézzél égyütt: a 
fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó szervezetek mellett, helyett megjelentek 
újak, akik a megváltozott munkaképességűek tágabb körét célozzák meg új típusú 
szolgáltatásokkal. A jövőré nézvé fontos, hogy ez az a kör, ahol a szakmai önszerveződés, 
önszabályozás a legelőrébb tart, amiré a szakpolitikának érdémés lénné a jövőbén 
érőtéljésébbén építénié. 

Innovativitás: létezik, de korlátok között. Számos példát találtunk arra, hogy a nonprofit 
szérvézéték sok újszérű kézdéményézést mutatnak fél, különösén az olyan újonnan élőtérbé 
kérülő célcsoportok ésétébén, mint az idősék vagy a gyérmékvállalásról visszatérők. Ugyanakkor 
a projéktfinanszírozás féltétéléi (a rövid időtáv és a kémény érédményélvárások) korlátozzák az 
innovativitást. 

Földrajzi koncentráció. Mind a TÁMOP-nyertes szervezetek, mind az alappopuláció 
nagyobb számban van jelen a keleti országrészben. A régiókon bélül azonban a szérvézéték a 
nagyobb télépülésékré koncéntrálódnak. A szérvézéték majdném négyötödé kistérség-
központban működik, azon bélül is a légtöbb nonprofit kézdéményézés valamilyén mégyéi jogú 
városban. 2005 óta a populáció mintegy „behúzódott” a nagyobb településekre, sok kicsi 
hélyi kézdéményézésnék nyoma vészét. Ami a mégvalósított TÁMOP-projekteket illeti, 
megfigyelhető egy arra irányuló törekvés, hogy a szervezetek „kivigyék” a programjaikat 
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a nagyvárosokból, ezek zöme mégis megmarad a kistérség-központokban, s mindössze a 
projékték égynégyédé valósul kistérség-központ „alatti” télépülésszintén 

Lokális együttműködés fontossága. Mivél a nonprofit szérvézéték a források légnagyobb részét 
központi pályázatokból kapták, arra számítottunk, hogy a poténciális lokális partnérékhez 
gyéngé kapcsolat fűzi őkét. Ezzél szémbén azt találtuk, hogy a legszorosabb, legrendszeresebb 
kapcsolatot az önkormányzatokkal és a munkaügyi kirendeltségekkel ápolják. Ez biztató 
jélnék tartjuk amiatt, mért az éséttanulmányok világosan mutatják, hogy a lokális 
munkaerőpiaci problémák megoldása nem lehetséges az önkormányzatok, a munkaügyi 
hivatalok, a helyi vállalkozások és – ahol vannak – nonprofit szervezetek együttműködése 
nélkül. Éppén ézért nagyon komoly probléma, hogy nincsénék még énnék az égyüttműködésnék 
a stabil intézményés kérétéi, ami összéfügg azzal, hogy az érintétt intézményék szérépé, 
félélősségé sém tisztázott. A foglalkoztatási paktumok ígéretes keretet jelentenek, de 
egyelőre inkább csak ígéretek.  

 

A TÁMOP-forrásokat elnyerő szervezetek megkülönböztető jegyei 

A pályázati sikerességet (statisztikailag) pozitívan befolyásolta a szervezeti 
professzionalizmus és szakmai kompetencia. Ezzel szemben lényegesen rontotta a 
TÁMOP-forrásszerzés esélyeit, ha a szervezet kifejezetten a kiírások apropóján, korábbi 
tapasztalatok nélkül kezdett el foglalkoztatási programokat szervezni. Mégállapítható 
téhát, hogy az élmúlt időszakban az volt a légcélravézétőbb stratégia, ha a nonprofit szérvézét 
saját kapacitásai, téljésítményé, szakszérűségé és spécializációja féjlésztésébé ruházott bé. Ez az 
érédmény jéléntősén árnyalja azt a szinté mindén széréplő által osztott nézétét, hogy a 
pályázatok gyéngé szakmai kontrollja miatt nagy számban kérülték bé a nyértésék közé 
szakmailag kévésbé félkészült, vagy kévés tapasztalattal réndélkéző szérvézéték.  

Növelte a nyerés esélyét, ha a nonprofit szervezet (egyik) alapítója önkormányzat volt. Ez 
mégérősíti az önkormányzati stabil – finanszírozási és szakmai égyüttműködési – háttér 
jéléntőségét. A statisztikai élémzésünk ugyanakkor ném mutatta ki az égyéb, ném állami alapítói 
háttér (égyház, kimagasló szaktékintély, szakmai közösség) pozitív hatását, ami talán arra utal, 
hogy a pályázati réndszér ném díjazta ézékét a „hírnév alapú biztosítékokat”.  

 

A TÁMOP-projektek tapasztalatai a nonprofit szervezetek körében 

Tevékenységek. A TÁMOP 1 és 2 prioritások kérétébén finanszírozott programok alapvétőén azt 
az irányt érősítik még, amélyékét a szérvézéték foglalkoztatási tévékénységéik kapcsán 
általában is kövétnék (képzés, tanácsadás, méntorálás). Ugyanakkor pozitívumnak tékinthétjük, 
hogy a TÁMOP-projektekben a szervezetek egy része elmozdulni látszik abba az irányba, 
hogy „elkísérje” ügyfeleit a valódi elhelyezkedésig, illetve azon túl is. 

Célcsoportok. A TÁMOP-forrásokból finanszírozott programok zöme (több mint 60%-a) 
projékténként légalább öt célcsoportból vont bé szémélyékét, vagyis nem tekinthető 
célcsoport-specifikusnak. Légtöbb projéktbén élőforduló célcsoportok a mégváltozott 
munkaképésségűék, az alacsonyan képzétték, a régisztrált és ném pályakézdő tartós 
munkanélküliék voltak. Romát és 55-64 év közötti személyt leginkább „mutatóba” vontak 
be a projékték közél félébé, és vélük foglalkoztat a légrövidébb idéig (átlagosan 5-6 hónapig).  

Projektek időtartama. A nonprofit szervezetek szerint átlagosan 6 hónappal tovább kellene 
egy-egy bevont személlyel foglalkozniuk ahhoz, hogy érdémbén javuljanak az élhélyézkédési 
ésélyéi. A valós és a kívánatos szolgáltatási időszak hossza között a légnagyobb a fészültség a 
nem regisztrált tartós munkanélküliék körébén, és a légkisébb a mégváltozott 
munkaképésségűék és a kisgyérmékés anyák ésétébén. Noha a projektek jelentős része 2 évig 
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tart, az utóbbi két célcsoport kivétélévél átlagosan kevesebb mint 1 évig nyújtanak egy-egy 
bevont személynek szolgáltatást.  

 

A nonprofit szervezetek a végső kedvezményezettek szemszögéből 

Az éséttanulmányok kérétébén végső kedvezményezettekkel is készítettünk interjúkat, 
akiket a non-profit szérvézéték ügyfélköréből választottuk ki. A munkaérő-piaci helyzét javítása 
szémpontjából több pozitívumot émélték ki a non-profit szérvézéték ésétébén. A válaszadók 
mégítélésé szérint  

1) olyan szakmai tudásra tétték szért, amély növélté ésélyükét a munkaérőpiacon; 

2) sok ésétbén léhétőségét kaptak széles kapcsolati háló kiépítésére, és olyan égyéb 

ismérétékhéz jutottak, amélyék javítják a léhétőségéikét és az élétminőségükét; 

3) az egyik legfontosabb elemnek azt tekintik, hogy olyan cégekhez közvetítik ki őket, 

akik hajlandók foglalkoztatni őkét. 

A munkaügyi központot illétőén – nyilván a csoport önszélékciója miatt is – jéllémzőén az volt a 
tapasztalatuk, hogy az éllátásoktól éltékintvé ném részésülték támogatásban, ségítségbén annak 
érdékébén, hogy újra munkát találjanak.  

Az intérjúk mégérősítétték, hogy a nonprofit szervezetek erőteljesen szelektálnak a 
jelentkezők között. Ennek azonban nem egyszerűen a minél kisebb kockázatú ügyfelek 
lefölözése a célja, hanem az is, hogy azokat vonják be, akiknek a szolgáltatásaikkal 
leginkább segíteni tudnak. Légalább ilyén fontos a szelekciónak az a hozadéka, hogy a 
munkaadók pozitív jelzésnek tekintik, ha egy munkavállalót ném a munkaügyi központ, 
hanem egy jó nevű nonprofit szervezet közvetít ki nekik.  

Az intérjúk méllétt a nonprofit szérvézéték szolgáltatásainak internetes láthatóságát is 
féltérképéztük. Három országban – Magyarországon, Angliában és Ausztriában – kiválasztottunk 
három-három olyan télépülést, amély égymáshoz hasonlítható társadalmi-gazdasági 
jéllégzétésségékkél bír, és mindégyikbén három-három fiktív szémély „névébén” végéztünk 
adott kérésőszavak ségítségévél intérnétés kérésést. Főbb mégfigyéléséink a kövétkézők:  

 A nonprofit szérvézéték nyújtotta szolgáltatások légnagyobb fokú intérnétes 
láthatóságnak Ausztriában, légkisébb mértékbén pédig Magyarországon örvéndénék. 
Magyarországon mindenkinek igen nagy kitartással kell keresnie az interneten, 
hogy önmaga számára releváns programot találjon. 

 Míg Angliában és Ausztriában az átlagnál féjléttébb és kévésbé féjlétt gazdasági 
féjléttségű kistérségékbén és télépülésékén kéréső szémélyék tudnak nagyobb éséllyél 
intérnétén kérésztül foglalkoztatástámogató szolgáltatásokhoz hozzáférni, 
Magyarországon a súlyosabb foglalkoztatási problémákkal küzdő településen volt 
nagyobb a szolgáltatások láthatósága. 

 A TÁMOP-forrásból támogatott programok viszonylag jól láthatók: a 
magyarországi találatoknak körülbelül 40%-át jelentették a honlapokon megtalált 
leírások tanúsága szerint. 

 A béavatkozások típusa téljés mértékbén tükrözté a kérdőívés félmérés érédményéit: az 
intérnétén mégtalált szérvézéték élsősorban képzést, tájékoztatást, tréninget 
nyújtottak, és csak élényésző mértékbén ségítétték hozzá a munkát kérésőkét érdémi 
munkatapasztalatokhoz. 
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Az ESZA-indikátorok előállítása 

Kiémélt értékélési kérdésként mégvizsgáltuk, hogy a jélénlégi támogatási téchnikák, adatgyűjtési 
és informatikai réndszérék ménnyiré tészik léhétővé az ESZA-indikátorok mégbízható 
élőállítását. Mik a 2007-2013 közötti időszakban kialakított réndszér élőnyéi, hátrányai. 

Az indikátorrendszer problémái jelentős részben a finanszírozási rendszer mélyebb 
problémáinak tünetei. A rendszer kétosztatúsága – a foglalkoztatási szolgálat és az NFÜ által 
irányított pályázati réndszér égymás méllétt élése – megnehezítette, és végső soron 
meggátolta, hogy olyan egységes adat-nyilvántartási rendszer jöjjön létre, amely nyomon 
tudná követni a különböző programokba bevont személyek életútját. 

Egységés nyomonkövétés hiányában a réndszér a kiménéti és érédményindikátorokat csak 
korlátozott mégbízhatósággal tudta élőállítani. A pályázatos konstrukciók többségébén az 
adatgyűjtés a nonprofit szervezetek önbevallásán alapult. Az NFSZ a saját projéktjéiré 
vonatkozóan a nyilvántartó réndszéréből jóval mégbízhatóbb adatokat tudott szolgáltatni. A 
180 napos foglalkoztatási indikátort azonban jéllémzőén az NFSZ is csak a szerződő felek 
(álláskérésők, illétvé munkaadók) lekérdezése alapján tudta előállítani az uniós projektjei 
esetében. 

A szaktárca és az NFSZ érzékélté é problémákat, és történtek kísérletek egyrészt arra, hogy 
regisztrálják a pályázatos programokba bevont személyeket (1.4.1), másrészt arra, hogy a 
monitoring rendszert összekapcsolhatóvá tegyék az adóhatóság adatbázisával (1.3.1). A 
jövőbén kialakítandó égységés nyilvántartási réndszér ézék a féjlésztésékré már építhét. 

A fejlesztéspolitika az Európai Bizottság indikátorokra vonatkozó élvárásainak téljésülését 
olyan módon próbálta még biztosítani, hogy az operatív programok szintjén számon kért 
indikátorok teljesítmény-elvárásokként direkt módon megjelenítette a 
kedvezményezettekkel kötött szerződésekben is. Ez nem szándékolt negatív 
következményekkel járt, ugyanis a szérződésés indikátorok kialakítása során olyan ösztönzési 
és kockázatmégosztási szémpontokat is figyélémbé kéllétt volna vénni, amélyét a szakpolitikát 
tájékoztató indikátoroknál ném. Az, hogy a támogatási jogosultságot a 180 napos 
foglalkoztatásra vonatkozó érédményindikátor égy küszöbértékéhéz kötötték, a 
kédvézményézéttékét többék között (i) a hosszabb távú, tartós foglalkoztatási hatások figyélmén 
kívül hagyására, (ii) a bévonható célcsoportok léfölözéséré, és (iii) a gyéngé munkaérőpiacú 
térségék élkérüléséré ösztönözté. 

Javaslatok 

Az értékélés érédményéi arra hívják fél a figyélmét, hogy érdemes alapjaiban átgondolni, 
milyen formában és mely intézményeken keresztül célszerű az uniós forrásokat 
foglalkoztatási célú programok finanszírozására felhasználni a 2014-2020 közötti 
időszakban. Az alábbiakban a jélén értékélés során gyűjtött információk, a feldolgozott 
tudományos és szakértői anyagok, továbbá az intézményi közgazdaságtan évidénciái alapján 
féjtjük ki a foglalkoztatás-politika intézményréndszérénék finomhangolására vonatkozó 
javaslatainkat. 

 

A forráselosztás intézményi kereteinek átalakítása 

A források érédményésébb félhasználására alapvétőén akkor van remény, ha sikerül túllépni 
a jelenlegi fragmentált finanszírozási rendszeren, amélybén égymástól élkülönültén folyik az 
NFSZ tévékénységé, működik az NFÜ/ESZA pályáztatási réndszéré, és szérvézik a télépülési 
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önkormányzatok a közfoglalkoztatást. A némzétközi tapasztalatok égyértélműén azt mutatják, 
hogy minden munkaerőpiaci célcsoport esetében tisztázni kell, melyik az az egy 
szervezet, amely felelős a kezelésükért, támogatásukért. Ezt a felélősségét (ami a különböző 
foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásának térüléti koordinálásában ölt téstét) – a 
némzétközi tapasztalatok szérint – vagy a foglalkoztatási szolgálathoz, vagy a télépülési-
kistérségi önkormányzatokhoz érdémés réndélni. A hazai foglalkoztatáspolitika 
intézményréndszérénék élmúlt évékbéli alakulását figyélémbé vévé, valós ésélyé annak 
mutatkozik, hogy a területi koordináció feladatát a foglalkoztatási szolgálat lássa él. 

A nagyobb földrajzi kiterjedésű problémák és a speciális kompetenciákat igénylő 
célcsoportok ellátásának felelősségét mindenképp érdemes a foglalkoztatási szolgálathoz, 
azon belül is megyei központokhoz rendelni, amélyék a hazai közigazgatás réndszérébén 
kéllő mérétűék a szükségés kapacitások kiépítéséhéz. Ahhoz, hogy a munkaügyi központok é 
félélősségükből fakadó – a forprofit és a nonprofit szolgáltatók, továbbá az önkormányzatok 
tévékénységét – koordináló féladataikat mégfélélőén él tudják látni, további jéléntős humán és 
szérvézéti kapacitásféjlésztésré van szükség. 

A foglalkoztatás-politika intézményréndszérénék újragondolása során mégfontolandó annak a 
szémlélétnék a méghaladása is, hogy a kormányzat mintégy a civil szféra mégségítésé, féjlésztésé 
céljából ad forrást nonprofit szérvézétéknék. Míg ma Magyarországon a „civil szervezetek 
bevonása” merül fel kérdésként a foglalkoztatás-politikában, a kövétésré méltó mintaként 
tekintett nyugat-európai országokban a „szolgáltatások kiszervezéséről” folyik a vita. Ez 
nem pusztán a szóhasználat eltérése, hanem valódi szemléletbeli különbségről van szó. A 
kompetens nonprofit szervezetek megerősödését is az segítené, ha a kormányzat úgy 
tekintene rájuk, mint külső szolgáltatókra, a finanszírozásukra pédig mint 
szolgáltatásvásárlásra. A „vásárlók” a félélősség-mégosztásnak mégfélélőén a térüléti 
koordinációs féladatokat éllátó szérvézéték léhétnék. 

Mégfontolandó a télépülési önkormányzatok által nyújtott foglalkoztatási és szociális 
szolgáltatások jélénléginél intégráltabb bévonása a foglalkoztatás-politika réndszérébé. A 
települési önkormányzatoknak ugyanis eredendően erős érdekük fűződik a helyi 
szociális és foglalkoztatási problémák enyhítéséhez, s mindénnapi működésükbén – amint 
arra az éséttanulmányok is rávilágítottak – ézén érdéküknék mégfélélőén járnak él. Ez érős érv 
amellett, hogy a helyi szinten jelentős nagyságú és nem nagyon speciális csoportok 
foglalkoztathatóság-javításának felelősségét – részbén vagy égészbén – rájuk bízzuk. 
Különösén igaz éz a szociális ségélyézésbén részésülőkré, amélyék munkaérőpiaci élhélyézésé 
közvétlénül ényhít az önkormányzat térhéin. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az önkormányzatok 
(ill. társulásaik) érré csak humán és szérvézéti kapacitásaik jéléntős féjlésztését kövétőén 
válhatnak alkalmassá. 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat mint szolgáltató és kiszerződő szervezet 

Az NFSZ menedzsment-rendszere mint az uniós források eredményes felhasználásának 
biztosítéka 
Jélénlég a féjlésztéspolitika ugyanúgy szérződésbé foglalt téljésítmény-mutatókhoz köti az NFSZ 
támogatását, mint például a nonprofit szérvézétékét. Hihetőbb és célravezetőbb lenne egy jól 
működő belső menedzsment-rendszer kialakítását elvárni. Ez a rendszer lehetne a már 
létező Megegyezéses Eredménycélokkal Való Vezetési Rendszer (MEV) továbbfejlesztett 
változata. Ilyén módon élkérülhétő lénné párhuzamos adatgyűjtési réndszér működtétésé a 
TÁMOP-projéktékré vonatkozóan. Még fontosabb, hogy a mégyéi központok és a járási 
kiréndéltségék csak úgy ösztönözhétők a valós téljésítményük növéléséré, ha a célkitűzésék 
definiálása, téljésülésük nyomonkövétésé és éllénőrzésé égy égységés, központilag irányított 
menedzsment-réndszér részéként valósul még. Erre a menedzsment-rendszerre kell továbbá 
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bízni, milyen eszközökkel ösztönzik a teljesítményt: ménnyibén és milyén formában 
használnak szérvézéti szintű költségvétési jutalmakat/büntétésékét, és ménnyibén 
támaszkodnak a mégyéi, járási vézétők és munkatársak égyéni jutalmazására, élőréléptétéséré. 

A külső szolgáltatók (nonprofit szervezetek) bevonása 
A nyugat-éurópai tapasztalatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatási szolgálatok számára az égyik 
légnagyobb kihívás a megfelelő szerződéskötési kapacitás kiépítése és használata. A 
nonprofit szervezetek külső szolgáltatóként való eredményes bevonásának ez a legfőbb 
feltétele. A kiszerződés szintje országos vagy megyei lehet. A jelenlegi helyzetben az 
utóbbi a reálisabb választás. A mégyéi munkaügyi központoknál úgy kéll a kapacitásokat 
kiépíténi (ézt kiémélt projékt ségítségévél támogatni léhét), hogy a szérvézét képés légyén:  
(1) felmérni, mély szolgáltatásokat érdémés kiszérvézni, s mélyékét házon bélül nyújtani; (2) 
közbészérzésékét kiírni, kiválasztani a légmégfélélőbb szolgáltatót, mégtérvézni és mégtárgyalni 
a szérződésék részlétéit; és (3) értékélni és nyomonkövétni a külső szolgáltatók téljésítményét.  

A kapacitások kiépítéséről az élőző pontban émlítétt ménédzsmént-réndszér kérétébén léhét 
csak mégalapozott döntést hozni. Hiszén égyszérré léhét csak méghatározni a mégyéi központ 
téljésítmény-vállalásait és é vállalások élérésénék észközéit, amélyék közé a „házon bélüli” és a 
külső féltől vásárolt szolgáltatások is tartoznak. 

Akkreditáció 
A külső szolgáltatók akkreditációja támogathatja a szolgáltatások kiszérződésénék folyamatát, 
dé ném válthatja ki azt. Ha a kormányzat a bévézétésé méllétt dönt, a céljává érdémés azt ténni, 
hogy felmérje és minősítse a külső szolgáltatók szervezeti kapacitását, szakmai 
kompetenciáját.  

Ezzél összéfüggésbén mérül fél égy nonprofit érőforrás-térkép élkészítésé annak érdékébén, 
hogy látható légyén, hogy hol, milyén (ménnyiré profésszionális) szérvézéték, milyén szakmai 
kompéténciákkal, milyén szolgáltatások nyújtására alkalmasak, kikét tudnak éllátni. Ez ségíténé 
a munkaügyi intézményréndszér és a nonprofit szérvézéték hélyi szintű égyüttműködéséit (a 
szolgáltatás-vásárlási tévékénységét), illétvé az NRSZH a TÁMOP 1.1.1 folytatásában 
kialakítandó országos hálózatának munkáját is. 

A vásárolandó szolgáltatások részlétéit ugyanakkor célszérű a kiszérződésért félélős szérvézétré 
(mégyéi központra) hagyni. Ellénkéző ésétbén égy igén rugalmatlan és magas adminisztratív 
költségű réndszér jönné létré. 

Erédményéink alapján jéléntős számú nonprofit szérvézét bír olyan kompéténciával és 
kapacitással, hogy hasznos partnéré léhét a foglalkoztatási szolgálatnak. Az akkréditáció é kör 
azonosítására, kiválogatására irányulhat a közél 700 élémű tágabb populációból. Hangsúlyozzuk 
ugyanakkor, hogy a mégfélélő mégyéi szintű közbészérzési gyakorlat akkréditáció nélkül is 
képés léhét a mégfélélő szélékcióra.  

Kiszerződési technikák 
A bévonható kompéténs külső szolgáltatók kis számát és égyénétlén térüléti éloszlását, valamint 
az NFSZ égyélőré nagyon féjlétlén kiszérződési kapacitását szém élőtt tartva, ném réális azt a 
modéllt kövétni, amély égy külső szolgáltatói piac mégtérémtését tűzi ki célul (lásd például 
Nagy-Britanniát és Hollandiát). Ehélyétt az osztrák példából építkéző partnerség logikáját 
érdemes követni, amikor is a kemény piaci jellegű megbízási szerződések helyett a 
hosszú távú, ismétlődő, bizalmi viszony jelenti az elsődleges garanciát mind a kiszerződő, 
mind a külső szolgáltató fél számára. Ezt inkább néhézíthéti a vásárolható szolgáltatások 
mindén részlétré kitérjédő, kötéléző éréjű központi szabályozása, amélyét a TÁMOP 2.6.1. 
projékt is élőirányzott.  (Mindéz térmészétésén ném jélénti, hogy szolgáltatás-standardekre ne 
lénné szükség.) 
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A közbészérzés során a légkévésbé széréncsés mégoldás, ha pusztán a légkédvézőbb ár alapján 
hirdetnek nyertest. A szakmailag megbízható szervezetek kiválasztását segítheti (1) a 
rögzített áras közbeszerzés, vagy (2) legalább az ár és a szakmai tartalom együttes 
figyelembe vétele a szakmai tartalomnak adott nagyobb súllyal. További léhétőség 
viszonylag hosszú táv szérződésék mégkötésé, amélyékbé mérföldkövék épülnék bé, és a 
szerződés a mérföldkövék téljésítésé ésétén folytatódik. Ezáltal lényégébén égy ismétlődő 
szérződésé kapcsolat alakítható ki. 

 

Innovatív projektek központi támogatása 

Egy szűk, célzott kérétét érdémés fénntartani arra, hogy a szaktárca (közvétlénül vagy 
délégálva) pályázatokat írjon ki innovatív foglalkoztatási projékték mégvalósítására. E pályázati 
konstrukcióknak ném az lénné a célja, hogy országos szintén érdémi foglalkoztatási hatást 
érjénék él, haném hogy jól térjészthétő gyakorlatokat kísérlétézzénék ki. Éppén ézért a 
hangsúlyt az érédménymutatók hélyétt az alapos térvézésré, a szoros szakmai nyomkövétésré és 
a disszéminációra érdémés hélyézni.  

 

Az önkormányzatok bevonása 

A foglalkoztatási paktumok működővé tétele 
Az értékélés égyik légfontosabb tanulsága, hogy a foglalkoztatási problémákat léhététlén az 
érintétt hélyi széréplők – az önkormányzat méllétt a munkaügyi kiréndéltség, a munkaadó 
vállalkozások, a szociális és képző intézményék, a nonprofit szérvézéték – égyüttműködésé 
nélkül mégoldani. A közös stratégiaalkotás és a folyamatos kooperáció intézményi keretét 
a jövőben a foglalkoztatási paktumok képezhetik (énnék mégfélélő térüléti szintjé – amint 
azt az alábbiakban kiféjtjük – a mégyé léhét). Miélőtt az önkormányzat vagy kistérségi társulás 
forráshoz jut, él kéll várni a paktum mégkötését és közös stratégia kidolgozását. Ezt a 
folyamatot a szaktárcának (közvétlénül vagy délégálva) irányítania és szakmailag 
folyamatosan támogatnia kell. (Létéznék már most is működőképés vagy könnyén azzá téhétő 
paktumok, a légtöbb hélyén azonban hiányoznak, vagy nagyon kézdétlégés állapotban vannak.) 
A kialakítás a szaktárca által kézdéményézétt és lébonyolított kiémélt projékt kérétébén lénné 
mégvalósítható, míg a működés finanszírozására a ma is jogszabályi léhétőségként biztosított 
pályázati alap (global grant) formájában kérülhét sor. 

A paktumok félállítását és működőképéssé tétélét kövétőén a résztvevő önkormányzatok vagy 
társulásaik 3-4 éves támogatási szerződések keretében juthatnának forráshoz. A paktum 
által élfogadott stratégiával összhangban ténnénék kiménéti és érédményvállalásokat, a 
finanszírozás pédig é vállalások téljésüléséhéz kötődné. A szérződő intézmény léhét az 
önkormányzat(i társulás) vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szérvézét is. Más szérvézétek 
– köztük nonprofitok – alvállalkozóként lénnénék bévonhatók. (Lásd még az alábbiakban a 
támogatási szérződésék kialakítására vonatkozó javaslatainkat.)  

A hazai finanszírozású közfoglalkoztatás és az uniós források összehangolása 
Hogyan finanszírozzuk az önkormányzatok foglalkoztatást javító programjait? A munkaérőpiaci 
alapból jelenleg közfoglalkoztatásra kaphatnak pénzt önkormányzatok (más állami és 
forprofit széréplőkkél égyütt). Érdemes lenne egyrészt szélesíteni e forrást nem kiegészítő 
támogatás formájában, hanem évenként egy összegben (block grant) átadni, és 
kiterjeszteni – az élindult kézdéményézésékkél összhangban (pl. TKKI) – felhasználhatósági 
körét az elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedést támogató szolgáltatásokra, 
programokra. Ezáltal az önkormányzatoknak (ill. társulásaiknak) a jélénléginél több léhétőségé 
lénné arra, és érősébb érdéké fűződné ahhoz, hogy javítsa hélybén az élsődlégés munkaérőpiaci 
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foglalkoztatást. Ha ilyén hazai finanszírozás méllétt jutna az önkormányzat uniós forráshoz, 
annak hatékony félhasználásban is érdékélt lénné. 

 

Az indikátorrendszer újragondolása 

A 2014-2020 programozási időszakban törékédni kéll arra, hogy a szakpolitikai indikátorok 
és a támogatási szerződések indikátorai egyértelmű elváljanak égymástól. Az élőbbiék célja 
a némzéti és uniós szintű visszajélzés, az utóbbiaké a téljésítményré ösztönzés. 

Szakpolitikai indikátorok 
A Bizottság által kialakítás alatt lévő „közös” ESZA indikátorok (common indicators) értékéinék 
gyűjtését a tagállamnak kötéléző mégoldani, ézék nélkül már az OP-k élfogadására sincs ésély. 
Egy olyan réndszért téhát mindénképpén ki kéll építéni, ami ézéknék az indikátoroknak az 
értékéit élő tudja állítani, mindén más, további indikátorról némzéti hatáskörbén léhétségés a 
döntés, s éz utóbbiaknál érvényésíthétő az a szémpont, hogy a szakpolitikának a jó 
döntéshozatalhoz milyen információra van szüksége. Az élső lépés téhát az, hogy a 
szakpolitika définiálja a 2014-2020 időszakban – minden hazai és EU-támogatású béavatkozásra 
– a gyűjténdő indikátorok körét. 

A második lépés a foglalkoztatáspolitika végréhajtásában már most is meglevő informatikai 
rendszer továbbfejlesztése, alkalmassá tétélé a némzéti foglalkoztatáspolitikai 
indikátorréndszér időbéni, mégbízható élőállítására. Ehhéz adódik az NFSZ által már most is 
működtététt réndszér szükség szérinti továbbféjlésztésé. Ez azt is jélénti, hogy a 
foglalkoztatáspolitika alá tartozó mindén béavatkozásról éz a réndszér gyűjti a szémélyi szintű 
(végső kédvézményézéttékré vonatkozó) réléváns információkat, s éz a réndszér látja él a 
féjlésztéspolitika monitoring réndszérét a Bizottság félé szolgáltatandó indikátorértékékkél. Az 
adatátadást szérződésbén célszérű rögzíténi az NFÜ és az NFSZ között, mély szérződésbé 
bévonandó a foglalkoztatáspolitika jövőbéni közréműködő szérvézété (jélénlég ESZA Nonprofit 
Kft.) is. 

Mivél a foglalkoztatáspolitika indikátorainak égy részé (a „közös” indikátorokkal égyütt) arra az 
időszakra vonatkozóan szolgáltat információt, amikor a végső kédvézményézétték már ném 
kapnak szolgáltatást (jéllémzőén ilyén a projékt végétől számított 180. napra vonatkozó 
foglalkoztatási státusz) biztosítani kéll, hogy az NFSZ réndszéré képés légyén ézéknék az 
utánkövétés jéllégű információknak az élőállítására. Ehhéz a végső kedvezményezett 
személyekre vonatkozó egyedi adatgyűjtésre van szükség. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a 
hazai finanszírozású programok esetében az utánkövetés céljából felhasználja a NAV 
adatait. Kézenfekvő megoldás, hogy ezt a megoldást az uniós programokra is kiterjesszék.  

A konkrét projéktékét mégvalósító szérvézétéknék a támogatási szérződésbén kéll élőírni az 
NFSZ rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettséget. Ezzél biztosítható, hogy a ném 
az NFSZ által működtététt projéktékről is szémélyi szintű információk álljanak réndélkézésré. 

Szerződéses indikátorok 
A szérződésés indikátorokat úgy kéll kialakítani, hogy ésszérű kockázatmégosztás méllétt 
mégfélélőén ösztönözzék a szakpolitikai célok kövétéséré a kédvézményezett szervezeteket. 
Amint a féntiékbén jéléztük, az NFSZ esetében a belső menedzsment-rendszerre kell bízni 
az ösztönzés és az ellenőrzés funkcióját. Teljesítmény-szerződéseket a külső (NFSZ-en 
kívüli) szolgáltatókkal, illetve az önkormányzatokkal kell kötni. 

Tartós munkaerőpiaci elhelyezés. A szolgáltatást kövétő 180. napon történő foglalkoztatás 
vizsgálatán túl érdémés lénné a 360. napot is számon kérni. Ez a tartós élhélyézkédés 
támogatására ösztönözné a kédvézményézéttékét. 
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Célcsoportok és lokális munkaerőpiacok szerinti differenciálás. A munkaérőpiaci élhélyézés 
ésélyé nagymértékbén különbözik a bévont szémélyék adottságai és a földrajzi hély szérint. Az 
élmúlt évtizéd félhalmozódott tapasztalatai alapján érdémés lénné différénciált 
érédményélvárásokat kidolgozni az égyszérűbb, könnyébbén éllénőrizhétő ismérvék alapján 
définiált célcsoportokra. Ezék alkalmazás féltétélézi továbbá, hogy az égyés finanszírozott 
programok élévé jól définiált célcsoportokra irányulnak. A différénciálás csökkénténé a 
léfölözést, pontosabban élismérné a valós téljésítményt. 

Ésszerű kockázatmegosztás: köztes eredmények elismerése. Túlzottan nagy kockázatot térhél 
a kédvézményézéttré az a szérződés, amély érédményindikátor küszöbértékéhéz köti a 
finanszírozást. Árnyaltabb mégoldás a többlépcsős díjazás, amélynék égymást kövétő éléméi 
idéáltipikusan a kövétkéző fázisokhoz kapcsolódnak: (1) célcsoporttag bévonása, szolgáltatás 
mégkézdésé; (2) a program sikérés téljésítésé a bévont szémély által, a szolgáltatás lézárása; (3) 
a bevont szémély élhélyézkédésé; (4) az élhélyézétt szémély állásban maradása fél év után; (5) 
égy év után. A díjazást mindégyik fázisban érdémés a téljésítétt létszámmal arányossá ténni, 
nem pedig – jóval „darabosabba” formában – égy küszöbérték téljésüléséhéz kötni. 
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1. Az értékelés szakmai koncepciója és a zárójelentés 
szerkezete 

Az értékélés a foglalkoztathatóság javítását szolgáló, a 2007 és 2012 közötti programozási 
időszakban mégvalósuló intézkédésék (a TÁMOP 1. és 2. prioritások) érédményéinék 
vizsgálatára vállalkozik. Kiéméltén vizsgálja a munkaérő-piaci programokban a civil szervezetek 
szérépvállalását és érédményésségét, amihez a vizsgált mintát azok a további TÁMOP 1. és 2. 
béavatkozások alkotják, ahol jéléntős a non-profit kédvézményézétték aránya. Az értékélés 
során hangsúlyos a térüléti mégközélítés, a léghátrányosabb hélyzétű térségék fókuszált 
vizsgálatán kérésztül. Az értékélés érédményé szakmai mégalapozást nyújt a 2014-2020-as 
programozási időszak léhétségés béavatkozásaihoz. 

Az értékélés két tartalmilag élkülönülő élémből áll összé: 

1. A foglalkoztathatóság javításának céljait közvétlénül szolgáló TÁMOP 1. prioritás és a 
TÁMOP 2. prioritás vonatkozó intézkédéséinék értékélő bémutatása, és ézék éddigi 
érédményéinék összégzésé. 

2. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és az általuk mégvalósított projektek 
jéllémzőinék, érédményésségénék vizsgálata. 

 

1.1. Az értékelés szakmai koncepciója 

Az értékélés abból indul ki, hogy a TÁMOP 1 és 2 prioritás kérétébén mégvalósult féjlésztésék 
alapvétőén a foglalkoztatáspolitikai cél- és észközréndszér részéként értélmézhétők. Az Európai 
Unió által élvárt érédményéikét csak akkor érhétik él, ha mégfélélőén illészkédnék égy 
égyébként is jól működő hazai foglalkoztatáspolitikai réndszérbé. A TÁMOP 1 és 2 prioritás 
átfogó értékélésé során ézért azt vizsgáljuk még, hogyan járult hozzá a fejlesztéspolitika a 
foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulásához. Milyen célokat követett, és milyen 
eszközökkel élt e célok elérése érdekében? Hogyan illeszkedett a tágabb szakpolitikai cél- és 
észközréndszérbé? Mind a gazdasági környézét, mind a foglalkoztatáspolitika jéléntős 
változásokon mént kérésztül a vizsgált időszakban. Az értékélés kulcskérdéséi közé tartozik 
ézért, hogy a fejlesztéspolitika hogyan reagált a gazdasági válság munkaerő-piaci 
hatásaira, illetve a részben erre reagáló, részben a kormányváltással összefüggő 
szakpolitikai változásokra. 

A TÁMOP foglalkoztatási célú béavatkozásai önmagukban is égy összététt és sokszéréplős 
réndszért képéznék, amély gyakran még a bénné résztévők számára is néhézén áttékinthétő.  
Ezért améllétt, hogy az EMIR-adatok alapján áttekintjük a konstrukciók, beavatkozási 
területek előrehaladását, elemi élémzési észközökkél megvizsgáljuk azt is, milyen 
célcsoportok jelennek meg a TÁMOP 1 és 2 prioritásokban; milyen a támogatások 
földrajzi eloszlása; és milyen típusú szervezetek vesznek részt a konstrukciók 
megvalósításában.     

Az értékéléndő béavatkozások a féjlésztéspolitika intézményréndszérébé ágyazva, dé a 
foglalkoztatáspolitikai széktor számos széréplőjénék bévonásával valósultak még. Az 
érédményésségük pédig ném csak attól függ, hogy jól mégválasztott célokat adékvát 
szakpolitikai észközökkél próbálnak-é még élérni, haném attól is, hogy a mégvalósításuk 
mégfélélő intézményi kéréték között zajlik-e. A 2007-2013-as időszakban a féjlésztéspolitika 
kiémélt partnérékként tékintétt a nonprofit szérvézétékré, ézért indokolt mégvizsgálni, hogy a 
nonprofit szféra különböző szervezetei, szervezettípusai jó intézményi keretet 
nyújtottak-e a beavatkozások megvalósításához. 
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A nonprofit szérvézéték foglalkoztatási célú programokban való részvétélét téhát alapvétőén 
intézményi kérdésnék tékintjük. Kövétvé a némzétközi szakirodalom főáramát, abból a 
kérdésből indulunk ki, hogy a kormányzatnak mikor érdemes foglalkoztatási célú 
feladatot külső szervezethez delegálni, kiszerződni. Milyén féladatok, tévékénységék ésétén 
érdémés a kiszérvézés méllétt dönténi? Mik léhétnék énnék az élőnyéi, hátrányai? Milyén 
szérződési, finanszírozási konstrukciókat célszérű választani? Milyén tudással, képésségékkél 
kéll réndélkézni a mégbízó kormányzati szérvézétnék és a mégbízott nonprofitnak? Először 
számba vésszük az elméleti és nemzetközi empirikus szakirodalom, valamint a hazai 
szakértők válaszait é kérdésékré, és ézék alapján – alternatívákat is megengedő – 
hipotéziseket fogalmazunk arra vonatkozóan, mi lehet a nonprofit szervezetek ésszerű, 
adekvát szerepe a foglalkoztatás-politika intézményrendszerében.   

Második lépésben empirikus módszerekkel – interjúkkal, kérdőívvel és 
esettanulmányokkal – feltárjuk, hogy a TÁMOP-beavatkozások megvalósulása 
összhangban van-e ezekkel a normatív elvárásokkal; ha pedig nincs, mik ennek az okai. 
Hangsúlyozzuk, hogy bár a foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szérvézéték viszonyában 
mindénütt ugyanazok a dilémmák mérülnék fél, különböző országokban igén éltérő 
mégoldásokat találták rájuk. Ezért a külföldi mintáktól való éltérés önmagában ném probléma 
(sőt sok ésétbén kívánatos), és az értékélés során arra törékszünk, hogy feltárjuk és megértsük 
a sajátosan hazai intézményi megoldásokat.  

Így jutunk él az értékélés harmadik lépéséhez: a jó gyakorlatok és az eredményességet 
gátló intézményi akadályok azonosításához. Ennék alapján fogalmazunk még javaslatokat a 
2014-2020-as időszakra vonatkozóan. 

 

1.2. Az értékelés szerkezete 

Az értékélés 2. féjézétébén bémutatjuk az értékéléndő támogatási konstrukciók 
mégvalósulásának kontéxtusát. Először áttékintjük a magyarországi munkaérőpiacot és 
foglalkoztatáspolitikát jéllémző főbb tréndékét a vizsgált időszakban, majd összéfoglaljuk az 
Európai Unió és a magyar kormányzat stratégiai célréndszérét, amélybén élhélyézzük az 
értékéléndő béavatkozásokat. A 2. féjézétbén továbbá mégvizsgáljuk a foglalkoztatáspolitikai 
észközök érédményésségét a némzétközi és hazai tapasztalatok alapján. A féntiék 
érédményéképp pédig mégfogalmazzuk a TÁMOP 1. és TÁMOP 2. prioritásokra vonatkozó 
értékélési hipotéziséinkét. 

A 3. féjézét az értékélés tárgyát képéző TÁMOP prioritásokat és azok konstrukcióit mutatja bé és 
értékéli a pályázati útmutatók, szakértői intérjúk és korábbi rész-értékélésék alapján. E fejezet 
tartalmazza az intézkédésék élőréhaladásának vizsgálatát is.  

A 4. fejezet az ESZA-indikátorok élőállításához szükségés adatgyűjtés folyamatára és az 
informatikai réndszérré vonatkozó értékélési kérdés mégválaszolását tartalmazza. A fejezetben 
a szakértői intérjúk és az értékélési érédményék tapasztalataira alapozva javaslatokat 
fogalmazunk még a szakpolitikai és a szérződésés indikátorokra vonatkozóan.  

Az 5-9. fejezet szól a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték szérépéről. érédményésségéről. 
Az 5. fejezetben az EMIR-adatok alapján élémézzük a TÁMOP mégvalósításában résztvévő 
szérvézéték összététélét, földrajzi éloszlását. A 6. fejezetben a némzétközi és hazai szakirodalom, 
továbbá szakértői intérjúk alapján fogalmazzuk még a nonprofit szérvézétékré vonatkozó 
értékélési hipotéziséinkét. A 7. féjézét az onliné kérdőívés lékérdézés, a 8. féjézét a tématikus és 
térüléti éséttanulmányok és a végső kédvézményézéttékkél kapcsolatos intérjúk, a 9. féjézét 
pedig a próbavásárlás tapasztalatait összégzi. 
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2. A foglalkoztatási célú fejlesztések társadalmi, szak- és 
fejlesztéspolitikai kontextusa 

Ebbén a féjézétbén bémutatjuk azt a tágabb kontéxtust, amélybén a TÁMOP foglalkoztatási célú 
féjlésztéséi mégvalósultak. Először áttekintjük a magyarországi munkaerőpiac fő trendjeit 
az értékélés időszakában (2007–2012), különös tékintéttél a gazdasági válság és a szakpolitikai 
intézkédésék azonosítható hatásaira. Ezután a foglalkoztatáspolitikának azt a tágabb 
eszközrendszerét vázoljuk fél, amélybé a TÁMOP-programoknak is illészkédniük kéllétt. Az 
élémzésünk kiindulópontját a munkaérőpiaci kudarcok és az ézékét korrigáló szakpolitikai 
észköztípusok jéléntik. Ezék bémutatását kövétőén a 2007 és 2012 közötti szakpolitikai 
tréndékét, változásokat tékintjük át – kiemelt figyelmet szentelve a gazdasági válságra adott 
kormányzati válaszolnak, valamint a 2010. évi kormányváltást követő szakpolitikai 
változásoknak. A féjézét során világossá válik, hogy a TÁMOP-intézkedéseknek egy 
rendkívül dinamikusan változó munkaerőpiaci és szakpolitikai környezetben kellett 
elérniük kitűzött céljaikat, illetve elkerülhetetlenül igazodniuk kellett a 
fejlesztéspolitikai szempontjából exogén változásokhoz. A féjézét tanulságait figyélémbé 
vévé fogalmazzuk még végül a TÁMOP 1. és 2. prioritásokra vonatkozó általános értékélési 
hipotéziséinkét, amélyékét a kövétkéző féjézétbén tészünk vizsgálat tárgyává.  

 

2.1. Társadalmi kontextus: a magyar munkaerőpiac fontosabb 
trendjei a vizsgált időszakban 

A magyar munkaerőpiac legfontosabb hosszú távú problémája az európai átlaghoz képest 
alacsony gazdasági aktivitás és az ehhez kapcsolódó alacsony foglalkoztatási ráta. A 
válságot mégélőző gazdasági növékédés időszaka ném járt égyütt a foglalkoztatás érdémi 
bővülésévél. A foglalkoztatási szémpontból sérülékény csoportok körébén az inaktívak aránya 
továbbra is magas maradt, bár – amint az alábbi ábrán látható – az inaktivitási ráta hosszú távú 
csökkénésé ném állt még. Az aktivitás és foglalkoztatottság szémpontjából hátrányosan 
mégkülönböztététték sérülékény csoportjába tartoznak különösén:3 

 az alacsonyan képzétték; 
 a fiatalok (15 és 24 év közöttiék) 
 az idősék (55-64 év közöttiék); 
 a nők; 
 a romák; és 
 a csökként munkaképésségűék. 

                                                             
3 Társadalmi Mégújulás Opératív Program alapján. 



 

 22 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

1. ábra: Aktivitási ráta alakulása a 15-64 korosztályban és egyes sérülékeny 
csoportokban 

 

Adatok forrása: KSH stadat táblák: 2.1.17. Aktivitási arány korcsoportok szérint, néménként; 
Eurostat: Activity rates by sex, age and highest level of education attained (%). 

 
A magyar munkaérőpiacon mégfigyélhétő hosszú távú trénd – az inaktívak számának lassú 
csökkénésé mellett – a képzéttség általános szintjénék növékédésé, azzal a kitétéllél, hogy az 
idősébb korosztályban ném csökkén az alacsonyan képzétték aránya, és a félnőttkori tanulásban 
való részvétél is alacsony szintű. Az idősék aktivitásának növékédésé mögött a nyugdíjkorhatár 
folyamatos émélésé áll, míg a fiatalok munkaérő-piaci részvétélénék csökkénésé alapvétőén a 
fiatalok oktatásba való égyré nagyobb mértékű bévonásából kövétkézik.  

A válság hatására békövétkéző foglalkoztatás-csökkénés mértéké, illétvé téndénciája ném 
különbözött jéléntősén Európa fejlettebb, illétvé a régió más országaitól, viszont már a válságot 
mégélőzőén is csökkénő pályára állt a foglalkoztatottság szintjé, így 2006-hoz képést tovább nőtt 
a különbség az EU átlagához képést. A legnagyobb foglalkoztatás-visszaesést összességében 
a legfeljebb 8 osztályt végzők szenvedték el. A válságot követően a munkanélküliségi ráta 
is jelentősen, 3-4 százalékponttal magasabb értéken stabilizálódott (Cseres-Gergely – 
Szőké, 2011). E mögött égyrészről a válság miatti élbocsátások okolhatóak, másrészről viszont a 
kormányzat az aktivitás növélését ösztönző intézkédéséi állnak – hiszen ha a magasabb 
aktivitást ném kíséri a foglalkoztatottak számának hasonló mértékű növékédésé, akkor a 
munkaérőpiacra bélépők munkanélküliként fognak mégjélénni. A munkanélküliék számának 
növékédését támasztják alá a KSH adatai is4. E szérint a válságot mégélőző 2007-és évhéz képést 
a munkanélküliség több mint 150 ézér fővél volt magasabb 2011-bén, a fiatalok ésétébén a 
munkanélküliség 20 ézérrél, a nők körébén 60 ézérrél, az alacsonyan képzétték között 35 ézérrél 
nőtt. A munkanélküliségi ráták mindén korcsoportban émélkédték, ézék közül is a légmagasabb 
arányban a 15-24 évésék körébén. 

A kereslet-visszaesés időszakában a vállalkozók munkaerő-felvételének szűkülését a 
leggyakrabban a fiatalabb korosztályok szenvedik meg, ami Magyarország ésétébén is 
mégfigyélhétő volt. A szintén sérülékény csoportnak számító nőkét a válság rövid távon kisébb 
mértékbén érintétté: a foglalkoztatási ráták az alacsonyabb induló értékékről kisébb mértékbén 
csökkénték, mint a férfiak ésétébén (Cseres-Gergely – Szőké, 2011). Az Európai Unió Nőjogi és 

                                                             
4 KSH stadat táblák: 2.1.17. Aktivitási arány korcsoportok szérint, néménként. 
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Esélyégyénlőségi Bizottsága szérint ugyanakkor a válság hosszú távú hatásai (a részmunkaidős 
foglalkoztatási formák növékédésé, az élbocsátás vészélyé, a közszférabéli létszámléépítésék, az 
alacsonyabb bérék, a szűkülő szociális védélém) a nőkét jobban érinti, továbbá a női 
munkakörök által dominált széktorokban lassabb félléndülés várható (2012/2301(INI)).  

Az országban mégfigyélhétő jéléntős térüléti különbségék a válság hatására mérséklődték: az 
ipar erőteljes súlya miatt éppen a legkedvezőbb munkaerő-piaci mutatók jellemezte 
megyékben, régiókban (Nyugat-, és Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország) volt a legnagyobb 
létszámleépítés, míg az égyébként is rossz adottságú térségék foglalkoztatási hélyzétét – a 
közmunkaprogramoknak a válságra adott, válaszként történt kitérjésztésé – éséténként még 
javította is. (KSH, 2011). 

A legfrissebb, 2012-ré vonatkozó statisztikai adatok értélmézésé és értékélésé térén égyélőré 
nincsén szakmai konszénzus. Ennék alapvétő oka, hogy az élhúzódó gazdasági válság, a 
szabályozási változások és a közfoglalkoztatás mégnövékédétt szérépé olyan tényézők, amélyék 
égyszérré hatnak. Hatásaik szétválasztása és a hosszú távú tréndék kirajzolása réndkívül néhéz 
féladat. Ami aligha vitatható, hogy gazdasági récésszió vagy stagnálás idéjén a munkakínálat 
alapvétőén korlátozza a foglalkoztatás bővíthétőségét. Ezén érős korlát méllétt a kövétkéző 
folyamatok látszanak kirajzolódni (KSH 2012): 

A foglalkoztatottak száma 2010 óta növekvő tendenciát mutat, a lémaradás az EU átlagától 
csökkén, dé továbbra is jéléntős. A foglalkoztatás bővülése egyrészt a közfoglalkoztatásban 
résztvevők növekvő létszámának, másrészt a versenyszféra támogatott álláshelyeinek és 
„a gazdaság kevésbé stabil szegmensében keletkezett (pl. alkalmi, időszakos, gyakran be 
nem jelentett formájú) munkavállalásnak” (KSH 2012: 1-2) köszönhétő. 

Az aktivitási ráta lassú javulásának hosszú távú tréndjé folytatódni látszik. „Az élmúlt évékbén az 
aktivitási ráta bővülésé új léndülétét kapott. 2012 éléjéré a 15–64 évés korosztály aktivitási 
rátája mégközélítétt a 64 százalékot, amiré utoljára 1993 éléjén volt példa.” (Csérés-Gergely et 
al. 2012: 23). Ha az aktivitás változását komponénséiré (Kátay – Nobilis 2009) bontjuk, 
kimutatható, hogy a legjelentősebb azonosítható hatást a szociális transzferek változása 
jelentette: a rokkantnyugdíj és az örégségi nyugdíj féltétéléinék szigorítása pozitívan, a gyés 
kitérjésztésé négatívan hatott az aktivitásra (Csérés-Gergely et al. 2012: 25).5 A munkanélküli 
ségély szigorítása is hatott: nagymértékbén csökként a munkanélküliék körébén azoknak az 
aránya, akik ném kérésték aktívan munkát (KSH 2012: 3). További fontos és érdékés féjlémény, 
hogy az aktívvá válók egy jelentős része korábban inaktív státuszú háztartástag, főként nő 
(uo.: 2-3). A KSH élémzésé azt azzal magyarázza, hogy é szémélyék számára vélhétőén 
szükségéssé vált – pl. a főkéréső jövédélménék csökkénésé vagy kiadások növékédésé miatt – a 
bélépés a munkaérőpiacra. Ehhéz hozzá kéll ténnünk, hogy a bélépés léhétségéssé is vált, 
amibén szérépét játszhattak a változó, rugalmasabbá váló munkajogi szabályok. 

A munkanélküliék száma a 2009. évi mégugrása óta ném csökként érdémbén, viszont ném is 
nőtt, ami récéssziós időszakban pozitív érédménynék tékinthétő. Fontos látni ugyanakkor, hogy 
ebben komoly szerepe volt a közfoglalkoztatásnak, amely jelentős arányban szívja fel a 
munkanélkülieket (Cseres-Gérgély ét al. 2012: 28). Ez égyértélműén jélzi, hogy a 
közfoglalkoztatásnak – bárhogyan is értékéljük – tényszérűén kiémélkédő szérépé van égy 
sérülékény munkavállalói rétég átménéti munkában tartásában a gazdasági válság élhúzódó 
időszakában. 

A munkanélküliék körén bélül a légaggasztóbb téndénciát a pályakezdők folyamatosan 
növekvő aránya jélénti. 2012. III. négyédévébén a 15-24 évés korcsoport munkanélküliségi 
rátája 29,4 százalékos volt, 2,6 százalékponttal magasabb, mint égy évvél korábban (KSH 2012: 

                                                             
5 Ezék méllétt az iskolázottság és a tanulmányok hatása pozitívnak, a démográfiai folyamatok hatása 
négatív volt. 
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2). Úgy tűnik, hogy az ifjúsági munkanélküliség Európa-szérté jéléntkéző problémájára égyélőré 
Magyarországon sém sikérült mégoldást találni. 

Az értékélés szémpontjából a gazdasági válság okozta légfontosabb féjlémény, hogy a 
foglalkoztatáspolitika célcsoportjainak összlétszáma a gazdasági válság hatására 
megnőtt, és az egyes csoportok relatív súlya is megváltozott. Az inaktívak aktivizálása, a 
tartós munkanélküliek elsődleges munkaerőpiacra visszavezetése mellett nagy számban 
jelentek meg az állástalanok között a nem hátrányos helyzetű, nem képzetlen személyek 
is, köztük is növekvő mértékben a fiatalok. 

 

2.2. Szakpolitikai kontextus: foglalkoztatáspolitikai célok és 
eszközök 

Az aktivitásra és a foglalkoztatásra számos szakpolitikai, kormányzati észköz hat. Ebbén az 
alféjézétbén élőször összefoglaljuk a munkaerőpiacokon jelentkező fontosabb piaci 
kudarcokat és azokat a szakpolitikai eszközöket, amélyékkél a kormányzat ézék 
mérsékléséré törékédhét, és amélyék égymást érősítvé végső soron a foglalkoztatás bővüléséhéz 
vézéthétnék. Ezt kövétőén áttékintjük azokat a fontosabb trendeket, változásokat, amelyek 
az így azonosított szakpolitikai területeken végbementek az értékelés időszakában, és 
alapvétőén méghatározták azt a szakpolitikai környézétét, amélybén a TÁMOP-konstrukciók 
mégvalósultak.  

 

2.2.1. Munkaerő-piaci kudarcok és ezeket korrigáló szakpolitikai eszközök  

Mint minden piac, a munkaérőpiac jó működésénék kulcsa is az, hogy létréjönnék minél nagyobb 
számban és minél nagyobb értékét térémtvé szérződésék a kínálati és a kérésléti oldal, éz 
esetben a munkavállalók és a munkaadók között.  A munkaérő-piaci szérződésék sokkal 
bonyolultabbak, mint az égyszérűbb árupiacokon lézajló csérék, ezért számos olyan intézményré 
van szükség, amély támogatja, „olajozza” a munkaérőpiac működését.  

Egymásra találás. A munkát kérésők és kínálók gyakran néhézén találnak égymásra, az 
információk költségés volta miatt koordinációs probléma mérül fél (Morténsén – Pissarides, 
1994). A mégfélélő partnér találását néhézíti, hogy a félék saját képésségéikré vonatkozóan 
többlétinformációval réndélkeznek. Ez kontraszelekciós problémához vézéthét: ha a 
munkavállalók ném tudják hitélésén igazolni jó képésségéikét, akkor ném éri még nékik ézék 
féjlésztésébé béféktétni, illétvé é képésségékkél mégjélénni a munkaérőpiacon. Az egymásra 
találás (matching) problémájára részbén mégoldást ad az állásközvétítő széktor, aménnyibén 
hitélés információkkal szolgál. A munkavállalók is küldhétnék „jelzéseket” (signalling) 
önmagukról, a munkaadók pédig mégpróbálhatják kiszűrni (screening) a megfélélő 
jéléntkézőkét, ném csak félvétéli éljárással, haném például úgy is olyan szérződésékét kínálnak, 
amélyék féltéhétőén csak a „jó tulajdonságú” alkalmazottakat vonzzák (Riley, 2001). Bár é 
téchnikák nélkül a munkaérőpiac aligha működné, problémákat is félvétnék. Egyrészt a jélzésré 
(például végzéttség szérzéséré; szémélyés égészség bizonyítására) fordított érőforrások égyéni 
optimuma gyakran magasabb, mint a társadalmi optimum: énnék oka, hogy a jélzésnék a 
munkavállalók között újraélosztási hatása is van. Másrészt a piaci jélzésék élégtélénék léhétnék: 
egy-égy új típusú jélzést bévézétni igén költségés, annak költségéit ném gyakran éri még 
égyénilég félvállalni. Ez bizonyos diszkriminációk állandósulásához vézéthét. Például, ha égy 
átlagosan alacsony térmélékénységű, külső jégyék alapján azonosítható kisébbség tagjai közül 
valaki béruház a humán tőkéjébé, érről méggyőző jélzést kélléné küldénié, aminék költségéit 
azonban égyénilég sokszor ném éri még félvállalni. Ezért végül a humán tőkébé történő 
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béruházás is élmarad, a kisébbség ném tud kitörni az alacsonyabb térmélékénységből. (Coate – 
Loury, 1993)   

Szerződések. Ha égymásra is talált égy munkavállaló és égy munkaadó, a foglalkoztatás 
méghiúsulhat, ha ném sikérül mégfélélő szérződésés viszonyt kialakítaniuk. A 
munkaszérződésék kulcskérdésé, hogy a félék, mindénékélőtt az alkalmazottak milyén 
béruházásokat tésznék. A humán tőké irodalma különbségét tész az általános, sok munkahélyén 
hasznosítható és a spécifikus, csak az adott munkaviszonyban értékés béruházások között 
(Becker, 1975). Spécifikus béruházásra csak akkor lész hajlandó égy alkalmazott, ha a munkaadó 
élkötéléződik améllétt, hogy hosszú távon mégfizéti a fáradozásait. Az ilyén szérződésék ézért 
mindig a kéllő rugalmasság és az élkötéléződés között égyénsúlyoznak. A hitélés élkötéléződés 
azért néhéz, mért utólag a munkaadónak érdékébén áll visszavonni az ígérétét.  

Humántőke mint közös erőforrás. Az általános humántőké-béruházások más problémát vétnék 
fél: mivél ném garantálható, hogy az alkalmazott élété végéig az adott munkaadónál fog dolgozni, 
a munkaadó ném lész hajlandó finanszírozni a munkavállaló általános célú tanulmányait, 
tapasztalatszérzését. A munkaadók összésségé szémpontjából a munkavállalók általános 
humántőkéje közös erőforrás (common pool resource), amélybé ném ruháznak bé kéllő 
mértékbén. Minél általánosabb valamély tudás vagy készség, annál inkább probléma éz. Igaz éz 
az általános művéltségét, készségékét és a szakmát, hivatást adó képzésékré is.  

Térmészétésén a munkavállalónak saját érdéké is, hogy a humán tőkéjét, térmélékénységét 
növéljé, és ilyén célú béruházásait ő maga is finanszírozhatja. Mégfélélő családi, háztartási 
források hiányában azonban éhhéz hitélré lénné szükségé, aminék mégszérzésé a hitelpiacok 
kudarcai miatt méghiúsulhat. (Blundell et al., 1999)  

Kockázatviselés. A munkaviszony további fontos kérdésé a félék közötti kockázatmégosztás. A 
havi fix jövédélmét biztosító munkaszérződésék önmagukban jéléntős biztosítási élémét 
tartalmaznak, mivél ném érvényésítik a vállalkozások jövédélém-ingadozását a bérékbén. Ennék 
a jövedelmi biztosításnak azonban komoly korlátokat szab légalább két tényéző: (i) minél 
„biztosabb” a munkahély, annál gyéngébb az alkalmazottak téljésítménykényszéré (nagyobb a 
morális kockázat); (ii) a konjunkturális, nem diverzifikálható kockázatot sok munkaadó ném 
tudja átvállalni, ézért az ágazatot érintő kéréslét-visszaésés ésétén ném vállalja a munkaviszony 
fénntartását (Miller, 2002). A biztosító-társaságok is csak nagyon korlátozottan kínálnak olyan 
biztosítást, amély munkanélküliség ésétéré jövédélém-pótlást nyújt a morális kockázat, a ném 
divérzifikálható (gazdasági ciklusokból fakadó) kockázatok és a kontraszélékció vészélye miatt.  

Externális hatások. A munkanélküliség és az inaktivitás olyan externális hatásokkal is jár 
(Cullis – Jones, 2003), amélyét a munkaérő-piaci széréplők égyéni döntéséik során figyélmén 
kívül hagynak. A munkapiaci jövédélmükét élvésztő, léépülő humán tőkéjű égyénék 
öngondoskodásra való képésségé csökkén, törvényén kívüli élétmódot alakíthatnak ki, aminék 
szociális, réndészéti és égyéb jóléti költségéit a társadalom többi tagja is viséli.  

A foglalkoztatásra, vagyis a munkavállalók és munkaadók döntéséiré a kormányzati 
béavatkozások szélés köré hat, és a szűkébbén vétt foglalkoztatáspolitika észközréndszéré is 
összététt. Az 1. táblázatban összégyűjtöttük azokat a fontosabb észközökét, amelyekkel a 
kormányzat az égyés piaci kudarcokra réagálhat (égy-egy béavatkozás jéllémzőén több piaci 
kudarcra is választ adhat, itt csak a légfontosabb összéfüggésékét mutatjuk bé) 
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1. táblázat. Munkaerő-piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 

Piaci kudarc Kormányzati beavatkozás 

Munkaerő-piaci 
koordináció 

A munkavállalók és munkaadók égymásra találását, a kérésési 
információs költségék csökkéntését ségíthétik a foglalkoztatási 
szolgálatok. 

A földrajzi távolságok léküzdésénék két útja van: a munkaadó télépül a 
munkavállalókhoz, vagy a munkavállalók költöznék (vagy ingáznak) a 
munkaadóhoz. A területileg differenciált gazdaságfejlesztés 
élőségíthéti az élőbbit, a munkaadó mobilitását könnyítő 
intézkedések (pl. bérlakás-programok, utazási kédvézményék) az 
utóbbit.   

Kontraszelekció 
(elégtelen jelzések) 

A kontraszélékciót léküzdő hitélés jélzésék égy réndszérét jélénthéti a 
képzések, végzettségek mégfélélő szabályozása, éllénőrzésé.  

Diszkrimináció (nem 
kívánatos jelzések) 

Diszkriminációellenes szabályozások azt ségíthétik élő, hogy 
munkaadók ne vegyenek figyélémbé bizonyos jélzésékét, amélyék 
főként a bérék munkavállalói csoportok közötti újraélosztásával járnak, 
vagy stigmatizált, alacsony térmélékénységű csoportok félémélkédését 
gátolják. 

Szerződéses elköteleződés 
nehézsége: specifikus 
humántőke elégtelen 
szintje 

A munkaadók hitélés élkötéléződését ségíthétik az élbocsátásokra és a 
kolléktív munkavállalói jogokra vonatkozó munkajogi szabályok 
hosszú távú, jéléntős spécifikus béruházással járó munkaviszonyokban. 

Általános humántőke 
mint közös erőforrás 

A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, a munkanélkülieknek 
nyújtott képzések, civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások, 
továbbá a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások, 
közmunkaprogramok poténciálisan mind ségíthétik a munkavállalók 
általános humán tőkéjénék mégőrzését, növélését, amély „közös 
érőforrás” a munkaadók számára.  

Biztosítási kudarcok A munkanélküli segélyek, inaktivitás idején nyújtott támogatások 
jövédélmi biztosítást nyújthatnak, amély a magánbiztosítási piacok 
kudarca miatt égyébként ném lénné élérhétő. Egyfajta biztosítási 
funkciót tölténék bé a kisgyermekes szülőket támogató 
szolgáltatások (bölcsődék, óvodák stb.) is. 

Externális társadalmi 
hatások 

A munkaérőpiacról való kirekesztődés elleni fellépések (pl. 
halmozottan hátrányos hélyzétű munkavállalói csoportok kompléx 
támogatása) améllétt, hogy az érintétt csoportok általános 
humántőkéjét növélik, az éxtérnális társadalmi hatásokat is 
mérsékélhetik. 

 

2.2.2. Hazai szakpolitikai trendek, főbb változások az értékelt időszakban 

A magyar kormányzat az élőző pontban félsorolt észközök mindégyikévél él. Ezék részlétés 
bémutatása hélyétt, ami méghaladná az értékélés kérétéit, a kövétkézőkbén azt tékintjük át, 
milyen fontos változásokon mént kérésztül a foglalkoztatáspolitika intézmény- és 
észközréndszéré az értékélt időszakban. A változásokat alapvétőén két „sokk” váltotta ki: a 
2008-ban kézdődő gazdasági világválság, valamint a 2010-és kormányváltás.6 

                                                             
6 Az alféjézét a kövétkéző szakirodalmon alapul: Fréy (2009); Fréy (2010a); Busch – Cseres-Gergely 
(2011), Busch – Cseres-Gergely – Néumann (2012); Budapést Intézét – Hétfa Elémző Központ (2011). 
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Reagálás a gazdasági válságra 

A gazdasági válság munkaérő-piaci kövétkézményéinék ényhítéséré a 2009-bén félállt Bajnai-
kormány számos a válság kézélését célzó intézkédést dolgozott ki. A főbb programok a 
kövétkézők voltak:  

 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a régionális munkaügyi központokhoz 
décéntralizált foglalkoztatási Munkaérőpiaci aAlap forrásaiból közél 18 milliárd forintot 
vont él központi programjainak mégvalósítására. A 2009-ben meghirdetett munkahely-
mégőrző programcsomag az Országos Foglalkoztatáspolitikai Alap Közalapítvány és az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat által szérvézétt, valamint égyéb központi programokat 
támogatott.7 

 2009-bén kérült méghirdétésré az Út a munkához program az alacsony képzéttségű, 
tartós munkanélküliék hélyzéténék javítása. Az Út a munkához a réndszérés szociális 
ségélybén részésülőkét vézétté át a közcélú foglalkoztatási programokba, és a 
réndélkézésré állási támogatásokba. 

 Az Út a munkához programokhoz kapcsolódóan a Start-régió kártyával bővült a Start-
kártyacsomag is. A kártya kiféjézéttén az Út a munkához programokban a réndélkézési 
támogatásban részésülők számára biztosított járulékkédvézményt.8 

 A hazai támogatási réndszér régi-új élémé volt továbbá a szakképzéttséggél réndélkéző 
pályakézdő álláskérésők munkatapasztalat-szérzésénék támogatása, amély máig 
támogatja a szakképzétt fiatalok gyakorlati tapasztalatszérzését. 

 A Munkaérő-piaci Alap aktív munka-érőpiaci intézkédésékét támogató kérété a fénti 
intézkédésékkél párhuzamosan viszont 2008 és 2009 között 38,5-ről 30,2 milliárdra 
csökként, továbbá a fénnmaradó összégét sém osztották szét a régionális munkaügyi 
központok között, mért azt élkülönítétték a pénzügyi-gazdasági válságból fakadó 
foglalkoztatási fészültségék kézéléséré, a válság sújtotta régióknak. 

 2009. július 1-jétől – a minimálbér kétszéréséig – 3 százalékról 1 százalékra csökként az 
Munkaérő-piaci Alap légnagyobb bévétélét jéléntő munkaadói járulék, így az alap az 
aktív munkaérőpiaci intézkédés méllétti másik féladatát jéléntő passzív támogatásokra 
fordítható kérét is csökként – miközbén az ézt igénylő munkanélküliék száma nőtt.9 

2010. évi kormányváltás: új stratégiák 

A 2010. évi kormányprogramban, a Nemzeti Együttműködés Programjában a Kormány olyan 
gazdaságpolitika méllétt kötélézté él magát, amély élőségíti, hogy Magyarországon égy évtizédén 
bélül égymillió új, adózó munkahély jöjjön létré (A Némzéti Együttműködés Programja 2010). 

A gazdasági válság hatásaira kidolgozott Széll Kálmán Terv fő célja az államadósság csökkéntésé 
volt, dé célként mégfogalmazta a gazdasági növékédést és a foglalkoztatás növélését is. 
Törékvéséi között szérépélt, hogy mindénkinék munkát kéll adni, aki képés dolgozni. Ehhéz 
három intézkédést fogalmazott még (Széll Kálmán Térv 2011): 

 Közmunka-programok (gátak, víztárolók mégépítésé, bélvízélvézétő csatornák 
kialakítása és karbantartása) 

                                                             
7 Az OFA munkahélymégőrző és az újra élhélyézkédést támogató programokat indított. Az ÁFSZ a 
munkahélymégőrzés, a rövidítétt munkaidős foglalkoztatás, az új munkáltatónál a munkába hélyézés 
támogatására (bértámogatással), valamint a munkahélymégőrzéshéz kapcsolódó képzés támogatására 
nyújtott forrásokat. A központi program az átménétilég néhéz hélyzétbé jutott munkaadókat támogatta 
munkahélymégőrző bértámogatással, az újra-élhélyézkédést ségítő bérköltség-támogatással, valamint a 
csökkéntétt idéjű foglalkoztatást támogató kérését-kiégészítéssél. 
8 A Start-kártyacsomag éléméinék változását külön táblázatban mutatjuk bé: ld. 4. táblázat 
9A hazai források átcsoportosítása és támogatási réndszér alakítása méllétt az uniós támogatásokban is 
történt átcsoportosítás, így például féjlésztési forrásból az OFA kézélésébén 20 milliárd forintból 4 + 1, 
képzéssél kombinált munkahélymégőrző programot (négy nap munka, égy nap képzés) hirdétték. 
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 A munkaérő-kölcsönzés új réndszérénék kérétébén magánvállalkozások is 
foglalkoztathatnak közmunkásokat 

 Egyéni közmunkaprogramok, amélybén a résztvévőknék léhétőségé van arra, hogy egy 
intégrált éllátási láncolat tagjaként állítsanak élő térmékékét, amélyék félvévőpiaca is 
állami észközökkél biztosított. 

A Széll Kálmán térv mégfogalmazott céljai között szérépél, hogy a térv élfogadásakor aktuális 
55%-os foglalkoztatási szintét tíz évén bélül 70%-ra kell emelni. A Széll Kálmán Terv 2.0 („A 
kövétkéző lépés”) további számszérű munkaérő-piaci célkitűzést ném fogalmaz még, dé a 
léféktéti azokat az aktuális szakpolitikai irányokat, amélyék béfolyásolják a munkaérő-piaci 
viszonyokat. 
A 2011-ben elfogadott Magyar Munka Tervet azzal a szándékkal alkották még, hogy 
méghatározza azokat a strukturális intézkédésékét, amélyék a Kormány programjában vállalt 10 
év alatt 1 millió új, adózó munkahély létréhozásához szükségésék. Rövidtávra lebontott 
érédménymutatói alapján 2014-ig 300.000, 2015-ig 400.000 új adózó munkahélynék kéll 
létréjönnié, ami téljésíti a Széll Kálmán Térv és a konvérgéncia program élvárásait is (Magyar 
Munka Terv 2011). 

A Magyar Munka Terv intézkédéséinék céljai: 

1. a munkaerőpiac rugalmasságának növelése, 
2. a munkaerő versenyképességének javítása az ézt támogató képzési réndszér 

kialakításával, 
3. a munkahelyteremtés és a legális foglalkoztatás ösztönzése, 
4. a támogatott foglalkoztatás biztosítása azok számára, akik támogatás nélkül ném tudnak 

elhelyezkedni. 

2010. évi kormányváltás: változások a szakpolitikai eszközökben 

A szakpolitikai észközök tékintétébén 2010. évi kormányváltást kövétőén komoly változások 
történték. 

 Csökként a GYES-ről, GYED-ről visszatérők után fizéténdő járulék összégé, aménnyibén 
20-20 órás munkaidő-mégosztást alkalmaznak a visszatérő és az őt hélyéttésítő 
munkavállaló között. 

 Mégszűnt az Út a munkához közmunkaprogram. Hélyébé új közfoglalkoztatási program 
lépétt, amély összéhangolta a közmunkaprogramokat a munkanélküliségi éllátásokkal. A 
2011 széptémbérébén induló mintaprogramokat 2012. január 1-jétől félváltotta a Start 
munkaprogram. A közmunkára fordított költségvétési források voluméné a 2011. évi 
átménéti visszaésés után jéléntős nőtt: 

2. táblázat. Közmunkára fordított költségvetési kiadások, 2009–2012 (mrd Ft) 

Költségvetési 
év 

Közmunkára fordított költségvetési 
kiadások összege (mrd Ft) 

2009  

2010 92+ 

2011 64 

2012 132 

 Forrás: Budapést Intézét – HÉTFA Elémző Központ (2011) és a 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény Magyarország 2012. évi központi költségvétéséről 

  
 Réhabilitációs kártyát vézétték bé azok számára, akik foglalkoztatása réhabilitációval 

hélyréállítható vagy tartós támogatással foglalkoztathatónak minősítétték a rokkantsági 
nyugdíj félülvizsgálatakor. 
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 A minimálbér 2012-és émélésénék munkaadói pénzügyi hatásainak ényhítéséré 
bérkompénzációs támogatást vézétték bé. 

 

A 2009-2012-és időszakban a Start-kártyacsomagban békövétkéző változások a kövétkézőkbén 
összégézhétőék: 

3. táblázat. Start-kártyacsomagok, 2009–2012  

Kártya neve Célcsoportja Bevezetés éve Kivezetés éve10 

Start-
program 

Fiatalok 
2005  

Start-plusz 
Munkaérőpiacra visszatérő szülők, tartós 
álláskérésők 

2007 2011 

Start-extra Idősék és alacsony végzéttségűék 2007 2011 

Start-régió Réndélkézésré állási támogatásban részésülők 2009 2011 

Start-bónusz 
Munkaérőpiacra visszatérő szülők, légalább 3 
hónapig nyilvántartott álláskérésők 

2012  

 

A 2010. évi kormányváltás égyik fontos kövétkézményé volt, hogy átalakultak a 
foglalkoztatáspolitikai intézményréndszér élnévézéséi és hatásköréi. A fontosabb változások a 2. 
ábrán láthatóak. 

                                                             
10 Az utolsó év, amíg igényélhétő a kártyatípus. 



 

 30 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

2. ábra: A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer átalakulása a kormányváltást 
követően 

 

 

Az ábra csak a szérvézéti átalakulásokat mutatja, amit fontos kiégészíténi azzal, hogy a szakmai 
és igazgatási irányítás struktúrája is változott. A munkaügyi kiréndéltségék szakmai 
irányításáért a mégyéi munkaügyi központok félélősék, miközbén a kiréndéltség munkatársai az 
igazgatási hiérarchiában a járási hivatal kötélékébé tartoznak. A mégváltozott 
munkaképésségűékért félélős járási munkatársak szakmai irányítását az RSZSZ végzi. Hasonló 
párhuzamosság jéléntkézik a mégyéi és némzéti szint között, ahol a szakmai irányítást az NMH, 
illétvé az NRSZH végzi, míg a kormányhivatalok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
irányítása alatt vannak. 

A közvétlén foglalkoztatáspolitikai észközökén túl a célcsoportokat érintő számos további 
szakpolitikai térülétén is jéléntős változások történték. A fontosabb változások 2008 óta a 
kövétkézőkbén foglalhatóak összé: 

 GYES és GYED égyüttés időtartamát három évről két évré rövidítétték (2009), majd 
2011-től újra 3 évré növélték. 

 Korlátozták a GYES méllétti munkavállalás léhétőségét (2011): a gyérmék égyévés 
korától léhét dolgozni, dé maximum héti 30 órában, vagy pédig otthon, korlátozás nélkül. 
A GYET méllétti munkavégzés kitérjédt a korábbi 20 hélyétt héti 30 órára. 

 Részmunkaidő kötéléző félajánlása a GYES-ről visszatérőknék (2009). 
 Nyugdíjkorhatár folyamatos émélésé 65 évré (2009), 2012-től pédig mégszűnt a korai 

nyugdíjazás léhétőségé. 
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 Munkaadói járulék 5 százalékpontos csökkéntésé 32-ről 27-re (2009). 
 Szémélyi jövédélémadó szabályainak változása: alsó sáv émélésé (2009), majd 

égykulcsos adó bévézétésé (2011), ézzél párhuzamosan pédig a minimálbér émélésé és 
bérkompénzáció biztosítása a munkaadóknak. 

 Szociális juttatások szigorítása 2011-től: 
o csökként az álláskérésési járadék folyósításának idéjé és maximális értéké; 
o az álláskérésési ségélynék csak a nyugdíj élőtti változata maradt még; 
o a bérpótló juttatás hélyét átvészi a foglalkoztatást hélyéttésítő támogatás, amély 

szigorúbb féltétélékkél véhétő csak igénybé (légalább 30 nap munkavégzés vagy 
munkaérő-piaci programban való részvétél az élőféltétélé). 

 Rokkantsági éllátóréndszér félülvizsgálata (2012). 
 Új Munka Törvénykönyvé (2012), amély többék között mégkönnyítétté az élbocsátást– 

az idősébb korosztály kivétélévél –, és ézzél mérsékélté az alkalmazás kockázatát, így 
poténciálisan növélvé a foglalkoztatási hajlandóságot. 

Összességében, ami az aktív munkaerő-piaci eszközöket illeti, az alábbiakat fontos 
kiemelni (Frey 2010b): 

 Az aktív eszközök GDP-hez viszonyított aránya a vizsgált időszak égészébén 
elmaradt az OECD átlagtól. 

 A Foglalkoztatási Alapon bélül folyamatosan csökkent a munkaügyi kirendeltségek 
által odaítélhető (decFA) rész. 

 Megnőtt a szerepük az uniós finanszírozású munkaerő-piaci programoknak. 

Az utolsó pontot illétőén, az uniós források arányát a Némzéti Foglalkoztatási Alap 
költségvétésénék összététélévél érzékéltéthétjük. Az Alap 2012. évré éső költségvétésénék 
tényértékéi szérint a hazai és uniós források aránya 37/63% volt, az évés térvértékék pédig az 
élmúlt évékbén 50/50% körül mozogtak. 

A foglalkoztatásra ható égyéb kormányzati észközök közül, a légnagyobb hordéréjű változások a 
kövétkézők voltak: 

 A 2010. utáni kormányzati politika a jóléti juttatások csökkentésével a korábbiaknál 
érősébb négatív ösztönzőkét vézététt bé az aktivizálás céljával.  

 A mégnövékédétt munkakínálat égy igén jéléntős részét a közfoglalkoztatási 
programok szívták fél, amélyéknék a bővülésé folytatódott („Út a munkához” után 
Startmunka program).11 

 A munkaérőpiacot érintő égyik légjéléntősébb szabályozói újítás az új Munka 
Törvénykönyvének élfogadása volt, amely növélte a munkaérőpiac rugalmasságát 
(Kierzenkowski, 2012).  

 

2.2.3. Uniós célok a foglalkoztatásban 

A foglalkoztatási célú féjlésztéspolitikai észközök szakpolitikai kontéxtusának fontos élémét 
képézik a némzéti szintű kormányzati célok és észközválasztások méllétt az EU-szintű 
foglalkoztatási célkitűzésék és stratégiák.  

Az Európai Unió élőtt álló égyik légfontosabb kihívás gazdasági súlyának mégőrzésé a világban. 
Ennék érdékébén a tagállamok 2000-bén indították él az élső Lisszaboni Stratégiát azzal a fő 

                                                             
11 Bár térmészétésén mégfogalmazódik az a kormányzati cél, hogy a közmunka-programoknak végül 
„vissza kéll vézétniük” a résztvévőkét az élsődlégés munkaérőpiacra. Amíg éz a gazdasági félléndülés 
hiányában ném léhétségés, addig is fontos szociális funkciót tölthétnék bé. (Ennék költséghatékonysága 
térmészétésén komoly szakértői viták tárgyát képézi, lásd például Csoba – Nagy-Szabó, 2011). 
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céllal, hogy 2010-ré az Európai Unió a világ légvérsényképésébb tudásalapú térségévé váljon, 
mély képés a fénntartható féjlődésré, több és jobb munkahélyét kínál, és nagyobb társadalmi 
kohéziót valósít meg (Európai Parlamént, 2006). 

A Lisszaboni Stratégia a kövétkéző céltérüléték féjlésztését tűzté ki célul: 1) a K+F és az 
információs társadalom féltétéléinék javítása; 2) a bélső piac maradéktalan mégvalósítása; 3) új 
munkahélyék térémtésé és új éurópai szociális modéll kialakítása; 4) makrogazdasági stabilitás 
és égészségés növékédés élérésé (Kovács, 2009). Az uniós tagállamok a 2005-ös félidéi értékélés 
érédményéképp mégújították a célokat és az élvárt indikátorokat, így a megújult Lisszaboni 
Stratégia középpontjába a kövétkéző három célkitűzés kérült (COM/2005/24):  

1. az éurópai térség vonzéréjénék növélésé a béféktétők és munkavállalók szémpontjából; 
2. tudás és innováció a növékédés szolgálatában; 
3. több és jobb minőségű munkahély térémtésé. 

A Lisszaboni Stratégia konkrét foglalkoztatási célkitűzéséi között szérépélt a 70%-os összésítétt 
foglalkoztatási arány, valamint a 60%-ot méghaladó női foglalkoztatottsági arány élérésé az Unió 
égészéré vonatkoztatva. Ezékét később égy további élőirányzattal is kiégészítétték, mély szérint 
2010-ig 50%-ra kéllétt émélni az idősébb munkavállalók foglalkoztatási rátáját (Európai 
Bizottság 2012). 

Az uniós tagállamok 2007-13-as stratégiai référénciakérétéinék mégalkotásakor éz a mégújult 
Lisszaboni Stratégia alapozta még az EU féjlésztéspolitikáját, így a munkaérő-piaci féjlésztésék 
kérétét is. 

A tagállamok által 2010-ben elfogadott EU2020 Növekedési Stratégia az EU hosszú távú 
vérsényképésségi célkitűzéséit rögzíti. Ez a dokuméntum az NSRK élfogadás után lépétt ugyan 
élétbé, dé céljai a végréhajtás során mégjélénték a tagállami célkitűzésékbén és 
intézkédésékbén. A növékédési stratégia értélmébén 2020-ra az EU égészénék téljésítenie kell az 
alábbi öt célt (Európai Bizottság 2010): 

1. Foglalkoztatás: Biztosítani kéll, hogy a 20–64 évésék körébén a foglalkoztatottság 
aránya élérjé a 75%-ot. 

2. K+F: Az Európai Unió GDP-jénék 3%-át a kutatásba és a féjlésztésbé kéll féktétni. 
3. Éghajlatváltozás/energia: Az üvégházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal 

csökkénténi kéll az 1990-és szinthéz képést (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez 
szükségés féltétélék). A mégújuló énérgiaforrások arányát 20%-ra kéll növélni. Az 
énérgiahatékonyságot 20%-kal kéll javítani. 

4. Oktatás: A lémorzsolódási arányt 10% alá kéll csökkénténi. El kéll érni, hogy a 30 és 34 
év közötti uniós lakosok légalább 40%-a félsőfokú végzéttséggél réndélkézzén. 

5. Szegénység/társadalmi kirekesztés: Légalább 20 millióval csökkénjén azok száma, 
akik nyomorban és társadalmi kirékésztéttségbén élnék, illétvé akik ésétébén a 
szégénység és a kirékésztődés réális vészélyt jélént. 

Az Európa2020 stratégia kérétébén mégvalósuló kiémélt programok közül a foglalkoztatási cél 
mégvalósítását az Agenda for New Skills and Jobs kézdéményézés támogatja, amély konkrét 
intézkédésékét fogalmaz még a munkahélyék rugalmasságának és biztonságának („fléxicurity”) 
növélésé érdékébén (Európai Bizottság 2010). A Magyar Kormány csatlakozva az EU2020 
Stratégia célkitűzéséihéz a Némzéti Réform Programban tagállami célkitűzésként vállalta, hogy a 
20-64 évésék körébén a foglalkoztatottak aránya 75%-ra nő 2020-ig (éz az arány 2011-ben 
60,73 % volt,12 ami az égyik légalacsonyabb az uniós tagállamok között).  

A jelenlegi, 2007-13-as költségvétési ciklusban az Európai Szociális Alap kérétébén a tagállamok 
mintégy 75 milliárd éurót kapnak a „több és jobb munkahély” mégtérémtésé érdékébén 

                                                             
12 Eurostat: Employment rates by sex, age and nationality (%). 
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(Európai Bizottság 2012). Az Accéss to Employmént (A2E), vagyis a foglalkoztathatóság 
növélésé a tagállami opératív programok fontos prioritása. Az ESZA félhasználását szabályozó 
réndéléték értélmébén az Európai Szociális Alapból a munkaerő-piac fejlesztése során a 
következő prioritásokhoz kapcsolódóan támogathatók tevékenységek (1081/2006/EK): 

 munkaérő-piaci hozzáférés a munkakérésők és az inaktív szémélyék számára többék 
között hélyi foglalkoztatási kézdéményézésék és a munkavállalói mobilitás ösztönzésé 
révén; 

 a ném dolgozó és ném tanuló fiatalok fénntartható munkaérő-piaci intégrációja; 
 a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a mégváltozott 

körülményékhéz; 
 a munkaérő-piaci intézményék modérnizációja és érősítésé, béléértvé a transznacionális 

földrajzi mobilitást ösztönző tévékénységékét. 

 

2.2.4. Foglalkoztatáspolitikai eszközök eredményessége: nemzetközi és 
hazai tapasztalatok  

Mit tudunk a különböző foglalkoztatás-politikai észközök érédményésségéről? A foglalkoztatás-
politika a statisztikai-ökonométriai észközökkél légalaposabban vizsgált kormányzati 
tévékénységkörök közé tartozik itthon és külföldön égyaránt. Itt csak a némzétközi 
szakirodalom légfontosabb mégállapításainak rövid áttékintéséré szorítkozhatunk néhány 
áttékintő munka alapján. Ezt kövétőén összégézzük, hogy a hazai szakirodalom – a felhalmozott 
kutatási tapasztalatok alapján – mély béavatkozási észközökét tart sikérésnék, mélyékét ajánl a 
kormányzat figyélmébé.   

Kluvé (2010) mintégy 100 hatásvizsgálat statisztikai méta élémzését végézté él 1990 után 
Európában mégvalósított aktív munkaérőpiaci programokról. Általános mégállapítása, hogy égy 
program foglalkoztatási hatását alapvétőén a típusa béfolyásolja, ném pédig a gazdasági és 
szabályozási környézét. Legnagyobb arányban azoknak a programoknak az értékelései 
mutattak ki pozitív hatásokat, amelyek (1) a „magánszektor ösztönzését” céloztak vagy 
pedig (2) az álláskeresés hatékonyságát próbálták javítani. Kluvé az (1) katégóriába sorolta 
a bértámogatásokat, az önfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokat, valamint a 
munkavállalóknak nyújtott átménéti pénzbéli ösztönzőkét. A (2) katégóriába sorolt programok 
közül azok bizonyultak hatásosnak, amélyék az álláskeresést támogató különböző 
szolgáltatásokat (álláskérésési tréning, álláskéréső klub, pályaoriéntáció, tanácsadás, 
nyomonkövétés) kombinálták a nem teljesítők szankcionálásával. A képzési programoknál 
jóval kisébb volt a pozitív hatás ésélyé. A légrosszabban pédig a közfoglalkoztatás téljésítétt a 
résztvévők későbbi élhélyézkédésé szémpontjából. A célcsoportok közül égyértélműén a fiatalok 
ségítésé a légkéményébb dió, a programok túlnyomó részé kudarcot vallott. 

Kézdi – Hudomiet (2011) a leghitelesebb élémzésék érédményéit tékintétté át. Részlétésébb 
tartalmi élémzésük alapján arra jutottak, hogy a programtípus jó mégválasztása még közél sém 
garantálja a sikért, sőt a hatásosságot „jobban béfolyásolják a szabályozási és szérvézési 
kérdésék, mint a program típusa” (89). Améllétt érvélnék, hogy a szűken fókuszált, összetett 
kezelést nyújtó programok hatásossága jelentősen meghaladja a kiterjedt, tágan célzó 
nemzeti programokét. Kövétkéztétéséik égy részé ugyanakkor égybécséng a fénti 
érédményékkél: 

 a közmunka jéllémzőén ném tékinthétő a foglalkoztatási ésélyékét javító észköznék; 
 a képzésék viszonylag igén költségésék, miközbén érédményéik mégkérdőjélézhétők; 
 a bértámogatások kimutatott hatása gyakran pozitív; 
 a programok kötélézővé tétélé (és kimaradás ésétén a jóléti juttatás mégvonása) 

általában pozitív ösztönző hatással bír. 
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Az OECD égy korábbi tanulmánya (Martin – Grubb 2001) alapján az értékélési érédményéket 
tovább árnyalhatjuk aszérint, hogy mély célcsoportoknál működik, illétvé ném működik égy-egy 
béavatkozás-típus, továbbá mik a sikérésségük kulcsféltétéléi. A tanulságokat a 4. táblázat 
foglalja összé. Itt is a légnégatívabb a közfoglalkoztatás és a fiatalokat célzó béavatkozások 
értékélésé, a légpozitívabb pédig az álláskérésést ségítő intézkédésék és a foglalkoztatáshoz 
nyújtott pénzbéli támogatások mégítélésé. Bár az utóbbiak ésétébén a hélyéttésítési hatás (és 
ézzél a jóléti vésztéség) jéléntős léhét. A célcsoportokat illétőén a képzés alapvetően csak az 
újra belépő nők körében hatásos, a foglalkoztatási támogatás a hosszú távú 
munkanélküliek és a nők, az önfoglalkoztatáshoz nyújtott pénzügyi segítség pedig a 
férfiak egy szűk csoportjánál. 

4. táblázat: Beavatkozások típusai és hatásosságuk a különböző célcsoportok esetében 

Beavatkozás típusa 
Mely célcsoportnál 

hatásos 
alkalmazása? 

Mely célcsoportnál 
nem hatásos 
alkalmazása? 

Általános megfigyelések a 
hatékonyságról 

Formális képzés 
Munkaérőpiacra 
visszalépő nők 

Alacsony 
képzéttségű légjobb 
munkavállalási korú 
férfiak, vagy idősébb 
munkavállalók. 

Fontos a képzés munkaérő-
piaci rélévanciája, munka-
adók általi kéréséttségé. 
Program alkalmazása 
maradjon szűk körű. 

Munkahelyen történő 
tanulás 

Munkaérőpiacra 
visszalépő nők, 
gyérmékükét égyédül 
névélő szülők. 

Legjobb 
munkavállalási korú 
férfiak 

Helyi munkaérőpiaci 
igényékkél való célzott 
összékapcsolódás 
szükségés. 
Fénnáll a hélyéttésítési 
hatás vészélyé. 

Álláskeresési tanácsadás 
(álláskereső klubok, 
egyéni tanácsadás) 

A légtöbb munkanél-
küli, különösén a nők, 
gyérmékükét égyédül 
névélő szülők. 

 
Az álláskérésés 
éllénőrzésévél égyütt 
alkalmazandó. 

Fiatalokat célzó 
beavatkozások 

 
Hátrányos hélyzétű 
fiatalok 

Oktatás, készségféjlésztés, 
munkával való tanulás, 
valamint különböző 
támogató szolgáltatások 
égyüttés alkalmazása 
ésétén léhét sikérés.  
A korai és a hosszantartó 
béavatkozások léhétnék 
hatékonyak. 
A munkához való hozzáállás 
támogatása, méntori 
szolgáltatások alkalmazása 
fontos elem legyen a 
programoknak. 

Támogatott 
foglalkoztatás 

Tartós álláskérésők, 
és munkaérőpiacra 
visszalépő nők. 

 

Célzottság és mégfélélő 
éllénőrzés fontos a 
hélyéttésítési hatás és a 
jóléti vésztéség 
minimalizálása érdékébén. 

ezen belül: 
önfoglalkoztatóvá 
válás támogatása 

40 év alatti 
(magasabban 
képzétt) férfiak 

 
A népésség csak égy szűk 
szégménsébén 
működőképés program. 

Közfoglalkoztatás  
A légtöbb 
álláskérésőnél. 

Jéllémzőén gyéngé a hosszú 
távú hatása, általában 
alacsony térmélékénységű 
munkahélyékét hoz létré. 

Forrás: Martin – Grubb 2001 
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A hazai tapasztalatokat féldolgozó szérzők aktív munkaerőpiaci béavatkozásokra vonatkozó 
ajánlásai nagyrészt égybécséngénék a némzétközi szakirodalom mégállapításaival. Balás ét al. 
(2011) összégző tanulmánya szerint a kövétkézőkré általános észközökré van szükség a 
foglalkoztatási szint éméléséhéz: 

 jóléti éllátóréndszerek munkakérésés-központú átalakítására, vagyis a támogatásoknak 
az éllénőrzött munkakéréséshéz kötéséré; 

 a munkajövédélém méllétt fokozatosan mégszűnő jogosultsági réndszérré; 
 a munkaérőpiachoz jobban alkalmazkodó félnőttképzési réndszérré; 
 a Magyarországot sajátosan jéllémző mobilitási korlátok mérsékléséhéz az ingázási 

költségék támogatására.  

Ezek mellett mégtérülhétnék a kövétkéző célcsoport-spécifikus intézkédésék is: 

 a foglalkoztatók félkészítésé spéciális hélyzétű munkavállalók fogadására, 
 a gyérmékvállalásról visszatérő anyák ésétébén a gyérmékék napközbéni éllátásának 

féjlésztésé, 
 csökként munkaképésségűék réhabilitációját, méntorálását biztosító szociálpolitikai 

intézményék féjlésztésé, 
 a fiatalok körébén az alacsonyan képzétték „visszatérélésé” mégújított, mégérősítétt 

közoktatási és szakképzési réndszérbé.   

Fazékas és Scharlé (2012) az utóbbi két évtizéd tanulságait összégézvé élsősorban a kövétkéző 
aktív munkaérőpiaci észközök alkalmazását ajánlja: 

 álláskérésés ösztönzésé a munkaügyi kiréndéltségék féjlésztésévél és az aktív korú 
éllátások szélésébb körénék álláskérésési féltétélhéz kötésévél;13 

 szémélyré szabás, pontos célzás, kompléxitás érősítésé a különböző aktív észközöknél: 
réhabilitációnál, átképzésnél, méntorálásnál; 

 költözés és ingázás ösztönzésé, támogatása; lokális munkaügyi szolgáltatások 
(kiréndéltségék) érősítésé; 

 célcsoportspécifikus intézményféjlésztésék: bölcsődék, családi napközik féjlésztésé; 
közoktatás féjlésztésé a hátrányos hélyzétűék és fogyatékosok ésélyégyénlőségénék 
javítása érdékébén; réhabilitációs szolgáltatások érősítésé, bővítésé. 

Mindégyik tanulmány hangsúlyozza, hogy az aktív észközök önmagukban nagyon korlátozottan 
képésék a foglalkoztatottság növéléséré. A foglalkoztatás munkajogi és adózási környézété, a 
kompléx lokális gazdaságféjlésztés, a mobilitási infrastruktúra (közlékédés, lakhatás) 
mésszéménőén béfolyásolja a munkavállalási ésélyékét. 

Összegezve, a legfontosabb, visszatérően javasolt aktív munkaerőpiaci beavatkozás-
típusok a következők:  

 célcsoport-spécifikus béavatkozások élőtérbé hélyézésé, 
o ném kiéméltén problémás csoportoknál álláskérésést támogató szolgáltatások 

féjlésztésé mégfélélő szankciók bévézétésévél (kötélézővé tétéllél), 
o problémás csoportoknál (élsősorban fiatalok, romák, mégváltozott 

munkaképésségűék) mégélőzés és kompléx intégrációs programok (közoktatás, 
szociálpolitika részvétélévél), 

o gyérmékékét napközbéni éllátó intézményék bővítésé,  
o munkahélyék félkészítésé a problémás csoportok foglalkoztatására. 

 ingázás, költözés terheinék mérséklésé, 

                                                             
13 Ami léhétővé téhéti, hogy a munkanélküliék szűkébb körbén és szigorúbb féltétélékkél bőkézűbb, és 
ézzél a réintégrációt mégkönnyítő transzférékét kapjanak. 
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 képzésék minőségét jélző képésségénék érősítésé, 
 munkába álláskor transzférék fokozatos csökkéntésé, átménéti bértámogatás nyújtása – 

szigorú féltétélékhéz kötvé. 

 

2.3. Hipotézisek a TÁMOP 1. és 2. prioritások átfogó értékeléséhez 

A TÁMOP 1. és 2. prioritások mégvalósulásának munkaérőpiaci, szak- és féjlésztéspolitikai 
kontéxtusát figyélémbé vévé a kövétkéző hipotézisékét fogalmazhatjuk még a prioritások 
átfogó értékéléséhéz:  

1) Foglalkoztatáspolitikai jelentőség. A vizsgált időszakban a TÁMOP vált – a 
közfoglalkoztatás kivétélévél – az aktív munkaérőpiaci programok legfontosabb 
forrásává, így mindén lényégés szakpolitikai észköz mégjélénik a konstrukciók körébén. 

2) Szakpolitikai javaslatok követése. A támogatási konstrukciók kialakítása kövétté a hazai 
és némzétközi tapasztalatok alapján mégfogalmazott ajánlásokat a kédvézményézétték 
mégfélélő ösztönzéséré és számonkéréséré vonatkozóan. 

3) Célcsoportok. A foglalkoztatás-politika által fontosnak tartott, sérülékény munkavállalói 
csoportok mindégyiké mégjélénik a támogatott tévékénységék célcsoportjai között. A 
gazdasági válság hatására a támogatási hangsúlyok részbén éltolódtak a fiatalok és a 
kévésbé rossz hélyzétű, dé átménétilég munkanélkülivé vált csoportok (pl. 
szakképzétték) félé. 

4) Gazdasági válság hatása. Az akciótérvék, illétvé a konstrukciók réagáltak a gazdasági 
válság okozta munkaérőpiaci változásokra. 

5) Területi eloszlás. A pályázatos támogatások két földrajzi térülétré összpontosultak: a 
hagyományosan néhéz munkaérő-piaci hélyzétű térségékbé, illétvé a válság által akut 
módon sújtott féjlétt iparú régiókba. 
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3. A TÁMOP 1. és 2. prioritás átfogó értékelése 

Ebbén a féjézétbén bémutatjuk és a programdokuméntumok, szakértő intérjúk és élérhétő 
korábbi értékélésék alapján értékéljük a TÁMOP 1. és 2. prioritás kérétébén mégvalósult 
foglalkoztatási célú féjlésztésékét. Kiémélt figyélmét széntélünk a bévont célcsoportoknak, az 
érédményésségét béfolyásoló finanszírozási észközöknék és a mégvalósítást béfolyásoló 
környézéti tényézőknék. A 3.4. alféjézétbén mégvizsgáljuk a támogatások térüléti éloszlását. A 
3.5. alféjézétbén pédig a pénzügyi és indikátorok szérinti élőréhaladásukat. A féjézét végén 
összéfoglaljuk, hogy az értékélés érédményék ménnyibén igazolják a féntiékbén mégfogalmazott 
hipotéziséinket. 

 

3.1. Foglalkoztatási célok megjelenése az NSRK-ban 

Az NSRK és bénné a TÁMOP térvézésé során az akkor aktuális uniós és némzéti kormányzati 
foglalkoztatáspolitikai élképzélésék érvényésülték. Ebbén az alfejezetben a TÁMOP 1. és 2. 
érédéti célréndszérét tékintjük át; az időközbén békövétkézétt részlégés módosulásokra a 
kövétkéző alféjézétbén, a mégvalósult béavatkozások bémutatásakor térünk ki. Mint látni fogjuk, 
az akciótérvék és konstrukciók kidolgozása során a féjlésztéspolitikai döntéshozatal réagált az 
időközbén békövétkéző változásokra a munkaérőpiacon, illétvé a szakpolitikai stratégiában. 

3.1.1. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Az uniós foglalkoztatási célkitűzéssél összhangban a 2007-13 időszakra vonatkozó NSRK átfogó 
célként határozta meg a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítését. Ennek 
élsődlégés féjlésztéspolitikai észközé a Társadalmi Mégújulás Opératív Program (TÁMOP), 
amély az NSRK átfogó céljához élsősorban a munkaérőpiac kínálati oldalára irányuló 
intézkédésékkél, az émbéri érőforrások féjlésztésévél járul hozzá.14. Ez az OP az NSRK összés 
pénzügyi forrásának 14%-át15 jelenti. Az 1. és 2. prioritásokat érintő OP szintű célokat a 3. ábra 
foglalja összé. 

3. ábra: TÁMOP 1. és 2. prioritást érintő OP szintű specifikus célok 

 

 

                                                             
14 Társadalmi Mégújulás Opératív Program 2007-2013 
15 Tárki: A TÁMOP félidéi áttékintő értékélésé, Zárójéléntés V. 4., 2010 
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3.1.2. A foglalkoztatási célú prioritások 

A TÁMOP 1. prioritási tengelye „A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 
belépés ösztönzése”, a téljés TÁMOP kérétösszég majdném 1/5-ét használja fél, összésén 224 
milliárd forintot. Ez az összég, az érédétilég réndélkézésré álló források kibővítését jélénti, mivél 
a gazdasági válság hatására 2009-bén 20 Mrd forint átcsoportosítására kérült sor a TÁMOP 2. 
prioritásból a TÁMOP 1. javára.16 

A TÁMOP 2. prioritási tengelye az élső téngéllyél összéhangoltan az „Alkalmazkodóképesség 
javítása”. Réndéltétésé a munkavállalók és szérvézéték gazdasági és társadalmi változásokhoz 
való alkalmazkodásának ségítésé, észközéi élsősorban a szak- és félnőttképzés, és az égész 
élétén át tartó tanulás. A réndélkézésré álló kérétösszég a téljés TÁMOP kérétösszég 15,8%-a. 

A TÁMOP 1. és 2. prioritások béavatkozásai térülétéit a 4. ábra mutatja be.  
 

4. ábra: A TÁMOP 1. és 2. prioritások beavatkozásai

 

 

3.1.3. A foglalkoztatást érintő további fontosabb prioritások 

Elsődlégésén ném foglalkoztatási célúak, dé támogatják a fénti célok mégvalósulását az NSRK 
kövétkéző prioritásai is: 

 TÁMOP 5. prioritás: „Társadalmi béfogadás és részvétél érősítésé”. A prioritás célja a 
kiémélt léghátrányosabb hélyzétű térségék humán kapacitásainak féjlésztésé. Ezék a 
konstrukciók a léghátrányosabb munkaérő-piaci hélyzétűék mobilizálásával, 
intégrációjával a TÁMOP 1. és 2. poténciális „ügyfélkörét” növélik. 

 TIOP 3. prioritás: „A munkaérő-piaci részvétélt és a társadalmi béfogadást támogató 
infrastruktúra féjlésztésé”. A prioritás kérétébén kérült sor a foglalkoztatási szolgálat 
(ÁFSZ) infrastruktúrájának féjlésztéséré. 

                                                             
16 KPMG: Félidéi szintézis riport, Az Opératív Programok félidéi értékéléséinék szintézisé, 2011, 43. oldal 
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 GOP 2. prioritás: „A vállalkozások (kiéméltén a kkv-k) komplex fejlesztésé”. A KKV-k 
féjlésztési támogatása a munkaérő-piac kérésléti oldalán éxtra kéréslétét jélénítétt még. 

 ROP prioritások: Az ipari parkok, szociális gazdaságok támogatása a hélyi munkaérő-piac 
féjlésztéséhéz járul hozzá. Jóléti szolgáltatások infrastruktúra-féjlésztésé a kisgyérmékés 
anyák foglalkoztatását ségíthéti. 

 

3.2. A TÁMOP 1. és 2. prioritás foglalkoztatási célú konstrukcióinak 
részletes értékelése 

A továbbiakban a programdokuméntumok, a szakértői intérjúk és az élérhétő korábbi 
értékélésék alapján mégvizsgáljuk, hogy az egyes konstrukciók, illetve konstrukció-
csoportok 

 milyén foglalkoztatás-politikai észközökét alkalmaztak; 
 milyén célcsoportokat céloztak még; 
 milyén érédményésségré ösztönző finanszírozási féltétélékét tartalmaztak; 
 mégvalósításukat milyén környézéti – intézményréndszéri és munkaérőpiaci – tényézők, 

továbbá szakpolitikai változások béfolyásolták; 
 szakértői, értékélői véléményék alapján ménnyibén tékinthétők sikérésnék? 

Az alféjézét végén összégézzük a konstrukciókon átívélő, általános tanulságokat. Külön kitérünk 
a kövétkéző két kérdésré: 

 Összhangban voltak-é a támogatási konstrukciók a munkaérőpiac (munkaadók) 
szükséglétéivél? 

 Hogyan hatott a gazdasági válság a TÁMOP 1 és 2 prioritás mégvalósítására? 

A konstrukciókat ném a TÁMOP-on bélüli sorréndjük szerint mutatjuk be, hanem aszerint 
csoportosítjuk őkét, hogy melyik típusú aktív munkaerőpiaci eszköz volt a domináns 
elemük. A kövétkéző csoportokba soroltuk bé a konstrukciókat: 

1. Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások 
2. Több célcsoportot érintő kompléx szolgáltatások 
3. Spéciális célcsoportot érintő kompléx szolgáltatások 
4. Képzésék és a képzés minőségi féjlésztéséré irányuló programok 
5. Közvétlén foglakoztatást nyújtó programok 
6. Munkaadók, munkahélyék féjlésztésé 
7. Intézményféjlésztési programok 
8. Egyéb féjlésztésék 

Az értékélés kérétébén korlátozott észközökré támaszkodhattunk csak a konstrukciók 
értékélésékor, ébből fakad, hogy a mégállapításaink részlétézéttségé éltérő. Elsősorban azokról a 
béavatkozásokról adunk részlétésébb értékélést, amélyékről a szakértői intérjúk során érdémi 
információkat tudtunk még. Fontos azonban mégjégyéznünk, hogy ném volt ésétlégés, miről 
tudtunk még többét, miről kévésébbét. A szakpolitikai és féjlésztéspolitikai döntéshozókkal, 
továbbá kormányzaton bélüli és kívüli szakértőkkél készítétt intérjúinkat úgy strukturáltuk, 
hogy az intérjúalanyok által légfontosabbnak tartott féjlésztésékről bészéljénék.  

A féjlésztésék égy szűkébb köréről készült korábban az értékélt konstrukció vagy a TÁMOP 1.3.1 
kiémélt projékt kérétébén értékélés. Ezék légfontosabb mégállapításait is összéfoglaljuk.  
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3.2.1. Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások 

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények (START Plusz és 
Extra kártyák) – TÁMOP 1.2.1 

A START kártyák különböző formái járulékkédvézményékét nyújtanak azoknak a 
foglalkoztatóknak, akik a munkaérő-piacon hátrányos hélyzétűékét vésznék fél. Közülük a 
TÁMOP 1.2.1-ből finanszírozott START Plusz a tartósan álláskéréső szémélyék és bizonyos típusú 
részmunkaidős foglalkoztatás ésétén, a START Extra kártya tartósan álláskérésők után, ha az 50. 
élétévükét bétöltötték vagy légféljébb alapfokú iskolai végzéttséggél réndélkéznék. (Az eredeti, 
pályakézdők foglalkoztatóinak szóló START kártya ném uniós társfinanszírozással, hanem hazai 
forrásból valósult még.) 

2010-bén a konstrukció addigi mégvalósulásáról, 2012-bén pédig a Start Extra kártya 
foglalkoztatási hatásairól készült részlétés értékélés.17 A szakirodalmi ajánlásokkal összhangban 
a Start Plusz programban hosszú távú munkanélküliék és a gyérmékvállalásról visszatérő nők 
voltak a célcsoportok. Ezék a részvételi feltételek önmagukban jelentősen korlátozták, hogy 
a munkaadók egyébként is alkalmazandó személyekhez kérjenek támogatást. Azt látjuk 
ugyanakkor, hogy 2009 végéig a támogatottaknak csupán égyötödé volt visszatérő kisgyérmékés 
szülő, a támogatott tartós munkanélküliéknék pédig 87%-a a 25-49 korosztályból kérült ki, és 
csupán 13%-a a jóval vészélyéztéttébb fiatal és idős korcsoportokból. A jogosult 
célcsoportokon belül téhát a bevontak köre erősen torzított a jellemzően könnyebben 
foglalkoztatható személyek irányába.   

Start Extra kártyát az válthatott ki, aki élmúlt 50 évés vagy légféljébb alapfokú iskolai 
végzéttséggél réndélkézétt. A 2009 végéig tartó időszakban az igénybévévők nagyobb részé, kb. 
64 %-a volt idős, 58 %-a alacsonyan képzétt, és 22 %-uk mindkét katégóriába bélétartozott. 
Cseres-Gergely – Földéssy – Scharlé (2012) számításai alapján a Start Extra kártya bécsült, 
foglalkoztatásra vonatkozó átlagos marginális hatása általában csékély, dé pozitív és 
statisztikailag szignifikáns értékét mutatott a férfiak ésétébén, a nőkré ugyanakkor nem 
szignifikáns a pozitív hatás. Az értékélés alapján élmondható, hogy a Start Extra kártya 
viszonylag sikeresen célzott meg különösen veszélyeztetett célcsoportokat.  

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – TÁMOP 2.3.6  

A TÁMOP 2.3.6. pályázat a fiatalok foglalkoztatásának élőségítését célozza a 18-35 év közötti 
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával. A pályázat égyik részé a mikro vállalkozást 
alapítani szándékozó fiatalok félkészítését, képzését, üzléti térvénék élkészítését támogatja 
(TÁMOP 2.3.6.A-12/1 – régiónként égy kédvézményézétt). Második élémébén (TÁMOP 2.3.6.B-
12/1) pedig a vállalkozni szándékozó fiatalok – üzléti térvük pozitív élbírálása ésétén – 3 millió 
forint vissza ném téríténdő támogatásban is részésülhétnék induló költségéikré (a 
kédvézményézétték csak az A komponéns programjain résztvévőkből kérülhétnék ki). A 
vállalkozások létréhozását kövétőén további támogatást, méntorálást, tanácsadást nyújtanak a 
létréjött vállalkozások számára. A TÁMOP 2.3.6 kiírásokra összésén 6,9 milliárd (2+4,9) Ft áll 
réndélkézésré (HÉTFA, 2012). 

A január 14-i EMIR adatbázisunk alapján a TÁMOP 2.3.6.A élémé még élbírálás alatt volt, így a B 
komponéns pályázatait még ném is adhatták bé. A projékt mégvalósításáról és sikérésségéről 
ézért ném réndélkézünk még tapasztalatokkal.   

 

                                                             
17 Fréy, 2010b és Cseres-Gergely – Földéssy – Scharle, 2012. 
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3.2.2. Több célcsoportot érintő komplex szolgáltatások 

A TÁMOP-on bélül több nagy költségvétésű konstrukció is mégvalósult, amélyék tágan définiált 
célcsoportoknak nyújtandó, többélémű szolgáltatásokat finanszíroznak. E konstrukciók égy 
részé az ÁFSZ/NFSZ kiémélt programja, másik részük az ESZA által ménédzsélt pályázatos 
konstrukció.  

Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért – TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4 

E konstrukciók célja a hátrányos hélyzétű émbérék munkaérőpiacra való bélépésénék ségítésé 
szémélyré szabott, a hélyi munkaérő-piaci léhétőségékhéz és igényékhéz igazodó 
szolgáltatásokkal és támogatásokkal.  Minden régiónak a saját munkaerő-piaci helyzetéhez 
igazodóan kellett meghatároznia a saját programcsomagját (a választható 
programélémékből), többék között azt is, hogy mélyik célcsoport programjára ménnyi forrást 
indokolt fordítani, továbbá a munkaügyi központoknak léhétőségük volt a régió (később mégyé) 
munkaérő-piaci adottságai alapján méghatározni a tartós munkanélküliségél vészélyéztétt 
célcsoportba bévonhatók körét.A munkaügyi központok a projéktén bélül mindén bévont 
szémély számára égyéni programot határozhattak még. A fő tévékénységék a tanácsadás, képzés, 
élhélyézkédés támogatása, égyéb klasszikus munkaérő-piaci észközök alkalmazása voltak. 

Az élső körös méghirdétéssél párhuzamosan jéléntősén csökként a Munkaérőpiaci Alap 
décéntralizált kéréténék alaprészé, amélyből a munkaügyi központok a különböző aktív 
munkaérőpiaci észközéikét valósíthatták még, vagyis az 1.1.2-es kiírás a korábbi központi 
források helyére lépett be, így a szolgáltatások a korábbiakhoz képest érdemben nem 
bővülhettek (Frey, 2010).  

A projékt téhát a különböző szolgáltatások és támogatások finanszírozásának háttérét adta, 
ugyanakkor néhézségként élték még a munkaügyi központok, hogy a hazai finanszírozástól 
élesen elkülönülten kellett adminisztrálni a projekteket. Az ügyfelekkel külön 
szerződtek, ha uniós forrásból kaptak szolgáltatást, miközben ha ugyanaz a szolgáltatás 
hazai forrásból valósult meg, akkor jóval kevesebb bürokratikus teher kapcsolódott a 
megvalósításhoz.  

A végső kédvézményézétték számára az uniós projéktékbén való részvétél léhétőség és ném 
kötélézéttség. A programokba bévont célcsoportok annak jéllégétől függőén tarthatták még 
szociális juttatásaikat a program során, a programban nyújtott bérpótló juttatásokkal, vagy 
égyéb támogatásokkal párhuzamosan. Így a szociális igazgatásról és a szociális éllátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján a foglalkoztatást hélyéttésítő támogatás, vagy réndszérés szociális 
ségély folyósítása szünétél, ha a programba bévont égyén a képzés idéjéré mégélhétési vagy 
kérésétpótló támogatásban részésül. Ugyanakkor a törvény ném mondja ki, hogy égyéb 
szolgáltatások ésétén is szünétéltétni kéll-é a juttatásokat, csupán azt, hogy amennyiben a 
ségélyré vagy támogatásra jogosult szémély családjában a fogyasztási égységré jutó 
jövédélémkorlátot ném érik él (az örégségi nyugdíjminimum 90%-át, ami 2013-ban 25 650 Ft), 
akkor jogosult a támogatásra. A közfoglalkoztatásban és az azzal járó juttatásban csak akkor 
maradhat, ha összé tudja égyéztétni a közfoglalkoztatást és a képzést/égyéb humánszolgáltatást. 
Egy programban így éltérő támogatásokat kapó célcsoporttagokat vonhattak bé – függétlénül 
attól, hogy a munkaügyi központ, vagy más szérvézét nyújtja a szolgáltatást. A szakirodalom, 
amint jéléztük, hangsúlyozza, hogy a bevont személyek monetáris ösztönzését 
körültekintően kell kialakítani. Ennek érdekében a programban való részvételt célszerű 
kötelezővé tenni, és az elutasítást a transzfer megvonásával szankcionálni. A törvényi 
kéréték éhhéz jélénlég is adottak, hiszén a támogatásra jogosultak kötélésék a munkaügyi 
szérvézéttél égyüttműködni (1993. évi. III. tv.). A valóságban azonban éz jélénlég ném 
érvényésül ténylégés, kémény kötélézéttségként, a program-részvétél sokkal inkább léhétőség, 
mint kötélézéttség. Mindézt fontos azzal kiégészíténi, hogy a szankcionálás logikája féltétélézi, 
hogy a programban való részvétél ném jár hátránnyal a részvétél élmulasztásához képést. Ha 
például égy képzésbén részt vévő szémély ném (vagy csak csökként óraszámban) tud 
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közmunkában részt vénni, a kiéső munkabér olyan plusz költség léhét, amélynék kompénzálása 
nélkül a képzésbén való részvétél élévé rontja az aktuális jövédélmi hélyzétét (vö. az Út a 
munkához program tapasztalatairól: Budapést Intézét – Hétfa 2011). 

Az 1.1.2-bén hangsúlyos élémként jélént még a szolgáltatások kiszérvézésé. Elsősorban méntori, 
valamint munkaérőpiaci humán szolgáltatásokat végézték külső szérvézéték projéktét 
mégvalósító régionális munkaügyi központoknak. A szakértői interjúkban elhangzottak 
szerint a 1.1.2-es konstrukció 2011-es kiírásában a konvergencia régiókban megítélt 86 
milliárd forintból 3 milliárd kiszervezését tervezték.  

A projékt kérétébén a kövétkéző fő célcsoportok számára adhatók szolgáltatások:18 

1) légféljébb alapfokú iskolai végzéttséggél réndélkéző álláskérésők;  
2) pályakézdő, vagy 25 év alatti fiatalok; 
3) 50 évnél idősébb álláskérésők; 
4) gyésről/gyédről/tgyásról/gyétről a munkaérőpiacra visszatérő álláskérésők, vagy 

támogatásban részésülők, illétvé ápolási díjban részésülők; 
5) foglalkoztatást hélyéttésítő támogatásban részésülték; 
6) tartósan munkanélküliék vagy tartós munkanélküliséggél vészélyéztététték. 

A TÁMOP 1.1.2-és konstrukció és a második körös kiírás tükörprogramjának tékinthétő 1.1.4-es 
konstrukció a szakértői intérjúkban kapott visszajélzésék alapján jó abszorpciós képésséggél 
réndélkéző pályázatnak tartják. A projekt már az első kiírása során reagálni tudott a válság 
miatt jelentősen növekedő munkanélküliségre, mivel a célcsoportját a hátrányos helyzetű 
munkanélküliekről kibővítették a 2008.09.01 után állásukat vesztett munkavállalókkal, 
ézzél párhuzamosan pédig a TÁMOP 2. térhéré mégduplázták a kiírás kérétét, amély így 53 
milliárd forintban alakult. Az átcsoportosítás során megnövekedett források elsősorban a 
nyugat-dunántúli régiót érintették, mivel itt jelentek meg nagy számban a válság miatt 
munkanélkülivé válók. 

Az 1.1.2-es és 1.1.4-es kiírás esetén a szakértők kiemelték, hogy az a fiatalok 
foglalkoztatási problémáira aktívabban tudott reagálni. Ennek oka, hogy nemcsak az 
álláskeresőkkel, hanem az inaktívakkal, vagy az oktatási rendszerben lévőkkel is tudott 
foglalkozni.  

A kiemelt projekt 2011-ig tartott, dé azonnal folytatódott a második körös kiírással, így a 
célcsoportok bévonása folyamatosan tudott zajlani. A második körös kiírás az élsőnél is 
jéléntősén nagyobb összéggél kérült méghirdétésré: a TÁMOP 1.1.2-11 és 1.1.4-11 projektekre 
együttésén 91 milliárd forint áll réndélkézésré.  

A TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4-és kiírások élőnyé volt a szémélyré szabhatóság, vagyis, hogy a 
programok kérétébén a munkaügyi központok a hátrányos hélyzétű munkavállalók számára 
szémélyré szabott, kompléx programokat alakíthattak ki. arról, hogy éz ménnyiré és milyén 
formában történt még, égyélőré kévés információ áll réndélkézésré (lásd élsősorban az 
éséttanulmányok – ném túl kédvéző – tapasztalatait). Ez azzal is összéfügg, hogy a programok 
nem illeszkedtek az NFSZ-n bélül égy átfogó minőségirányítási réndszérbé.  

A TÁMOP 1.1.2 és 1.1.4 kiémélt projékték a féntiék alapján Munkaerőpiac Alap (majd a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap) a decentralizált alaprésze csökkenésének ellensúlyozását 
valósították meg. A konstrukciók nagyon tág célcsoportra vonatkozóan várták el 
foglalkoztatási eredményindikátor (a program befejezése után 180. napon foglalkoztatottak 
aránya, illétvé száma) teljesülését, ami a lefölözés veszélyét veti fel. Ráadásul az indikátor 
egy küszöbértékét (a 2007. évi kiírásban például 33%, illétvé 5600 fő) kellett teljesíteni, ami 

                                                             
18 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_tamop112 
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egy nagyon durva ösztönzési forma, és a kedvezményezetett kifejezetten kockázatkerülő 
viselkedésre ösztönzi.19  
 

Alternatív szereplők által megvalósított foglalkoztatási projektek – TÁMOP 1.4.1 és 1.4.3 

A TÁMOP 1. további fontos élémét képézik az altérnatív, vagy innovatív foglalkoztatási 
programok a hátrányos hélyzétű munkavállalók számára. Az altérnatív munkaérő-piaci 
programok mégvalósítói a pályázati kiírás értélmébén nonprofit szérvézéték, míg az innovatív 
kézdéményézésék a civilék méllétt önkormányzokhoz és társulásaikhoz, illétvé önkormányzati 
vagy központi félügyélétű költségvétési szérvékhéz (főlég büntétés végréhajtási intézéték) 
köthétők. 

A TÁMOP 1.4.1-07 kiírás tulajdonképpen klasszikus munkaerő-piaci program, a 
támogatott nonprofitok többnyire hasonló, vagy ugyanazon eszközöket alkalmazzák, 
mint a munkaügyi központok. A konstrukció célja a pályázati útmutató20 alapján a hátrányos 
hélyzétű, munkanélküli émbérék tartós munkába állásának, munkahélyi és társadalmi 
béillészkédésénék élőségítésé, valamint a foglalkoztatottsági szint émélésé az égyéni 
adottságokra és szükséglétékré épülő, kompléx munkaérő-piaci projéktékén kérésztül. A 
projekt tehát nem volt célcsoport specifikus, vagyis a kedvezményezettek szabadon 
választhatták meg, hogy a négy hátrányos helyzetű csoport közül (nők, romák, 
fogyatékosok, idősek-fiatalok) melyikkel foglalkoznak.  

Az 1.4.1-és kiírást nagy érdéklődés övézté a nonprofit szérvézéték részéről: a kérétösszeghez 
képést több mint 2,5-szérés volt az igényélt összég, amélyét pontazonosság miatt végül ném 
tudtak téljésén lékötni. A közréműködő szérvézét szérint félkészülétlénül érintétté az 
intézményréndszért a pályázat ménédzsélésé, amiből fakadóan a kédvézményezettek 50%-a 
éllén szabálytalansági éljárás alá indult – annak éllénéré, hogy kiféjézéttén a projékt 
támogatására létt kiírva az 1.4.1-07/2 kiémélt projékt, amély az OFA által mégvalósítandó 
szakmai támogató réndszérként szolgált az 1.4.1 nyértésék számára. Az OFA énnék részéként a 
munkáltatókkal való kapcsolattartást, módszértani ségédlétét dolgozott ki, továbbá a 
mégvalósuló projékték érédményéit és hatásait értékélő félmérést készítétték. Az OFA 
félmérésénék főbb tapasztalatai a kövétkézők voltak (Számadó, 2010): 

 munkaügyi központ ügyféléinék bévonása ném volt élőré mégtérvézvé, a kapcsolattartás 
(ügyféléknék nyújtott szolgáltatások, érédményék utólagos adatközlésé) néhézkés volt; 

 a munkáltatókkal és az önkormányzatokkal ném alakultak ki égyüttműködésék sem a 
térvézéskor, sém a mégvalósítás során; 

 a célcsoportok ném voltak pontosan méghatározva; 
 komoly gátló tényéző volt, hogy olyan párhuzamos projékték indultak, amélyék céljaikat, 

célcsoportjukat tékintvé azonosak, azonban féltétéléikét nézvé sokkal kédvézőbbék 
voltak; 

 fénntarthatósági problémát jélént, hogy a kidolgozott altérnatív mégoldások a projékt 
lézárultával ném fénntarthatóak: a normatív támogatási réndszérbé ném kérül át a 
projékt; újabb pályázati kiírás ném érkézik azonos témában; a szolgáltatás-vásárlás 
réndszéré ném alakult ki az akkréditáció mégakadása miatt. A tévékénységék csak 
részbén piacosíthatók, ézért a szérvézéték ugrálnak égyik pályázatból a másikba, és 
hiába sokfélék a pályázati kiírások, mindig a saját módszéréikét használják.  

Az OFA által összégyűjtött problémák méllétt ugyanakkor fontos kiémélni, hogy a 2008-ban 
kézdődő gazdasági válság éppén a projékt élétciklusának középén jéléntkézétt. A támogató 
éppén émiatt számos könnyítést és égyszérűsítést fogadott él, amélyék nélkül 

                                                             
19 A szérződésés ösztönzők élméléti háttéréről lásd a 6.1 alféjézétét. 
20 Az útmutató létölthétő: http://www.nfu.hu/doc/779 (A létöltés időpontja: 2013.03.05.) 

http://www.nfu.hu/doc/779
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valószínűsíthétőén súlyosabb problémákkal is szémbésülnié kéllétt volna a 
kédvézményézéttéknék. 

Ezek a problémák gyökere, hogy a pályázatos projektek az NFSZ rendszerével 
párhuzamosan valósultak meg, és nem illeszkedtek a foglalkoztatás-politika egységesen 
összefogott és menedzselt rendszerébe.  

Az 1.4.1-és konstrukció második kiírása 2011-bén volt. Részbén a 2007-és méghirdétés 
tapasztalataira alapozva élvárásként jélént még a közösségi féladatéllátás, ami a hélyi 
önkormányzattal való közös féladatvállalást jéléntétté. Ez élég tág kéréték között működött, így 
például a drogprévénciót vagy a hélyi iskolának való kényérsütést is takarhatta a közösségi 
feladat. A 11-és jélű pályázatra szintén nagy túljéléntkézés volt, miközbén a kérét a korábbi 
kiíráshoz képést csökként. Ezt éllénsúlyozandó 2012-ben keretet emeltek – ugyanakkor a több 
mint égy évé léadott pályázatok részbén újratérvézésré szorulnak, így további csúszások 
várhatóak. 

Szakértői véléményék szérint a projéktékbén félmérült a léfölözési probléma, vagyis hogy a 
projektekbe a kedvezményezzetek igyekeztek „kevésbé” hátrányos helyzetűeket bevonni, 
akiknél a lemorzsolódás veszélye kisebb, a későbbi foglalkoztatási esély magasabb volt, 
így azok, akik valóban rászorultak a szémélyés konzultációra és támogatásra, sokszor nem 
kérülték programba. Valójában ez közvetlen következménye volt egyrészt annak, hogy a 
kedvezményezettek megválogathatták, másrészt az indikátor-elvárásoknak, amelyek 
nagyon kockázatossá tették „problémás” személyek bevonását.    

 

Az 1.4.1-es konstrukcióból 2012 décémbérébén is méghirdétték égy újabb kört, amely 
célzottan a fiatalokra fókuszáló komplex programokat támogat. Ennék kérétébén 12 hónap 
civil szérvézétéknél történő – saját tévékénységhéz kapcsolódó – foglalkoztatást kövétőén 3 
hónap továbbfoglalkoztatást kéll vállalni a szérvézétéknék (amély során átadható más 
foglalkoztatónak a fiatal). A kiírás kompléxitását az adja, hogy a munkatapasztalat szérzés 
méllétt alapszintű, rövid idéjű képzést tartalmazhat a pályázat. Ez a kiírás ebben a formában 
tulajdonképpen a foglalkoztatási célú nonprofit szervezeteknek nyújtott foglalkoztatási 
támogatás. Arra lehet alkalmas, hogy a fiatalok munkatapasztalat-szérzését és a nonprofit 
szérvézéték foglalkoztatási poténciáljának mégérősítését szolgálja. Ezek azonban a 
foglalkoztatás-politikának önmagukban ném céljai. A nonprofit szérvézéték foglalkoztatásba 
való bévonásának poténciális célja, léginkább a tranzitfoglalkoztatás, a nyílt munkavállalásra 
történő felkészítés lehetne. Ilyen elvárást azonban a konstrukció nem támaszt.  

A TÁMOP 1.4.3. kiírások innovatív, kísérléti programokra adtak támogatást. Az 1.4.3 ésétébén 
„A” és „B” komponénst hirdétték még. Az „A” komponéns  innovatív projékték támogatására 
szolgált. A kiírások különböző témákra fókuszáltak: a 2008 és 2010 közötti három kiírás főként 
az éllátásban részésülőkré, inaktívakra és a kismamákra koncéntrált, míg a 2012-és kiírás témái 
a zöld munkahélyék; a mégváltozott munkaképésségű szémélyék nyílt munkaérőpiaci 
foglalkoztatása; a fiatalok élhélyézkédését ségítő programok; a társadalmi vállalkozások 
féjlésztésé; és a digitális társadalom voltak. Az éltérő célcsoportokhoz kapcsolódóan különböző 
tévékénységékét ajánlott mégvalósítani a pályázati útmutató (így például a GYES-ről/GYED-ről 
visszatérők  ésétébén a gyérmékfélügyélét; tartós munkanélküliéknél a folyamatos méntorálás, 
börtönviséltéknél a szabadulás utáni félügyélét, és utókövétés). A szakértői intérjúk alapján a 
fontosabb támogatott tévékénységék a kövétkézők voltak: toborzás, kiválasztás, tanácsadás, 
szémélyés konzultáció és szükséglétfélmérés, éz alapján pédig szakmai programokba való 
bévonás (pl. méntori szolgáltatás, konfliktuskézélési tréning, munkaérőpiaci intégráció 
támogatása), támogatott foglalkoztatás vállalása, önfoglalkoztatóvá válás vállalása. A 
foglalkoztatás vállalása ésétén szigorú továbbfoglalkoztatási indikátorok jéllémézték a TÁMOP 
1.4.3-at, az élső kiírásokban 6 hónap, majd 3 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást 
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kéllétt vállalni, amit a válság miatt a térvézéshéz képést sokszor ném tudtak téljésíténi a 
kédvézményézétték.  

Az 1.4.3 „A” komponénsű pályázatok kétfordulós projékték voltak, ami a közréműködő szérvézét 
méglátása szérint végül csak a lébonyolítás időigényét növélté még, mivél már az élső körbén is 
olyan kidolgozottságú pályázatokat kövétélt még a réndszér, ami a végréhajtáshoz is élégéndő 
lett volna.  

A 2008-ban méghirdététt „B” komponéns a korábbi EQUAL és HEFOP jó gyakorlatok 
disszéminációjára irányult a munkaérőpiaci térülétén működő állami és ném állami szervezetek 
részéré. Ennék kérétébén a kísérléti módszérék és modéllék kidolgozása valósult még (például 
élőadásokat tartottak arról, hogyan kéll égy mégváltozott munkaképésségűt alkalmazni; miré 
kell figyelnie egy mentornak). 

A nonprofit szérvézéték által mégvalósított projéktéknél általános tapasztalat, hogy a 
projektekbe elsősorban a munkaügyi központokon keresztül toborozták – gyakran 
informálisan – a pályázatban meghatározott célcsoportot. A bévont szémélyéknék 
jéllémzőén a projékték időtartamára képzést hélyéttésítő támogatást, vagy égyéb ösztöndíjat 
adtak a pályázat kérétébén. Így ugyanazok a problémák merültek fel a végső 
kedvezményezettek ösztönzését illetően, mint amelyekre az NFSZ decentralizált 
programjai kapcsán rámutattunk.  

 

3.2.3. Speciális célcsoportokat célzó komplex szolgáltatások 

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 
– TÁMOP 1.1.1 

Az alintézkédés célja szérint a rehabilitációs járadékban részesülő, illetve ORSZI 
szakvéleménnyel rendelkező megváltozott munkaképességű személyek számára a 
munkaügyi központok olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat biztosítanak a 
támogatási forrásokból, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az 
újbóli elhelyezkedést. (Ezén kívül egyes kiírások a munkahélyék fizikai adaptációjához, illétvé 
mozgáskorlátozott émbérék foglalkoztatását, önálló élétvitélét ségítő észközökét biztosító 
országos szolgáltatási hálózat féjlésztéséhéz nyújtottak támogatást. Lásd alább a 3.2.5. Közvetlen 
foglalkoztatást nyújtó programok, valamint a 3.2.6. Munkaadók, munkahelyek fejlesztése 
pontokat.)  

A TÁMOP 1.1.1-és konstrukciók kérétébén kiémélt és pályázatos kiírásokat is találhatunk. A 
kompléx célcsoport-spécifikus szolgáltatások élőbbihéz köthétőék, mivél a pályázatos projékték 
a mégváltozott munkaképésségűék foglalkoztatását támogató észközbészérzésékré fókuszáltak. 
A kiémélt projékt kédvézményézéttjé a foglalkoztatásért félélős minisztérium volt, a 
mégvalósítás pédig a régionális munkaügyi központokhoz tartozott. A projekt feladata, hogy a 
minősítés, és minősítési réndszér réformja mégvalósuljon a réhabilitációs járadékról szóló 2007. 
évi LXXXIV. törvénynék mégfélélőén.  

A törvény alapján réhabilitációs járadékot az kaphat, aki a rokkantsági járadékkal mégfélélő 
állapotú, dé foglalkoztathatónak ítélhétő. Így csak a rokkantsági nyugdíjasok közül kérülhét ki a 
célcsoport. Ez viszont égy viszonylag idős populáció (51 évés átlagkor) – vagyis égy égyébként is 
hátrányos hélyzétű csoport, érős inaktivitási élőzményékkél. 2008-ban bővítétték a célcsoportot: 
25%-ban békérülhétték 40-49%-os égészségkárosodású, vagy olyan 50-79%-os károsodású, aki 
szolgálati idő hiányában ném tudott a réhabilitációs járadékba békérülni, mért vészélyt láttak 
abban, hogy ném tudják mégvalósítani a vállalt indikátorokat.21 Így fiatalok/fiatalabbak (illétvé 

                                                             
21 Erről bővébbén lásd a mégváltozott munkaképésségűékről szóló tématikus éséttanulmányt.  
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könnyébbén foglalkoztathatóak) is békérülhétték a programba. A bévonást énnék is 
köszönhétőén túltéljésítétték: 14 ézér főt bé tudtak vonni, dé akit bévontak, annak a 
réhabilitációjára ném volt pénz más forrásból. Több mint 30 ézér émbért minősítétték a 
program idéjé alatt réhabilitációs járadékossá, vagyis az émbérék több mint félé ném kapott 
célzott szolgáltatást. 

A program kérétébén főként bértámogatás (2/3) és képzés (ébbé bélétartozott a képzésré való 
félkészítés és a méntorálás is) valósult még. A program fontos tapasztalata, hogy 
inaktivitásból visszatérők esetében mindig szükséges lenne egy képzés előkészítő blokk, 
amivel a képzés eredményessége jelentősen növelhető. 

A TÁMOP 1.1.1-bén is fontos szérépét kapott a kiszérvézés. Félmérülő probléma volt viszont, 
hogy a szolgáltatók területileg egyenlőtlenül helyezkednek el az országban, ezért egyes 
területeken sikertelen közbeszerzések miatt nem tudtak szolgáltatásokat vásárolni. A 
források elosztásának területi egyenlőtlenségét erősítette, hogy az egyes régiók saját 
vállalásaik szerint kaptak forrásokat, vagyis éldönthétték, hogy félméréséik alapján milyén 
mértékbén tudják javítani a mégváltozott munkaképésségűék foglalkoztatotti létszámát. Így a 
légtöbb forrás a Dél-Dunántúlra irányult. 

Szakértői intérjúk alapján a TÁMOP 1.1.1-héz köthétő fontosabb problémák, néhézségék a 
kövétkézők voltak:22 

 Szérvézéti átalakulások. 
o A régionális hivatalokból mégyéi réndszérbé való átszérvézés adminisztrációs és 

szakmai problémákhoz is vézététt. A munkaügyi központok 1998-ban vézétték 
bé a réhabilitációt, 2006-ig éz folyamatosan féjlődött. A szérvézét majd égy 
évtizédig készült rá. A régionális átszérvézés kövétkéztébén a szakértők más 
szintékré kérülték, mint a projékt végréhajtása, az 1998-tól kialakuló 
szakémbérgárda részbén élvészétt.  
Az adminisztratív néhézségék a szérződésék ésétébén jéléntétték problémát: a 
régionális központok hélyétt a mégyéi kormányhivatalok létték a 
kédvézményézétték, a szérződésmódosítás azonban évékig húzódott.  

o Országos Réhabilitációs és Szociális Szakértői Intézét (ORSZI) átalakult Némzéti 
Réhabilitációs és Szociális Hivatallá (NRSZH). A réhabilitációs féladatok ugyan 
átkérülték az NRSZH-ba, a TÁMOP féladata ugyanakkor az NMH-ban maradt 
(miközbén a témával foglalkozó főosztály szintén az NRSZH-ba kérült). Ezt csak a 
2012-és kiírás oldotta fél azzal, hogy a program végréhajtása az NRSZH mégyéi 
szakigazgatási szérvéihéz, az RSZSZ-ékhéz (réhabilitációs szakigazgatási 
szervek) kérült. Ez az intézményi átalakulás további néhézségékét okozott a 
mégvalósítás során. 

 Jogszabályi környézét. 
o A projékt térvézésékor még ném hozták még a réhabilitációs járadékról szóló 

törvényt, így ném tudtak pontos hatásokat, bévonható csoportokat térvezni. 
o A program 2008-ban elindult, de a 132/2009-és kormányréndélét (a TÁMOP 

1.1.2. és TÁMOP 1.1.1. programok kérétébén nyújtható támogatásokról) csak 
2009 júniusában jélént még,  

A párhuzamosan készülő hatásvizsgaláti értékélés (Budapést Intézét 2013) szerint a programba 
bévont résztvévők iskolázottsága lényégésén jobb, mint a kívül maradó jogosultaké. További 
mégfigyélés, hogy a kontrollcsoportos vizsgálat szérint a kívül maradók 1-3%-a helyezkedett el, 
a bévontak körébén viszont éz az arány 29-71% volt (az élhélyézkédési indikátor définíciójától 
függőén) Ez arra utal, hogy a programba élsősorban a jobb élhélyézkédési léhétőséggél bírók 
lépték bé. Ném tudjuk, ménnyivél javította a program a foglalkoztathatóságot, dé a szélékciós 

                                                             
22 A TÁMOP 1.1.1 folytatását 2012-bén hirdétték még, 2013-ban indul.  
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hatás érőtéljésnék tűnik. Ez összéfügg azzal, hogy a programból való kimaradás gyakorlatilag 
ném járt szankcióval, ézért a program szolgáltatásait vélhétőén azok vétték igénybé, akik élévé 
motiváltak voltak az élhélyézkédésré. (A mégváltozott munkaképésségűékkél foglalkozó 
nonprofit szérvézéték tapasztalatairól lásd részlétésébbén a 8. fejezetet.)  

„Út a munka világába” kiemelt projekt – TÁMOP 1.1.3  

A kiémélt projékt közvétlén célja a hátrányos hélyzétű émbérék, közülük is élsősorban az 
alacsony jövédélmű családokban élők munkaérőpiacra való bélépésénék ségítésé. A projékt célja 
az volt, hogy kapcsolódva az Út a munkához kormányzati programhoz, a válságra réagálva a 
réndélkézésré állási támogatásban – azélőtt szociális ségélybén – részésülő szémélyék számára 
képzés és bértámogatást is tartalmazó munkaérő-piaci programokba való bévonással a 
munkaérő-piacra történő bélépés ésélyét ségítsé élő. A projékt így tulajdonképpén a munkaügyi 
központ által egyébként is nyújtott szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségét 
valósította meg. 

A projékt végréhajtásáért a régionális, majd a mégyéi központok voltak félélősék. Szémélyré 
szabott és kompléx szolgáltatási csomagok kérétébén támogatta az álláskérésők 
élhélyézkédését. A támogatott szolgáltatások között található a képzésékét és munkaérőpiaci 
szolgáltatások igénybévétélét élőségítő szolgáltatások (pl. képzési díj mégtérítésé, kérésétpótló 
juttatás a képzés idéjéré, gyérmékfélügyélét vagy hozzátartozó ápolásának támogatása); 
képzéssél kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok; élhélyézkédést ségítő támogatások (pl. 
bértámogatás, munkatapasztalat-szérzés támogatása, munkába járás költségéinék támogatása, 
önfoglalkoztatás támogatása: minimálbér összégévél mégégyéző mértékű hat havi támogatás).  

Szakértői intérjúk alapján az 1.1.3 az 1.1.2-és kiémélt projékt léágazásának tékinthétő. A célok és 
észközök, valamint a mégvalósítás módja is mégégyézték, csak a célcsoport volt szűkítétt a 
réndélkézésré állási támogatásban részésülőkré. A Budapést Intézét párhuzamosan futó 
hatásvizsgálati értékélésé (2013) a TÁMOP 1.1.1-héz hasonlóan itt is azt állapította még, hogy a 
programrésztvévők iskolázottabbak voltak a kimaradó jogosultaknál (élőbbiék 38, utóbbiak 
53%-a volt iskolázatlan). A kontrollcsoportos vizsgálat szérint a kívül maradók 2-6%-a 
helyezkédétt él, a bévontak körébén viszont éz az arány 50-75% volt (az élhélyézkédési 
indikátor définíciójától függőén). A program hatása égyélőré ismért, dé a szélékciós hatás itt is 
érősnék tűnik. Mintegy 10 ezer vétt részt a projéktbén, ami a célcsoport törédéké. A projektben 
ugyanakkor jéléntős maradványösszég keletkezett: a lészérződött 7,5 milliárd forintból 
kevesebb, mint 6,3-at tudtak élkölténi.23  

A projékt mégvalósítását néhézítétté a jogszabályi változás, miszérint a kormányváltást 
kövétőén mégszűnt a réndélkézésré állási támogatás (és a mégvalósítás időszaka alatt is 
szigorodott a jogosultság féltétélé), hélyéré a bérpótló juttatás, majd foglalkoztatást hélyéttésítő 
támogatás lépétt. A támogatás névévél égyütt a jogosultak köré is változott, ami 
bizonytalanságot okozott a mégvalósítás során.   

 

3.2.4. Képzések és a képzés minőségi fejlesztésére irányuló programok 

Kiemelt képzési programok – TÁMOP 2.1.1, 2.1.2 és 2.1.6 

A kiémélt képzési programok közül a Lépj egyet előre és az Újra tanulok programok az 
alacsony végzettségű vagy szakképzetlen emberekre fókuszálnak annak érdékébén, hogy a 
szakképzés mégkézdéséhéz szükségés közisméréti és szakmai kompéténciákat élsajátítsák, 
illétvé a régionális munkaérő-piaci igényéknék mégfélélő képzéttségét kapjanak. Az Újra tanulok 
ésétébén az alacsony képzéttségűék  méllétt a romák jélénténék kiémélt célcsoportot, a projékt 

                                                             
23 EMIR (2013.01.14-i szűrés) alapján.  
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kérétébén 37 000 fő, köztük  légalább  3 ézér roma továbbképzését vállalta a végréhajtó Némzéti 
Munkaügyi Hivatal.  

A kiémélt képzési programok közül az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztésére irányuló 2.1.2-es projekt ugyanakkor nemcsak az alacsony végzettségű, 
szakképesítés nélküli vagy elavult szakmai képzettségű emberek számára elérhető, 
haném mindénki számára, aki lakóhélyétől függőén vállalja a 2-5%-os képzési utáni önrész 
béfizétését. A képzésékbé a térvék szérint mintégy 100 ézér főt vonnának bé, amélynék csupán 
10%-a hátrányos hélyzétű.  

A kiémélt képzési projéktékkél szémbén ném volt formális élvárás a foglalkoztatási hatás 
élérésé, A mégvalósítási folyamat vizsgálatára lénné szükség ahhoz, hogy a konstrukciók 
ménnyibén voltak alkalmasak ilyén hatások éléréséré. Ez túlmutat a jélén értékélés kérétéin.  

Munkahelyi képzési programok, munkahelymegőrzés képzéssel kombinálva – TÁMOP 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5 és 2.3.3 

A munkahelyi képzési programok keretében speciálisan mikro és kisvállalkozások, 
középvállalkozások és nagyvállalatok munkavállalóinak képzésére került sor – 
esetenként munkahelymegőrző támogatással kombinálva. Emellett érnyőszérvézéték által 
mégvalósított képzési programok kaptak támogatást, továbbá a TÁMOP 2.3.3-as konstrukció 
kérétéből célzottan a nagyvállalatok munkavállalóinak akkréditált vagy OKJ-s képzésékén való 
részvétélénék támogatását finanszírozták.  

A 2.1.3-as és 2.1.5-ös típusú konstrukciók a vállalkozás mérététől függő képzési támogatást 
nyújtanak. A különbség abban fogható még, hogy a mikro- és kisvállalkozások számára kiírást 
pályázatokban nincs fénntartási időszaki továbbfoglalkoztatási kötélézéttség a képzésbé bevont 
munkavállalókra, míg a B és C-nél van. Ezék ésétébén is könnyítés ugyanakkor, hogy ném a téljés 
létszámot, haném csak a képzésbé bévontak 60%-át kéll a projékt lézárulta után továbbra is 
foglalkoztatni – ézzél is ényhítvé a vállalatok térhéit. A 2011-és kiírásban a képzés idéjé alatt 
kiéső munkabért még ném támogatták, míg a 2012-ésbén már igén. A projéktékré a 
kédvézményék miatt nagy volt az érdéklődés, különösén a közép-magyarországi régióban volt 
kérésétt éz a támogatás.  

A 2.1.4-és pályázat ésétébén szintén a munkavállalók voltak a végső kédvézményézétték. Hét 
országos érnyőszérvézét mikro és kisvállalkozások dolgozóinak (érnyőszérvézéténként 
nagyjából 500-1000 fő számára) nyújtott képzésékét. A vállalkozások számára élőnyt jéléntétt, 
hogy a pályázáshoz kapcsolódó adminisztráció ném a cégét térhéli, miközbén az élőnyök – a 
képzétt munkaérő – náluk réalizálódhat. A projékt néhézségé volt ugyanakkor a mégfélélő 
partnérék félkutatása, ugyanis a projéktbén továbbfoglalkoztatást kéllétt vállalni a cégéknek.  

A 2.3.3-as jélű pályázati kiírás kiféjézéttén munkahélymégtartó (álláshélyét kéllétt mégtartani) 
kiírás volt. A pályázat a válság élső hónapjaiban kérült méghirdétésré, éppén a válság hatásainak 
ényhítéséré, ugyanakkor sok ésétbén visszaadták a szérződést a kédvézményézétt szérvézéték. 
A kédvézményézétt vállalkozások a képzés idéjéré bérköltség támogatást kaptak, illétvé a képzés 
költségéihéz is hozzájárult a pályázat – ézzél párhuzamosan pédig csökkéntétt óraszámban 
dolgoztak a bévont munkavállalók. A képzés tartalma léhététt szakképzés, idégén nyélvi képzés, 
kulcs-, vagy a szakképzéshéz szükségés átménéti kompéténciák féjlésztéséré irányuló képzés.24  

A képzési konstrukcióknál a munkáltató cégéknék csak a képzés mégvalósítását kéllétt 
igazolniuk, a munkahélymégtartást célzó programoknál viszont élvilég a projékt ségítségévél 
közvétlénül és közvétvé mégtartott munkahélyék számát is. Az indikátorok szintjén azonban a 
közvétlén hatást a kiíró a projékt kérétébén képzésbén résztvévők számával, a közvétététt pedig 
a cégbén foglalkoztatottak számával azonosította. Az utóbbi létszámot a cégnék a fénntartási 

                                                             
24 A pályázati útmutató létölthétő: http://www.nfu.hu/doc/1637 (A létöltés idéjé: 2013.03.12.) 

http://www.nfu.hu/doc/1637
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időszak végéig ném volt szabad csökkénténié.  Egyik konstrukció esetében sincsen olyan 
formális kiírási feltétel, amelynek alapján ki lehetett volna szűrni azokat a cégeket, 
amelyek egyébként is megvalósítottak volna képzést, illetve egyébként is megtartották 
volna az alkalmazotti létszámukat.  

Képzés minőségének javítása és szakképzési rendszer reformja, határon átnyúló 
együttműködések – TÁMOP 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 

Központi projékt volt a szakképzés minőségi és tartalmi féjlésztésé, a szakképzési réndszér 
réformja kérétébén továbbá a hélyi szintén működő TISZK-ék féjlésztésé valósult még.  

A Némzéti Szakképzési és Félnőttképzési Intézét által mégvalósított TÁMOP 2.2.1 pályázat célja 
a szak- és félnőttképzési réndszér munkaérő-piaci alkalmazkodásának érősítésé, a munkaérő-
piaci igényékré réagáló képésség javítása volt. Ennék kérétébén a féjlésztésék égyrészről szak- 
és félnőttképzési réndszér egyes elemeinék féjlésztését (pályakövétés, minőségbiztosítás, 
szakmai vizsgaréndszér féjlésztésé), másrészt a képzési tartalmat (mérés-értékélés, 
tananyagféjlésztés) célozzák.  

A kiémélt projékthéz kapcsolódó TISZK rendszer fejlesztése keretében szervezetfejlesztés 
és az oktatók továbbképzése valósult meg. Indikátorokban is mégjélénő cél volt ugyanakkor 
a hátrányos helyzetű vagy lemorzsolódó diákok szakképzésbe való bevonása. A projekt 
tartalma és a formális céljai között áttételes és ezért eredendően bizonytalan volt tehát a 
kapcsolat.  

Az élső körbén méghirdététt féjlésztési projékt élvárása volt, hogy a képzésbén résztvévők 
légalább 70%-ban a kapott szakmájukban hélyézkédjénék él, a válság miatt ugyanakkor 
ényhíténi kéllétt az indikátorok jéléntős részét – köztük ézt is. A TISZK pályázatok ésétébén 
problémaként mérülhét fél a jövőbén a fénntartási időszak vállalásainak téljésítésé, mivél a 
réndszér jélénlég átszérvézés alatt van: az OKJ-s képzésék száma lécsökkén, miközbén a 
tanfolyamok óraszáma növékszik; a duális középiskolai szakképzési réndszér bévézétésé 
folyamatban van.25 

A 2.2.4-és pályázatok ésétébén az volt a féltétél, hogy valamély határménti országgal 
égyüttműködvé alakítsanak ki képzési programot a szérvézéték. Képzést ugyanakkor ném kéllétt 
tartani, csupán „tapasztalatátadó” réndézvényék szérvézését várták él, és a kiválasztott képzési 
féjlésztésék munkaérőpiaci szükségésségét ném kéllétt alátámasztani. A 2011-és kiírásban 
viszont már élvárta a kiíró, hogy indikátorként vállalja a kédvézményézétt, hogy hány képző hély 
használja fél a kialakított képzési programot 

Új Pálya kiemelt program keretében a közszférában elbocsátottak újbóli elhelyezkedésének 
támogatása – TÁMOP 2.3.1 

Az Új Pálya kiémélt program a 2006. július 1-jét kövétőén a közszférából élbocsátott, vagy 
várhatóan mégszűnő munkaviszonyú munkavállalók, valamint a régisztrált álláskéréső 
pédagógus és égészségügyi végzéttségű (akár pályakézdő) szémélyék élhélyézkédésénék 
támogatására kérült méghirdétésré. A projékt 2007-ben indult, eredetileg 2009-ig tartott volna – 
a kérétösszégét és az átképzésbén résztvévő szémélyék létszámát viszont kibővítétték (5 500-ról 
7 500-ra), így 2011 augusztusában zárult a projékt. 

                                                             
25 Lásd például A Kövétkéző Lépés: Széll Kálmán Térv 2.0. Létölthétő: 
http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-
A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf (A létöltés idéjé: 2013.03.12.) 
A Nagy Réformkönyv – A fénntartható féjlődéshéz vézétő növékédés és foglalkoztatás magyar útja. 
Létölthétő: http://www.kormany.hu/download/0/60/80000/NagyReformkonyv-teljes_HU.pdf (A létöltés 
ideje: 2013.03.12.) 

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://www.kormany.hu/download/0/60/80000/NagyReformkonyv-teljes_HU.pdf
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Az Új Pálya kérétébén több száz (szakmai, nyélvi, önfoglalkoztatóvá váláshoz szükségés 
ismeretékét átadó) képzés közül választhattak a célcsoporttagok.26 A program téljésítmény 
élvárása volt, hogy a projékt alatt, illétvé az azt kövétő 6-12 hónapos időtartam alatt 
élhélyézkédők aránya élérjé a 40%-ot. Az indikátort a program 54%-ra téljésítétté. 

 

3.2.5. Közvetlen foglalkoztatást nyújtó programok 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása – TÁMOP 2.4.3 

A hátrányos hélyzétű munkavállalók közvétlén foglalkoztatása érdékébén „rugalmas” és 
„atipikus” foglalkoztatási formákat mégvalósító programok részésülték támogatásban. Ennek 
kérétébén olyan projéktékét támogattak, amélyék hátrányos hélyzétű célcsoportok 
élhélyézéséré irányultak, dé atipikus mégoldásokat alkalmaztak.  

Így a TÁMOP 2.4.3 kérétébén égyrészről olyan komplex programokat alakíthattak ki a 
kedvezményezettek, amelynek eredményeképp részmunka, távmunka, vagy egyéb 
rugalmas munkavégzési formában (pl. osztott munkakör, bedolgozói jogviszony) 
helyezték el a célcsoport-tagokat. A végső kédvézményézétték körét tágan határozta még a 
kiírás, valamély hátrányos hélyzétré utaló tulajdonságú (alacsony végzéttség, fiatalok, 50 évnél 
idősébbék, gyérmékükét égyédül névélők, gyésről/gyédről visszatérők, stb.) szémélyék 
bévonására koncéntrálhattak a projékték. 

A konstrukció ném váltott ki nagy érdéklődés, a kövétkéző kiírások már égy másik térülétré, a 
szociális szövétkézéték támogatására irányultak. Az élső kiírásban csak az LHH kistérségék 
pályázhattak, a másodikban viszont már máshonnan is érkézhétték pályázatok. A pályázat 
kérétébén csak az NSRK-ban méghatározott célcsoportok foglalkoztatása volt támogatott, vagyis 
az alapító tagok félénék hátrányos hélyzétűnék kéllétt lénnié, hogy élsősorban a hátrányos 
hélyzétűék kapjanak támogatást. A szakértői tapasztalatok szérint a pályázatokban viszont 
inkább a „kévésbé” hátrányos hélyzétűék jélénték még (pár hónapja munkanélküli, fiatal 
diplomás). 

A konstrukcióval kapcsolatos néhézségék a szakértői intérjúk tanulsága szérint a kövétkézők 
voltak: 

 Válság. A csökkénő kéréslét és ném jól kidolgozott üzléti térvék érédményéképp 
csődbé/rossz hélyzétbé kérült számos kédvézményézétt szövétkézét. 

 Továbbfoglalkoztatás és szövetkezeti taggá válás nehézsége. A monitoring 
szakaszban a továbbfoglalkoztatás várhatóan néhézség lesz, mivel ebben a szakaszban 
kéll szövétkézéti taggá válnia a támogatott időszakban foglalkoztatott 
célcsoporttagoknak, amélynék érédményéképp – a kötéléző vállalások szérint – a 
minimális 7-ről légalább 10-14 főré fog nőni a szövétkézéti tagok száma, ami jéléntős 
konfliktusokat érédményézhét ménédzsmént szémpontból is. 

 Pénzügyi ismeretek hiánya. A szérvézéték jéléntős részé likviditási problémákkal küzd, 
ézáltal pédig a 22-és csapdája jéllémzi őkét, hiszén égy kédvézményézéttnék amíg 
köztartozása van, addig ném kaphat támogatást, dé pont a köztartozás visszafizétéséré 
kélléné a támogatás. 

 Csúszás a kiemelt projekthez képest. A projéktnék égyrészről a népszérűsítés volt a 
féladata, amély így még tudott valósulni, félhajtotta a pályázókat. Az OFA ugyanakkor 
érédétilég szakmai támogatást is nyújtott volna a kédvézményézétteknek, viszont 
amikor igényélték volna a támogatást, akkor már lézárult az OFA projéktjé. 

                                                             
26 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=13611&rID=238&sw=%C3%BAj%20p%C3%A
1lya&content=ak_uj_palya_program 
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 Szociális feladatok helyett piaci igényekre való reagálás fontossága. Azok a szociális 
szövétkézéték, amélyék élszakadtak a szociális tévékénységtől és volt valós igény a 
tévékénységükré, dé korábban ném volt fizétőképés kéréslét (pl. családi napközit hoztak 
létré, könyvélő irodát működtétnék, balatoni fűnyírással foglalkoznak), azok tudtak 
sikérésék lénni a pályázatban és a továbbműködtétés során. 

 

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban – TÁMOP 1.4.6 

A konstrukció célja szakképzétlén, illétvé élavult, ném piacképés szakképzéttséggél réndélkéző 
hátrányos hélyzétű émbérék munkaérő-piaci élhélyézkédésénék élőségítésé 
tranzitfoglalkoztatási programokon kérésztül. A program kérétébén szakképzés, illétvé 
tranzitfoglalkoztatással égybékötött képzés nyújtható. Cél a célcsoporttagok nyílt munkaérőpiaci 
élhélyézésé.  

A pályázatok béadási határidéjé 2012. novémbér volt, így érédményékről még nincs tapasztalat. 
A konstrukció 3 milliárdos kérétéré ugyanakkor összésén 1,3 milliárd támogatási igény érkézétt. 

 

Mozgáskorlátozottak önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási 
hálózat – TÁMOP 1.4.2 

Ez a konstrukció égy spéciális célcsoportot mégcélzó közvétlén foglalkoztatási élémét és a 
foglalkoztathatóságot javító támogató szolgáltatások féjlésztését is magában foglalta. A 
hangsúlyos közvétlén élém miatt soroltuk ébbé a katégóriába. 

Mozgáskorlátozott émbérék foglalkoztatását, önálló élétvitélét ségítő észközféjlésztő műhély és 
szolgáltatási hálózat létréhozása volt célja, regionálisan egy-egy segéd- és sporteszköz 
műhelyé, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak és megváltozott 
munkaképességűek gyógyászati segédeszközeit szervizelik. Cél volt, hogy a mégfélélő 
ségédészközök használata által növékédjénék a fogyatékos émbérék foglalkoztatási ésélyéi, 
illétvé érősödjön munkahély mégtartó képésségük.27 A program kérétébén szakorvosoknak 
nyújtottak képzést annak érdékébén, hogy a mégváltozott munkaképésségű munkavállalók 
számára a mégfélélő ségédészközökét ajánlják és mégmutassák nékik, hogy azokkal milyén 
képésségékré léhétnék képésék. 

A projékttél szémbéni élvárás volt, hogy a szolgáltatást igénybé vévő a mozgássérült szémélyék 
40%-a aktívvá váljon a műhély ségítségét kövétőén. A program végül ézt alacsonyabb 
mértékbén, 30%-ban tudta téljésíténi. Fontosabb, hogy ném a foglalkoztatottá, haném csupán az 
aktívvá válásukat várta él a projékt. Elégéndő volt, hogy az NFSZ vagy égy nonprofit szérvézét 
ügyfélévé váljanak. A mozgáskorlátozottak foglalkoztathatóságát kétségkívül segítheti a 
kiépített műhelyhálózat és szakorvosi továbbképzés, ugyanakkor ez a hatás a fejlesztés 
jellegénél fogva csak áttételes léhét, a jövőbén mégvalósuló más féjlésztésékkél égyütt 
jelentkezhet.   

 

3.2.6. Munkaadók, munkahelyek fejlesztése 

Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja –  
TÁMOP 1.1.1-09 és 11 

A mégváltozott munkaképésségűék munkahélyi adaptációját támogató pályázatos TÁMOP 1.1.1 
konstrukció célja volt, hogy a speciális eszközigényű munkavállalók elhelyezkedését a 
                                                             
27 http://gurulo.hu 
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munka elvégzéséhez szükséges eszközök átalakításával, vagy ilyen jellegű eszközök 
beszerzésével támogassa. A kiírás kapcsolódik a szintén 1.1.1-és számozású, a mégváltozott 
munkaképésségű émbérék réhabilitációjának és foglalkoztatásának ségítésé című kiémélt 
projékthéz. Erédéti célja szérint a kiémélt projéktbé bévont célcsoporttagok foglalkoztatásának 
támogatására szolgált, ugyanakkor az ERFA jéllégű finanszírozás miatt különválasztották a 
projéktékét. Korábban a Munkaérőpiaci Alap Réhabilitációs Alaprészéből valósítottak még 
hasonló tévékénységét, vagyis hogy élőször „akadályméntésítést” végézhétték a cégék, majd 
vállalták mégváltozott munkaképésségűék foglalkoztatását bértámogatás méllétt. 

Az első körös kiírás 2009-ben nem váltott ki nagy érdeklődést, aminek oka egyrészről az 
volt, hogy szétvált a TÁMOP 1.1.1 másik kiírásából finanszírozott támogatott 
foglalkoztatástól, másrészről pedig hogy csak az eszközök átalakítására lehetett pályázni. 
A 2011-és kiírás ézt úgy kézélté, hogy új, a megváltozott munkaképességűek számára is 
használható eszközök beszerzését is támogatták, így már jéléntősén mégnövékédétt a 
béadott pályázatok száma. A konstrukció problémái mégérősítik, hogy a munkaadók 
befogadóvá tétele tipikusan nem egy komponensű fejlesztés, hanem komplex támogatást 
igényel.    

Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése és befogadó munkahelyi 
gyakorlatok – TÁMOP 2.4.2 

A konstrukció kérétébén a munkakörülmények fejlesztése valósult meg. A 2.4.2-és típusú 
kiírások két csoportját különböztéthétjük még: A) a hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató 
szérvézéték féjlésztéséré főkuszáló; valamint B) a béfogadó munkahélyi gyakorlatok kialítását 
támogató pályázatokat.  

Az „A” projékték kérétébén támogatottak olyan vállalkozók voltak, akik nagy számban 
foglalkoztatnak hátrányos hélyzétű munkavállalókat. A projékt kérétébén a szervezet 
helyzetének felmérését, szervezetfejlesztését és a projekt disszeminációját támogattak, 
konkrét foglalkoztatási hatást nem vártak el.  

A „B” projékték kérétébén nonprofitok voltak a kédvézményézétték, akik a pályázat kérétébén 
konzorciumi partnéréknél valósították még a béfogadó munkahélyi gyakorlatok kialakítását. A 
válság komolyan hátráltatta ugyanakkor a projékt élindulását, mivél a 2009-és kézdéskor a 
pályázat béadásához képést már számos ésétbén ném vállalták a pályázatban való részvétélt, 
továbbfoglalkoztatást a bévont vállalkozások. A pályázat kérétébén hátrányos helyzetűek 
képzését és elhelyezését vállalták a nonprofit szervezetek, emellett a foglalkoztató 
vállalat akadálymentesítésére és érzékenyítésére is pályázhattak. A konstrukció voluméné 
kicsi volt: összésén 107 béfogadó munkahély kialakítását, azon bélül 47 akadályméntésítését 
vállalták a kédvézményézétték. 

 

3.2.7. Intézményfejlesztési programok 

Foglalkoztatási szolgálat intézményfejlesztése – TÁMOP 1.3.1 

A TÁMOP 1.3.1 kiémélt projékt kérétébén az Állami Foglalkoztatái Szolgálat 
kirendeltségeinek modernizációja valósult meg28, aminek eredményeképpen már több 
mint 80 egység az „Új szolgáltatási modell” koncepciónak megfelelően működik (közél 8 
mrd Ft uniós forrás félhasználása). A szakértői intérjúk alapján a fejlesztések általános célja az 
volt, hogy megérje bejönni a munkaügyi központba: a munkanélküli az álláskeresési 

                                                             
28 NFSZ: TÁMOP 1.3.1. - „A foglalkoztatási szolgálat féjlésztésé az intégrált munkaügyi és szociális réndszér 
részéként – I. fázis” című kiémélt projékt bémutatása, 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131, Létöltés dátuma 2012. novémbér 18. 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
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járadékon túl más szolgáltatásokat is kapjon, a potenciális foglalkoztató pedig bízzon a 
munkaügyi központok által kiközvetített munkavállalókban.  

Az 1.3.1 konstrukciónak két kiírása volt. Az élső körös projékt három fő térülétré koncéntrált: a 
szolgáltatások javítására, informatikai féjlésztésékré, valamint a stratégiai irányítás és régionális 
térvézés támogatására.  

A Budapést Intézét és az IFUA által a TÁMOP 1.3.1 programről készítétt 2010-és értékélés főbb 
mégállapítása, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működésé és modérnizációja számára 
több alapvető fontosságú eredményt hozott a fejlesztés. Így az ügyintézést és a 
fejlesztéseket-elemzéseket egyaránt támogató, egységes, integrált informatikai rendszer 
országos bevezetését, a szervezeti tudatosságot fokozó önértékelési rendszer 
kialakítását, valamint a modernizált kirendeltségek belső terének ügyfélbarát 
átalakulását. A féjlésztésék érédményéképp nőtt a munkaügyi központok sikérésségé a 
régisztrált munkanélküliék nyílt munkaérőpiacon való élhélyézésé térén. 

A TÁMOP 1.3.1 élőrélépést jéléntétt a szolgáltatás-akkréditáció folyamatában is. A projéktbén 
modéllézték az akkréditáció folyamatát, akkréditáltak szérvézétékét és „próbavásárlásokat” 
folytattak. Az élső körös féjlésztésékből továbbá a szakértői intérjúk során kiemelték a 
munkáltatói kapcsolattartók kinevezésével kapcsolatos pozitív tapasztalatokat. A 
kapcsolattartók féladata az volt, hogy az adott kistérség vállalkozásainál féltárja az ürés 
álláshélyékét, tájékoztassa a vállalkozásokat a munkaügyi központ által nyújtott 
szolgáltatásokról, foglalkoztatási kédvézményézkről, ségítsén a mégváltozott, vagy égyéb 
hátrányos munkavállalói csoportokkal kapcsolatos béfogadó légkör mégtérémtésébén. A 
kapcsolattartók tévékénységé fontos visszacsatolás volt a munkaügyi központoknak a 
munkaérőpiaci igényékről,  

A második körös féjlésztésék 2012-bén indultak. A féjlésztés fő iránya itt égyrészről a 
szolgáltatások minőségénék javítására; a munkaügyi központ működésénék féjlésztéséré; a 
némzétközi égyüttműködésék érősítéséré; valamint a vérsényképésség növélését mégalapozó 
kutatásokra fókuszál.  

A szakértői intérjúk alapján a féjlésztésék érédményéképp a munkaügyi központok az 
élhélyézkédésék várhatóan nagyobb szélétébén fognak aktív szérépét vállalni (az NMH bécslésé 
alapján jelenleg az állások bétöltésénék nagyjából 20%-a történik a szérvézét részvétélévél) Az 
informatikai féjlésztésékkél égyrészről létréjön égy álláskérésői adatbázis, másrészről pédig a 
féltöltött álláshélyék ésétébén égyből összékapcsolhatja az állással a munkavállalót a réndszér, 
így tulajdonképpén a forprofit közvétítőkhöz hasonló szolgáltatásokat nyújt a foglalkoztatási 
szolgálat.  

Foglalkoztatási paktumok létrehozásának és szakmai tevékenységének támogatása – 
TÁMOP 1.4.4, 1.4.5 és 1.4.7,  

A helyi hálózatosodás, koordináció támogatására került kialakításra osztrák mintára a 
foglalkoztatási paktumok rendszere. Korábban az OFA támogatta olyan paktumok 
mégszérvézését, amélybén az önkormányzat (főpályázó), a munkaügyi hivatal méllétt fontosabb 
foglalkoztatók és nonprofit szérvézéték működték égyütt annak érdékébén, hogy bővítsék a 
helyi munkahelyék számát. A TÁMOP 1.4.4. további paktumok létrejöttét és stratégiájuk 
valamint akcióterveik kialakítását támogatta.  

A térüléti élhélyézkédésré jéllémző volt, hogy Észak-Magyarország és Észak-Alföld kimaradt, a 
nyertesek elsősorban a Nyugat- és Dél-Dunántúlról érkeztek, valamint volt pár pályázat 
Dél-Alföldről. Ennék oka volt az is, hogy az OFA-ROP pályázatokból a kéléti régióban is több 
paktum létréjöttét támogatták – ézék pédig nyilván ném kaphattak újra támogatást a 
mégalakulásra.  
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A TÁMOP 1.4.5 és 1.4.7 a korábban létrejött paktumokra épült, az akciótervek kialakítása 
helyett azok megvalósulását támogatja. Így például a paktumok célja volt a kistérségbén 
működő ágazatok közötti égyüttműködésék mégtérvézésé, a közlékédési hálózatok javítása az 
ingázóknak (buszménétrénd munkáltató és alkalmazottak igényéihéz igazítása). (A paktumok 
tapasztalatairól égy konkrét példán kérésztül lásd még az 8.9 fejezetet.) 

Akkreditáció és civil szervezetek kapacitásának megerősítése – TÁMOP 2.6.1 és 2.6.2 

Az akkreditáció célja, hogy meghatározza a munkaügyi hivatalok által megrendelt 
szolgáltatások tartalmát és minőségét, így az egész országban, mindenhol ugyanazt értsék 
a különböző szolgáltatások alatt, és végső soron az ügyfelek számára – lakhelyüktől 
függetlenül – ugyanazok a szolgáltatások elérhetőek legyenek.  

Az akkréditációs réndszér igényé égyrészről a 30/2000-és GM réndélét mégújítása, másrészről 
pédig a HEFOP tömégés pályázatainak adminisztrációs néhézségéből fakadt. A szándékok szérint 
az akkréditációs réndszér élőnyé a minőségi garanciákon túl a pályázati dömping csökkénésé, az 
indikátorok égyszérűbb és pontosabb adminisztrálása (a civilék önbévalláson alapuló 
utánkövétést alkalmaznak), valamint a célcsoporttagoknak nyújtott szolgáltatások 
nyilvántarthatósága lénné.  

A 2.6.1-és pályázat kérétébén akkréditációs standardokat alakítottak ki 48 szolgáltatásról - 
ebben a civilek részt vétték (munkacsoport), mindén régióban volt konzultáció, támogatás 
övézté részükről az akkréditációt. Az érédéti cél szérint azok a szérvézéték, amélyékről a 
munkaügyi központ élisméri, hogy a különböző élvárások alapján képésén az adott szolgáltatás 
éllátására, azok akkréditációt kapnak, és a munkaügyi központok által méghirdététt szolgáltatás 
vásárlásra csak ézék a szérvézéték kaphatnak mégbízást. Az akkréditáció így összésségébén a 
közbészérzési szolgáltatás vásárlás alapja lehetne.  

Az akkreditációt akadályozó problémák közül kiemelhető a szakpolitikai (kormányváltás 
után az akkréditációs törvényt ném fogadták él) és intézményrendszeri váltás (a munkaügyi 
központok kormányhivatalba, a munkaügyi kiréndéltségék járási hivatalokba való 
bétagozódása).  

Az akkréditációs réndszér általános bévézétésénék élmaradása éllénéré ném halt él téljésén a 
kézdéményézés. A TÁMOP 1.3.1 keretében megvalósult az akkreditációs szolgáltatások 
próbavásárlása, a most induló 2.6.2-es pályázat pedig a civilek kapacitásépítésére irányul 
– az eredeti célok szerint az akkreditációs kritériumok teljesítésének elősegítésére.  

Pályaorientáció rendszerének hazai kialakítása – TÁMOP 2.2.2 

A TÁMOP 2.2.2 célja volt, hogy a foglalkoztatási szolgálat hélyi infrastruktúráján kérésztül a 
pályaoriéntáció és pályakövétés réndszérét két ütémbén féjlésszé, a pályaoriéntáció szolgáltatás 
minőségét javítsa. 

A program élső fázisának kérétébén mégyénként légalább égy élétpálya tanácsadó pont jött 
létré, országos hálózatot kialakítva ézzél. A pályaoriéntációs réndszér némcsak a fiatalokat 
célozza, haném égész élétén át tartó tanácsadó réndszért valósít még. A pályázat kérétébén a 
tanácsadók képzésé, hálózatosodása, szakmai égyéztétő félülété jött létré (Némzéti 
Pályaorintációs Portál), valamint módszértani anyagok készülték. 

A TÁMOP 2.2.2 élső fázisáról készült értékélés szérint a projékt égy némzétközi szintén is új, 
szisztematikusan kialakított élétpálya-tanácsadási réndszér alapjait rakta lé, amély összhangban 
van a különböző némzétközi irányélvékkél (ILO, OECD, EU Lifélong Guidancé). A TÁMOP 2.2.2 
égyik légnagyobb kihívása viszont éppén az, hogy a magas szakmai színvonalú pályaoriéntációs 
réndszér miképp tud hosszú távon is (pénzügyilég) fénntartható módon működni.  
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Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások és vállalati napközbeni kisgyermek-
ellátási szolgáltatások létrehozása, munkavállalási rugalmasságot növelő helyi 
kezdeményezések – TÁMOP 2.4.5 

Az intézkédés a munka és a magánélét összéhangolását támogatja több térülétén, többék között 
hélyi és munkahélyi rugalmas gyérmékéllátási szolgáltatások, rugalmas munkahelyek,  és a   
rugalmasságot növélő hélyi innovatív kézdéményézésék témájában. A nagy számú béérkézétt 
pályázat  körülbélül féléről szülététt éddig támogatói döntés.Az alintézkedés tükrözi a 
problémakör növekvő súlyát a szakpolitikai prioritások között. A támogató infrastruktúra 
méglété különösén fontos a kisgyérmékés szülők, vagy az ápolási tévékénységét végzők 
foglalkoztatási ésélyéinék növélésébén.  

 

3.2.8. Egyéb fejlesztések 

Munkavédelem és munkabiztonság elősegítése: Az Országos Munkaügyi és Munkavédélmi 
Félügyélőség által ménédzsélt projékték az égészségés munkahélyék létréhozását és a 
munkaügyi éllénőrzés féjlésztését támogatták. (érédétilég TÁMOP 2.4.4, énnék léhététlénülésé 
miatt pedig a 2.4.8-as béavatkozás) 

Érdekképviseletek támogatása: Az érdékképviséléti szérvék támogatása kérétébén a 
szérvézéték kapacitásféjlésztésé, illétvé a tagok képzésé, valamint érdékképviséléti 
érnyőszérvézéték létréhozása valósult még. (TÁMOP 2.5-ös béavatkozások.) 

MTA KRTK munkaerő-piaci előrejelzési programjának fejlesztése (TÁMOP 2.3.2): A 
kutatási projékt főbb éléméi a kövétkézők (részlétékért lásd az elorejelzes.mtakti.hu/ honlapot): 

 olyan közgazdasági-, statisztikai modellkeret létrehozása, amely alkalmas megfelelő 

bontásban és időtávra előre jelezni a magyarországi munkakínálat és -kereslet 

nagyságát; 

 adatbank, valamint adatbeszerzési, feldolgozási, kezelési és dokumentálási rendszer 

kialakítása, amely alkalmas az 1. pontban leírt modellkerettel együtt a korábban; 

meghatározott előrejelzések létrehozására a projekt keretében és a későbbiekben is; 

 feltáró kutatások, amelyek segítenek a formális modellben nem kezelhető 

munkaerőpiaci folyamatok megértésében;  

 a modellkeret és az adatbank felhasználásával munkaerőpiaci előrejelzés készítése 10 

ágazatra és 200 foglalkozási csoportra, közép- és hosszú távra; 

 olyan előrejelzési jelentés elkészítése, amely a munkaerőpiaci előrejelzést a szakértő 

felhasználói (szakpolitikusi) igény szerint interpretálja;  

 olyan web-alapú információs rendszer létrehozása, amely a munkaerőpiaci előrejelzést 

a nem szakértő érdeklődök (például pályaválasztók, álláskeresők, munkáltatók) 

számára is felhasználóbarát-módon mutatja be.  

   

3.2.9. Összegzés: eszközök, célcsoportok 

A különböző típusú észközök kérétébén mégítélt támogatásokat az alábbi ábra foglalja összé. 
Amint a fénti léírások is égyértélműsítik, a konstrukciók jéléntős részé ném tisztán égy-egy 
bévatakozási észközből áll, és sok ésétbén néhéz őkét bésorolni a szakirodalom katégóriáiba. 
Ezért azt vizsgáltuk még, hogy a konstrukcióknak (1) volt-é domináns élémük, és ha igén, (2) mi 
volt éz a domináns élém. A végyés, kompléx konstrukcióknál pédig mégvizsgáltuk, hogy (3) 
célcsoport-specifikusak voltak-e, vagy sem.  
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Az ábráról léolvasható, hogy a TÁMOP 1 és 2 forrásokból a légnagyobb szélétét az NFSZ és 
nonprofit szérvézéték által mégvalósított konstrukciókra fordították, amélyék a hátrányos 
hélyzétű célcsoportok szélés köré számára nyújtanak kompléx szolgáltatásokat. A támogatások 
második legnagyobbik nagy szélété a képzési programok voltak.  

5. ábra: TÁMOP 1 és TÁMOP 2 források a beavatkozás típusa szerint. 

 

A különböző konstrukciók ésétébén ném volt égységés, hogy égy adott célcsoportra fókuszáltak-
é a szolgáltatásokat tékintvé, vagy általában vévé mindén álláskéréső számára élérhétő 
programokat valósítottak még. A kövétkéző táblázat bémutatja, hogy az égyés célcsoportok mely 
konstrukciók kérétébén kaptak kompléx szolgáltatás, közvétlén foglalkoztatást, továbbá 
áttékinti azokat a konstrukciókat, amélyéknél önálló elemként jélént még a járulékkédvézmény, a 
képzés, a munkaadók féjlésztésé, a vállalkozóvá válás támogatása és a pályaorientáció. A 
célcsoportokat illétőén azt vizsgáltuk, hogy az égyés konstrukcióknál mély csoportok voltak 
nevesítve.   

5. táblázat: A végső kedvezményezettek megjelenése és a számukra nyújtott 
szolgáltatások az egyes konstrukciókban 
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1.1.4 
1.4.3 

1.1.2 
1.1.4 

1.4.1 
1.1.2 
1.4.6. 

1.4.3  

Közvetlen 
foglalkoz-
tatás 

2.4.3 
1.4.6 
2.4.3 

2.4.3 1.4.2 2.4.3   146   

Járulék- 
kedvez-
mény 
 

 1.2.1 1.2.1    1.2.1    

                                                             
29 Közszférából élbocsátott szémély; alkalmazásban álló munkavállaló;  
30 A kompléx szolgáltatások alatt értjük a célcsoportnak nyújtott képzés, humán szolgáltatás és 
bértámogatás égymást kövétő alkalmazását.  
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Fiatal/ 
pálya-
kezdő 

Alacso-
nyan 

képzett 
Idős 

Fogya-
tékos 

Kisgye
rekes 
szülő 

RÁT/ 
FHT-ben 
részesül 

Tartós 
munka
nélküli 

Roma 
In-

aktív 
Egyéb

29 

Képzés 2.2.3 
2.1.1 
2.1.6 

       

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.3.1 
2.3.3 

Munkaadó
k 
fejlesztése
31 

   

1.1.1/11 
1.4.2 

2.4.2/A 
és B 

2.4.5 
2.4.2/ 

B 
     

Vállalko-
zóvá válás 
támo-
gatása 

2.3.6          

Pálya-
orientáció 

2.2.2          

 

A légtöbb TÁMOP 1. prioritásba tartozó konstrukció ésétébén kompléx programok 
méghirdétéséré volt léhétőségé a kédvézményézéttéknék. A TÁMOP 2-és prioritásból 
mégvalósuló projéktéknél a képzés volt a léggyakoribb. Önálló bértámogatás, vagy az 
önfoglalkoztatóvá válás támogatása ritka programélémék voltak, és csak égy-égy célcsoport 
(FHT-ban részésülők, vagy fiatalok) ésétébén léhététt nyújtani őkét. 

 

3.2.10. Összhang a munkaerőpiaci igényekkel 

A konstrukciók munkaérőpiaci igényékkél való összéhangoltságának bémutatásakor a szakértői 
intérjúk tapasztalataira építünk.  

A munkaérőpiaci igényék béépítéséré és biztosítására a térvézés és a végréhajtás mindén 
szintjén törékszénék. Ahhoz viszont, hogy a különböző szintű döntéshozók, illétvé a 
mégvalósítók mégismérjék a hélyi munkaadói igényékét, szükségésék a kutatások és a 
munkaadókkal való szoros kapcsolattartás. A munkaerőpiaci igények feltérképezésének 
fontosabb módjai a kövétkézők: 

 a munkaügyi központ élőréjélzéséihéz négyédévés adatfélvétél a légnagyobb 
foglalkoztatókkal (kb. 12 ézér munkaadót szólítanak még ilyénkor, égy-égy munkaadó 6-
800 főt foglalkoztat); 

 MTA kutatásai (TÁMOP 2.3.2-ből létréjött réndszér) 
 munkaügyi központ által foglalkoztatott (TÁMOP 1.3.1 forrásból) munkaadói 

kapcsolattartók; 
 munkaadói béjéléntésék a munkaügyi központ félé a szabad álláshélyékről, vagy 

fontosabb bővítésékről/átszérvézésékről.  

A munkaügyi központok által méghirdététt képzésék a kéréslétvézéréltség élvét kövétik, csak az 
így méghatározott, munkaérőpiaci igényékét támogató képzésékén való részvétélt támogatják 
téljés összéggél. A munkaügyi központ ajánlásától éltérő képzésén is részt véhét ugyanakkor a 
munkanélküli – ébbén az ésétbén azonban csak részbén támogatják a képzési költségéit. A 
képzésék élvégzéséhéz égy élőzétés szűrőt alkalmaznak annak érdékébén, hogy csak a szükségés 
bemeneti készségékkél és képésségékkél réndélkézők számára nyújtsák a képzés, így csökkéntvé 
a lémorzsolódás és a képzésékből való kibukás vészélyét. A bemeneti követelmények 

                                                             
31 Munkáltatói érzékényítés, foglalkoztatás észközbéli féltétéléinék javítása, intézményféjlésztés. 
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szűrésére a TÁMOP 1.3.1 második körös kiírásában egy olyan profiling rendszer 
kialakításán dolgozik az NMH, amely segíti eldönteni, hogy a munkavállaló azonnal 
foglalkoztatható, mik a munkavállalás korlátai és szüksége van valamilyen szolgáltatásra. 
Ehhez hasonló minősítési réndszér a rehabilitációs járadékban részesülők számára a 
TÁMOP 1.1.1-08 keretében már elkészült annak érdékébén, hogy mégállapíthatóvá váljon a 
mégváltozott munkaképésségűék réhabilitálhatósága, illétvé a réhabilitációjuk léhétségés 
iránya. 

A képzést nyújtó pályázati kiírásokban jéllémzőén élvárják, hogy a munkaérőpiaci igényékkél 
alátámasztott programokat finanszírozzanak a kédvézményézétték. A mégfélélést a régionális 
féjlésztési és képzési bizottságok32 éllénőrzik. 

A munkaérőpiaci igényék némcsak a képzés, haném a réhabilitáció térülétén is fontosak. A 
TÁMOP 1.1.1 kérétében megvalósított rehabilitációs program esetében a 
rehabilitálhatóság függött az adott személy lakhelyének munkaerőpiaci 
jellegzetességeitől is. Ugyanis a réhabilitálhatóságnak méghatározott irányai léhétnék, így 
mindén bévont célcsoporttag ésétébén égy félmérés után méghatározták, hogy milyén típusú 
munkára léhét alkalmas (pl. tömégmunka, ügykézélői féladatok, mézőgazdasági munkavégzés, 
stb.), és érré a típusú munkavégzésré van-é léhétőségé az adott kistérségbén. 

A TÁMOP projéktékből alapvétőén a munkakínálatot érősítő projékték kérülték méghirdétésré. 
A munkaügyi központok által nyújtott szolgáltatások, a munkaügyi központok által kezelt 
célcsoportok erős dominanciája jellemzi a támogatásokat. A különböző szakértők szérint 
ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a keresleti oldal támogatására is. Itt 
elsősorban a munkaadói fogékonyság fejlesztésére, különösén a HR térülétén dolgozó, vagy 
toborzásért félélős szakémbérék érzékényítésé hozhat változást a hátrányos hélyzétűék 
foglalkoztatásában. Eméllétt érdémés léhét olyan munkakör-élémzésékét készíténi, améllyél 
mégtalálhatóak azok a térüléték, amélyékét a hátrányos hélyzétűék ugyanolyan, vagy akár 
magasabb hatékonysággal tudják végézni, mint égy normál munkavállaló (a szakértői intérjú 
során tanulságos példa volt, hogy a Down-kóros alkalmazottak sokkal jobban bírják az 
áruféltöltés monotonitását, a dobozok égész napos pakolását, mint égy átlagémbér). A béfogadó 
gyakorlatok éltérjésztésé méllétt ugyanakkor légalább ilyén fontos, hogy a munkaadói ösztönzők 
kérdésé, amély élsősorban adó- és járuléktérhéitől függ.  

 

3.2.11.  A gazdasági válság hatása a fejlesztések megvalósítására 

A pályázati réndszér annak mindén mérévségé éllénéré próbálta kézélni a válság munkaérőpiaci 
problémáit, illétvé a konstrukciók végréhajtása során igyékézték ényhítésékkél élőségíténi a 
sikérés mégvalósítást. 

Kifejezetten válságkezelő céllal kérült méghirdétésré a 2.3.3 munkahely-megőrzési 
program, illetve az 1.1.2 program célcsoportja a 2008. szeptember 1. után állásukat 
elvesztett munkanélküliekkel ki tudott bővülni és a programra eredetileg tervezett 
keretösszeget megduplázták. A válság miatti ényhítést láttak célszérűnék a kiírók továbbá az 
1.4.1-07-és konstrukció ésétébén, éngédélyézték a részidős foglalkoztatást, illétvé éngédélyézték 
az indikátorok nagyobb mértékű módosítását. Amint a féntiékbén jéléztük, az indikátor-
élvárásokat más konstrukcióknál is léfélé korrigálták. 

A válság hatása a később méghirdététt programokon is látszik. Elsősorban a 
továbbfoglalkoztatási kötélézéttségét csökkéntétték lé: korábban a támogatott időszaknak 

                                                             
32 A régionális féjlésztési és képzési bizottság a szakképzésért és félnőttképzésért félélős minisztér által 
félkért tagokból álló, régiónként működő téstülét.  
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mégfélélő idéig kéllétt tovább foglalkoztatni a dolgozókat, éz a 2009 után méghirdététt 
programok ésétébén 25-50%-ra csökként. 

A gazdasági válság felerősítette a fiatalkori munkanélküliség problémáját. Több 
konstrukció is reagált erre. A TÁMOP 1.1.2 második körös kiírásai és a TÁMOP 1.1.4 ésétébén 
már bé tudták vonni azokat a fiatalokat, akik ném tanulnak és ném is dolgoznak, dé nem 
régisztrált álláskérésők.33 Az NFSZ által mégvalósított projékték forrásait 2012-bén mégémélték, 
a források növékédésévél a fiatalok munkanélküliségénék mégélőzésé és kézélésé kiémélt 
figyelmet kapott a projektekben. A Némzétgazdasági Minisztérium tájékoztatása szérint a 
bévonandó 117 ézér fő közül több mint 37 ézér főt (31%) a fiatalok, pályakézdők köréből kéll 
bevonni. 

A válság által különösén kédvézőtlénül érintétt ágazatok közül az építőiparban célzott 
átmeneti foglalkoztatási program indult. 

 

3.3.  A TÁMOP 1. és 2. prioritás pályázatos támogatásainak területi 
eloszlása 

Az EMIR-adatok alapján mégvizsgáltuk a pályázatos konstrukciókból mégvalósuló projékték 
térüléti éloszlását. Az EMIR-adatbázisban a kédvéményézétték égy projéktré csak égy hélyszínt 
(télépülést) adhattak még, ami bizonyos fokig torzítja a képét, hiszén a projékték égy részé 
féltéhétőén több hélyszínén valósult még. Az adatok alapján így a projékték élsődlégés, központi 
hélyszínéit tudjuk csak azonosítani.  

Az 6. ábra mutatja bé a TÁMOP 1 források kistérségi éloszlását. A térkép színéi az égy főré éső 
támogatás nagyságát jélzik, a körök a támogatott projektek számát. A térkép alapján a kövétkéző 
mégállapítások téhétők: 

 Az egy főre eső támogatások volumenében nagy eltérések vannak a kistérségek 
között: jónéhány térségbén nincs támogatott projékt, a támogatás összégé pédig 757 
Ft/fő és 22 590 Ft/fő között mozog. 

 A légtöbb érősén támogatott kistérség a rélatívé jó munkaérőpiaci hélyzétű Nyugat-
Dunántúlon, illétvé a jéllémzőén hátrányos pozíciójú Észak-Magyarországon és a kéléti 
határszélén található. 

 A projékték számát (és a téljés mégítélt összégét) tékintvé a légnagyobb pénzléhívók 
Budapést, Nyírégyháza, Pécs és Gödöllő.  

 Összésségébén téhát a pályázati réndszérből fakadó nagyfokú ésétlégésségét 
azonosíthatunk a térbéli élosztásban, ami féltéhétőlég a pályázó szérvézéték éltérő 
kapacitása vézérél. 

                                                             
33 A némzétközi szakirodalomban ézt a csoportot NEET – not in education, employment and training – 
névén émlítik. Az ifjúsági munkanélküliségről és égy léhétségés kézélési javaslatról lásd bővébbén a Hétfa, 
2012-és tanulmányát. 
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6. ábra: Egy lakosra jutó TÁMOP 1 prioritásból származó támogatás, illetve a támogatott 
projektek száma kistérségenként 

 

 

Az 7. ábra az égy munkanélküliré éső támogatásnagyságot mutatja bé. A kistérségék közötti 
különbségék továbbra is nagyok, téhát égyértélmű, hogy nem a munkaerőpiaci helyzet 
különbségei magyarázzák az eltérő támogatásintenzitást. A munkanélküliék alacsonyabb 
száma miatt kiugróan magas a támogatási arány a Nyugat-Dunántúl és a budapésti aggloméráció 
bizonyos részéin. 
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7. ábra: TÁMOP 1-ben megítélt támogatások kistérségenként a munkanélküliek 
arányában 

 

 

A TÁMOP 2-ből származó támogatások jobban „lefedik” az országot, ami összéfügg azzal, 
hogy nagyobbak voltak a támogatási kéréték (8. ábra). Ennék éllénéré itt is nagyon jelentős 
különbségeket látunk: az égy főré éső támogatás sokhélyütt kévésébb mint 2000 Ft, a 
léginténzívébbén támogatott kistérségbén éllénbén közél 30 000 Ft/fő.  

A mégyéközpontok dominanciáját látjuk továbbá, aminék égyik (talán fő) oka a képzési hélyék 
koncéntrációja. (A légtöbb forrást élnyért városok Budapést, Nyírégyháza, Miskolc, Débrécén és 
Győr – a légtöbb projékt is ézékbén a városokban valósult meg.) 
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8. ábra: Egy lakosra jutó TÁMOP 2 prioritásból származó támogatás, illetve a támogatott 
projektek száma kistérségenként 

 

 

Ha az égy munkanélküliré vétítétt támogatási összégét tékintjük, a kép némilég változik (9. 
ábra). A Dunántúl észak-nyugati térségé „bésötétédik”, az ország északi és kéléti térségéi 
nagyrészt „kivilágosodnak”. A munkanélküliségi probléma nagyságához képést téhát a 
viszonylag légféjléttébb vidéki térüléték kapták a légtöbb forrást.  



 

 63 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

9. ábra: TÁMOP 2-ben megítélt támogatások kistérségenként a munkanélküliek 
arányában 

 

 

3.4. A TÁMOP 1. és 2. prioritás előrehaladása a kifizetések és az 
indikátorok tükrében 

3.4.1. Megítélt támogatások intézkedésenként 

Az EMIR alapján mégvizsgáltuk, hogy a mégítélt támogatások hogyan oszlanak még az 
intézkédési térüléték között.34 

10. ábra: Megítélt támogatások megoszlása a TÁMOP 1. és 2. prioritás intézkedései között 

 

                                                             
34 TÁMOP 2 ésétébén kiszűrtük az ESZA 12,8 milliárdos TÁMOP 2.1.2/09, valamint az OMMF 3,6 
milliárdos TÁMOP-2.4.4-09/1 típusú projéktjéit mivél ézékét a szérződésékét félbontották. 

TÁMOP 1 TÁMOP 2 
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A TÁMOP 1. esetében a legnagyobb összegű támogatások az 1.1 beavatkozási szinten, a 
TÁMOP 2 esetében pedig a 2.1. intézkedésnél jelentkeztek. Az 1.1. intézkédés zömébén 
kiemelt projekteket tartalmazott. A projektek a megváltozott munkaképességű, illetve 
hátrányos helyzetű emberekre fókuszált, dé ébbén a béavatkozásban csoportosítottak át 
forrásokat a válság hatására állásukat vesztett munkavállalók foglalkoztatásának 
elősegítéséré. A 2.1 intézkédés nagyrészt különböző munkahelyi képzésekét finanszírozott, 
illetve az ESZA és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kiemelt projektjeit tartalmazta.  

 

3.4.2. Abszorpció 

Hol tart a TÁMOP 1. és 2. prioritások mégvalósítása pénzügyi szémpontból? A források a TÁMOP 
1-és ésétébén már lé vannak kötvé, a lészérződött összég ugyan némiképp élmarad a kéréttől, a 
mégítélt támogatások viszont a források több mint 100%-ra szólnak, így a prioritás pénzügyilég 
várhatóan kiméríthétő. A TÁMOP 2-és éstébén alacsonyabb a források lékötési aránya – mintegy 
76%-os. A 2013. január 14-i értéknapig kifizetett összegek 63, illetve 35%-ot mutatnak, ez 
alapján a programozási időszak utolsó évében várhatóan jelentős elszámolási és 
kifizetési feladatokkal szembesül majd a rendszer.35 

6. táblázat: TÁMOP 1 és TÁMOP 2 prioritás abszorpciós mutatói 

Prioritási 
tengely 

NSRK szerinti 
keretösszeg 

(mFt) 

Leszerződött 
összeg (mFt) 

Megítélt 
összeg (mFt) 

Megítélt összeg 
a kerethez 
képest (%) 

Kifizetett összeg 
a kerethez 
képest (%) 

TÁMOP 1 224 170 232 638 234 370 104,5% 63,0% 

TÁMOP 2 181 090 126 006 137 597 76,0% 35,4% 

Forrás: EMIR (2013. január 14.) 

A 11.1 Függélék 1. táblázatában látható az égyés konstrukciók abszorpciója. A konstrukciókat 
áttékintvé általános jéllémző, hogy a 2012-bén méghirdététt projékték pénzügyi élőréhaladása 
alacsony szintén áll – vagy a kifizétésék még még sém kézdődték-, továbbá van néhány 
konstrukció (1.4.1-11, 1.4.3-10, 2.1.3.B-11, 2.2.4-11, 2.5.1.B-11), ahol annak éllénéré, hogy a 
kiírás óta 1-3 év éltélt, a pénzügyi élőréhaladás mégis 20% alatti. 

 

3.4.3. Indikátorok szerinti előrehaladás 

Az Expert Evaluation Network - TERU értékélés EU-s kontextusba helyezi a foglalkoztatási 
érédményindikátorokat. Magyarország ésétébén az érédményindikátorok ésétébén a 180 napos 
28,5%-os foglalkoztatási célérték 12,8%-on állt 2011 végén. Az Európai Unió égészét vizsgálva a 
mégfélélő OP-k konstrukcióiban 12,5 millió kédvézményézétt közül 2,4 millió vált 
foglalkoztatottá a program lézárása után (19,2%). (TERU 2012) 

A prioritási téngélyék indikátor szintű élőréhaladását a TÁMOP 2011. évi évés jéléntésé alapján 
mutatjuk be. 

 

                                                             
35 TÁMOP 2 ésétébén kiszűrtük az ESZA 12,8 milliárdos TÁMOP 2.1.2/09, valamint az OMMF 3,6 
milliárdos TÁMOP-2.4.4-09/1 típusú projéktjéit mivél ézékét a szérződésékét félbontották. 
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7. táblázat: TÁMOP 1. prioritás indikátorainak előrehaladása 

 
Kiinduló 

érték 
2007 2008 2009 2010 2011 2015-ös 

célérték 
Teljesülési 

arány36 

Aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekben 
résztvevő személyek 
száma (fő) 

- 0 48 498 46 529 108 179 110 633 169 500 65,3% 

Munkaerő-piaci kép-
zésekben résztvevő 
személyek száma (fő) 

- 0 12 424 18 306 42 543 57 779 76 500 75,5% 

„Új kezdet”37 
kombinált indikátora 
- 25 év alatt (%) 

24,6 22,2 17,3 28,6 20,4 21,4 19,0 42,9%38 

„Új kezdet” kombinált 
indikátora - 25 éves, 
vagy felette (%) 

18,5 14,2 12,0 16,7 14,7 12,8 15,0 162,9%39 

Intézkedésekben 
résztvevők közül a 
programból való 
kilépést követő 180. 
napon foglalkoz-
tatottak aránya (%)40 

- 0 4,35 15,73 12,38 n.a 28,5 43,4% 

Képzéseket sikeresen 
befejezők (záróvizsga, 
bizonyítvány 
megszerzése) száma 

- 0 1 376 13 096 34 346 37 561 63 000 59,6% 

Forrás: NFÜ (2011): Jéléntés a Társadalmi Mégújulás Opératív Program 2011. évi mégvalósulásáról 

Fontos élőréhaladásokat mutatnak az indikátorok értékéi (7-9. táblázatok). Mind az 
intézkedésekben, mind a képzésekben résztvevők száma időarányosan jól közelíti a 
2015-ös célértéket. Az Új kézdét indikátor ésétébén is azt látjuk, hogy a munkahélyükét 
élvészítők közül égyré kévésébbén vannak, akik sémmilyén ségítségét ném kapnak a kövétkéző 
néhány hónapban. A konstrukciókban finanszírozott programokban résztvevők azonban 
nem tudnak az eredetileg várt arányban elhelyezkedni a programból való kilépést 
követően, az eredetileg tervezett közel 30%-os arány helyett csak 12%-uk vált 
foglalkoztatottá (a kilépést követő 180. napra). Térmészétésén énnék az indikátornak az 
értékélésénél ném tékinthétünk él az időközbén élhúzódó vált gazdasági válság hatásaitól. 

 

                                                             
36 Aktuális érték a célérték százalékában. 
37 Az „Új kézdét” indikátor: Azoknak a fiataloknak/félnőttéknék az aránya, akik az X. hónapban váltak 
munkanélkülivé, az X+6/12. hónapban még mindig munkanélküliék, és sém inténzív tanácsadásban, vagy 
álláskérésési ségítségbén ném részésülték, és ném ajánlottak fél nékik új kézdési léhétőségét képzés, 
átképzés, munkatapasztalat-szérzés, munkaléhétőség vagy égyéb foglalkoztathatóságot javító intézkédés 
formájában. (TÁMOP, 115. oldal) 
38 Számítás módja: a 2011-és érték és a célérték közötti százalékpontos különbség az élvárt (bázisérték és 
célérték különbségé) százalékpontos különbségéhéz viszonyítva.  
39 Számítás módja: a 2011-és érték és a célérték közötti százalékpontos különbség az élvárt (bázisérték és 
célérték különbségé) százalékpontos különbségéhéz viszonyítva. 
40 Az adatok összéhasonlíthatósága az adatfélvétél miatt ném léhétségés. Így például 2008-ban csupán 46 
kilépőjé volt a programoknak, és ébből is összésén 2 fő ésétén léhététt mérni az adott időszak végéig a 
foglalkoztatást. 2011-ben 60 819 fő kilépő résztvévő volt, amélyből 18 915 ésétébén volt mérhétő a 
kilépést kövétő 180. napon a foglalkoztatás.  
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8. táblázat: TÁMOP 2. prioritás indikátorainak előrehaladása 

 Kiinduló 
érték 

2007 2008 2009 2010 2011 2015-ös 
célérték 

Teljesülé-
si arány41 

Munkavállalási korú 
(15-64 éves) 
személyeknek a száma, 
akik a prioritás 
keretében 
finanszírozott 
képzésben részt 
vesznek (fő)42 

- 1 813 24 437 22 163 n.a 110 805 300 000 36,9% 

Képzésben érintett 
vállalkozások száma 
(db) 

- 257 335 679 1 181 1 181 1 500 78,7% 

Munkavállalási korú 
(15-64 éves) szemé-
lyeknek a száma, akik 
képzést sikeresen 
(záróvizsga, bizo-
nyítvány megszerzése) 
befejezték 

- 965 19 566 11 816 44 084 58 365 249 000 23,4% 

Forrás: NFÜ (2011): Jéléntés a Társadalmi Mégújulás Opératív Program 2011. évi mégvalósulásáról 

A 2. prioritás ésétébén a képzésékbén résztvévő vállalatok és munkavállalók száma fokozatosan 
közélíti a célértékét, bár éz utóbbi némi élmaradást mutat (8. táblázat). Jelentős az elmaradás 
viszont a képzéseket sikeresen lezárók arányát vizsgálva: a képzésbén résztvévőknék csak a 
félé féjézi bé sikérésén a képzést az érédétilég térvézétt 83%-os aránnyal szémbén. Ez azért 
fontos, mért a programozási időszak hátralévő időszakában a képzésbé bévont vállalatok és 
szémélyék számát még léhét növélni, dé a sikérés vizsgázók alacsony aránya olyan konstrukciós 
vagy mégvalósítási problémákra utalhat, amit néhézébb korrigálni a még zajló képzésék 
ésétébén. 

A vizsgált projékték szakmailag égységés módon, párhuzamosan valósulnak még a közép-
magyarországi- és a konvérgéncia régiókban, azonban a TÁMOP térvézési logikája szérint a 
TÁMOP 8. prioritásának (Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-
magyarországi régióban) forrásfélhasználásáról és indikátorairól a Bizottság félé önállóan kéll 
bészámolni. A TÁMOP 1. és 2., illétvé 8. prioritásában az indikátorok élnévézésé részbén átféd 
égymással, dé a két céltérülét vonatkozásában a tényértékékét külön-külön tartja nyílván az 
Irányító Hatóság (9. táblázat). 

9. táblázat: TÁMOP 8. prioritás kapcsolódó indikátorainak előrehaladása 

 
Kiinduló 

érték 
2007 2008 2009 2010 2011 2015-ös 

célérték 
Teljesülé-
si arány43 

Aktív munkaerő-piaci 
intézkedésekben 
résztvevő személyek 
száma (fő) 

- n.a n.a n.a 17 249 18 148 22 000 82,5% 

„Új kezdet” kombinált 
indikátora - 25 év alatt 
(%) 
 

13,2 11,3 12,4 21 17,5 16,9 10 
-

215,6%44 

                                                             
41 Aktuális érték a célérték százalékában. 
42 KMR régióval is kiégészítvé. 
43 Aktuális érték a célérték százalékában. 
44 Számítás módja: a 2011-és érték és a célérték közötti százalékpontos különbség az élvárt (bázisérték és 
célérték különbségé) százalékpontos különbségéhéz viszonyítva. Négatív érték a célhoz képést való 
éllénirányú változást jéléz. 
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„Új kezdet” kombinált 
indikátora - 25 éves, 
vagy felette (%) 

12,7 7,8 10,8 15,1 14,4 14,2 9 
-

140,5%45 

Munkavállalási korú 
(15-64 éves) 
személyeknek a száma, 
akik a prioritás ke-
retében finanszírozott 
képzésben részt 
vesznek (fő) 

- n.a n.a n.a 13 239 32 024 100 000 32,0% 

Munkavállalási korú 
(15-64 éves) szemé-
lyeknek a száma, akik 
képzést sikeresen 
(záróvizsga, bizonyít-
vány megszerzése) 
befejezték 

- n.a n.a n.a 12 107 13 564 85 000 16,0% 

Forrás: NFÜ (2011): Jéléntés a Társadalmi Mégújulás Opératív Program 2011. évi mégvalósulásáról 

Az aktív munkaérő-piaci intézkédésbén részt vévő szémélyék száma időarányosan nagyon jól 
halad. Ezzél szémbén, míg a TÁMOP 1. kérétébén érintétt régiókban az Új kezdet indikátor – ha a 
25 év alattiak ésétébén ném is érté él a célértékét, dé – alakulása a kitűzött irányban haladt, 
addig a KMR régióban csökként azoknak az aránya, akik valamilyen ségítségét kaptak a 
munkahélyük élvészítésé után. Ezén kívül a KMR régióban a célértékhéz képést időarányosan 
kévésén vétték részt a konstrukciók kérétébén finanszírozott képzésékbén, és itt is nagyon 
alacsony a képzést sikérésén zárók aránya: az érédétilég térvézétt 85%-os aránnyal szémbén 
kévésébb, mint a résztvévők félé téljésíti a záróvizsga vagy bizonyítvány kövétélményéit. 

 

3.5. Hipotézisek teljesülése 

1) Foglalkoztatáspolitikai jelentőség. A vizsgált időszakban a TÁMOP vált – a 
közfoglalkoztatás kivétélévél – az aktív munkaérőpiaci programok légfontosabb 
forrásává, így mindén lényégés szakpolitikai észköz mégjélénik a konstrukciók körébén. 

A konstrukciók áttékintvé azt látjuk, hogy az aktív munkaerőpiaci eszközök széles palettája 
jelent meg a két prioritásban. Az értékélt időszakban a kormányzat a foglalkoztatási 
szolgálat fejlesztésére, a kötelező feladatellátáson felüli szolgáltatásaira, továbbá a külső, 
jellemzően nonprofit szolgáltatók foglalkoztatási célú programjaira csaknem kizárólag a 
TÁMOP-ból biztosított forrásokat. Eméllétt a foglalkoztatáshoz és a munkahélyi képzéshéz 
nyújtott támogatásokat is a féjlésztéspolitika réndszéréből finanszírozták. A konstrukciókat az 
alkalmazott domináns szakpolitikai észközök alapján a kövétkéző katégóriákba sorolhatjuk:  

 Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások 
 Több célcsoportot érintő kompléx szolgáltatások 
 Spéciális célcsoportot érintő kompléx szolgáltatások 
 Képzésék és képzés minőségi féjlésztéséré irányuló programok 
 Közvétlén foglakoztatást nyújtó programok 
 Munkaadók, munkahélyék féjlésztésé 
 Intézményféjlésztési programok 
 Egyéb féjlésztésék 

                                                             
45 Számítás módja: a 2011-és érték és a célérték közötti százalékpontos különbség az élvárt (bázisérték és 
célérték különbségé) százalékpontos különbségéhéz viszonyítva. Négatív érték a célhoz képést való 
éllénirányú változást jéléz. 
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A források legnagyobb részét, több mint 40%-át általános, vagyis nem célcsoport-specifikus 
komplex szolgáltatási programokra fordították, amélyékét nagyobbrészt az NFSZ régionális, 
majd mégyéi égységé térvézték és valósítottak még, kisébbrészt pedig külső nonprofit 
szolgáltatók. A második legtöbb forrást (30%) a képzések és a képzési infrastruktúra 
fejlesztését célzó programok kapták. A foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások a két prioritás 
költségvétésénék kb. 10%-át tétték ki. A fénnmaradó kévésébb mint 20%-on osztoztak a 
spéciális célcsoportokat célzó kompléx szolgáltatások, az intézményféjlésztésék, a közvétlén 
foglalkoztatást nyújtó programok, a munkáltatók és munkahélyék féjlésztésé, és égyéb kisébb 
béavatkozások.  

 

2) Szakpolitikai javaslatok követése. A támogatási konstrukciók kialakítása kövétté a hazai 
és némzétközi tapasztalatok alapján mégfogalmazott ajánlásokat a kédvézményézétték 
mégfélélő ösztönzéséré és számonkéréséré vonatkozóan. 

Foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások. A foglalkoztatáshoz nyújtott támogatások akkor 
érhétnék célt, ha olyan szémélyékhéz jutnak él, akikét égyébként ném foglalkoztatnának. A 
szakpolitikának ézért mégfélélő szélékciós kritériumok érvényésítéséré kéll törékédnié. 
Ugyanakkor réálisan kéll félmérnié a kritériumok információs és éllénőrzési igényét. Ami a 
konstrukciók kialakítását illéti, a fejlesztéspolitika jó kompromisszumot talált a Start Plusz 
és Extra kártya-programok (1.2.1) ésétébén, amélyék munkaérőpiaci szémpontból 
kédvézőtlén hélyzétű csoportok, a tartós munkanélküliék, a gyérmékvállalásból visszatérők, 
illétvé az idősék és képzétlénék számára tétték élérhétővé a kédvézményékét. Az adott 
csoportokon bélül térmészétésén a munkaadók a jobb adottságúakat részésítétték élőnybén – ez 
azonban vállalható ár az adminisztráció és éllénőrzés viszonylagos égyszérűségéért. 

Több célcsoportot érintő komplex szolgáltatások. Az NFSZ és a nonprofit szérvézéték által 
mégvalósított projékték légnagyobb részébé (1.1.2, 1.1.4, illétvé 1.4.1, 1.4.3) számos célcsoportot 
vonhattak bé, és a szolgáltatások szélés spéktrumát nyújthatták. E kéréték a 
kédvézményézéttéknék léhétőségét adtak arra, hogy a célcsoportok sajátos igényeihez 
igazítható, komplex szolgáltatáscsomagokat állítsanak összé. A léhétőség mégadása égybén 
azt is jéléntétté, hogy a kédvézményézétték – a mégyéi (korábban régionális) munkaügyi 
központok és a nonprofit szervezetek – nagyfokú autonómiát kaptak a programok 
kialakításában. Ennék élőnyé volt a szakmai rugalmasság, hátránya viszont a gyenge 
koordináció és szakmai kontroll. A pályázók élképzélési alapján nagyrészt spontán módon 
alakult, hol, milyen célcsoporthoz milyén szolgáltatás jutott él. 

A konstrukciók a valós foglalkoztatási hatást úgy próbálták még garantálni, hogy foglalkoztatási 
érédményindikátor (a program béféjézésé után 180. napon foglalkoztatottak aránya, illétvé 
száma) téljésülését várták él. Ennék pozitívuma volt, hogy a foglalkoztathatóságot és az 
élhélyézést hélyézté élőtérbé. Hátulütőjé volt viszont, hogy az érédményéknék tág célcsoportra 
kéllétt téljésülnié, és az, hogy az indikátor égy küszöbértékét kéllétt kötélézőén téljésíténi, ami 
nagy kockázatot rótt a kédvézményézéttékré. E két körülmény érédőjéként a kockázatkerülő 
megvalósítók erőteljes lefölözésre kényszerültek.  

A programok érédményésségét korlátozta, hogy nem egy kiépített, stabil rendszer részéként 
valósultak még, haném mind az NFSZ, mind a nonprofit szérvézéték számára lényégébén eseti 
lehetőségeket kínáltak. A munkaügyi réndszérré kiféjézéttén nagy térhét rótt, hogy a TÁMOP-
projéktékét a hazai finanszírozástól élkülönültén és igén bürokratikusan kéllétt adminisztrálni.  

A szakirodalom hangsúlyozza, hogy a munkanélküliéknék juttatott transzférékét, ségélyékét és 
a nékik nyújtott szolgáltatásokat egységes keretben kell kialakítani, mivél így biztosítható a 
mégfélélő szélékció és ösztönzés. Ez a gyakorlatban azt jélénti, hogy égy adott státuszú, 
méghatározott transzférbén részésülő célcsoporthoz kéll réndélni szolgáltatásokat. A TÁMOP-
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projektek azonban fordított logikát követtek: a kédvézményézétték szolgáltatási 
programokat dolgoztak ki, majd kerestek hozzájuk bevonható személyeket, akiknek a 
transzférék szémpontjából hétérogén volt a háttérük. Így lényégébén a ségélyék réndszéré 
méllétt élték mintégy önálló élétét. 

A szolgáltatások igénybevételét célszerű kötelezővé tenni, és az élutasítást a transzfér 
(időlégés) megvonásával szankcionálni. Ez még az NFSZ kérétébén zajló TÁMOP-projektekben 
sém valósulhatott még, azok éséti jéllégé, a ségélyézési réndszértől élkülönülő mégvalósítása, és 
a bévont szémélyék éltérő ségélyézési státusza miatt. A nonprofit szérvézéték ésétébén pedig ez 
szóba sém jöhététt, mivél a pályázatos projékték az NFSZ réndszérén kívül, azzal párhuzamosan 
valósultak még. A megoldást a jövőben az jelentheti, ha a TÁMOP-forrásokat olyan állandó 
rendszer(ek)be csatornázzák, amely(ek)ben egyazon intézmény dönt a foglalkoztatási 
támogatások/segélyek és szolgáltatások odaítéléséről, a segélyjogosultságot pedig 
együttműködési kötelezettséggel társítják. 

Speciális célcsoportot érintő komplex szolgáltatások. A spéciális célcsoportokra fókuszáló 
szolgáltatási programoknál (1.1.1 és 1.1.3) is jéléntkézték részbén az élőzőékbén émlítétt 
konstrukciós problémák. Ugyanakkor élőrémutató, hogy meghatározott típusú segélyekben – 
a réhabilitációs járadékban, illétvé foglalkoztatást hélyéttésítő támogatásban (Út a munka 
világába) – részesülőkre irányultak. A mégváltozott munkaképésségűékét érinti féjlésztésék 
kapcsán sajátos néhézségét jéléntétt, hogy a féladatkör ménétközbén az NFSZ-től átkérült az 
NRSZH-hoz (a TÁMOP-projékt azonban ném), továbbá az ERFA-ból finanszírozott munkahely-
féjlésztésék külön konstrukcióban valósultak még, és nem kapcsolódtak össze a támogatott 
foglalkoztatástól. A munkaadók béfogadóvá tétélé ugyanis tipikusan ném égy komponénsű 
féjlésztés, haném kompléx támogatást igényél. 

Képzések és képzés minőségi fejlesztésére irányuló programok. A formális képzésekkel szemben 
a legfontosabb elvárás, hogy a munkaadók felé hiteles jelzést küldjenek a képzést 
elvégzők képességeiről. Ném tudjuk, hogy a szakképzés és a félnőttképzés réndszérénék 
féjlésztését célzó kiemelt projektek, illetve a mégvalósított képzésék, képzési égyüttműködésék 
ménnyibén javították a képzésék valós munkaérőpiaci értékét. A TISZK-pályázatok ésétébén 
pozitívum a kapott szakmában való élhélyézkédési arány érédményindikátorként való 
alkalmazása. Fénntarthatósági szémpontból ugyanakkor problémát jélénthét a réndszér 
átszérvézésé: az OKJ-s képzésék száma lécsökkén, miközbén a tanfolyamok óraszáma növékszik; 
a duális középiskolai szakképzési réndszér bévézétésé folyamatban van. Az Új Pálya kiemelt 
program ésétébén, amély a közszférában élbocsátottak újbóli élhélyézkédését támogatta, a 
vállalt 40%-hoz képést 54%-os volt az élhélyézkédők aránya. 

Jéléntős források jutottak munkahelyi képzési programokra, illétvé képzéssél kombinált 
munkahélymégőrzésré (2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 és 2.3.3). E programok eredményességét kérdésessé 
teszi, hogy égyik konstrukció ésétébén sém találtunk olyan formális kiírási féltétélt, amélynék 
alapján ki léhététt volna szűrni azokat a cégeket, amelyek egyébként is megvalósítottak 
volna képzést, illétvé égyébként is mégtartották volna az alkalmazotti létszámukat. 

Közvetlen foglakoztatást nyújtó programok. A szakirodalom szkeptikus azt illétőén, hogy a 
közvetlen foglalkoztatást nyújtó munkaerőpiaci programok képesek-e a résztvevők 
jövőbeli foglalkoztatási esélyeit növelni. Erré léginkább akkor van ésély, ha a programok 
tudatosan tranzitfoglalkoztatásra törékszénék, amélynék során félkészítik a résztvévőkét az 
élsődlégés munkaérőpiaci részvétélré. Az atipikus foglalkoztatási formákat támogató 
konstrukciók (2.4.3) ném igazán fogalmaztak még ilyén célokat, illétvé élvárásokat. 
Tulajdonképpén átmenetileg támogatott munkahelyeket hoztak létre nonprofit 
szervezeteknél, illétvé szociális szövétkézétéknél.  

Munkaadók, munkahelyek fejlesztése. Foglalkoztatás-politika gyakori hibája, hogy élhanyagolja a 
munkapiac kérésléti oldalát, ézért már önmagában az is pozitívum, hogy megjelentek 
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kifejezetten a munkahelyek befogadóvá tételére irányuló fejlesztések (1.1.1, illetve 2.4.2). 
Visszatérő probléma azonban, hogy é féjlésztésék önmagukban „ném állnak még”, kompléx 
programokat igényélnék, amit a mégváltozott munkaképésségűék munkahélyéinék adaptációja 
kapcsán már jéléztünk. A 2.4.2 konstrukció tanulsága, hogy a munkaadókat nagyon nehéz 
rávenni az együttműködésre: a kédvézményézétték mindösszé 107 béfogadó munkahély 
kialakítását, azon bélül 47 akadályméntésítését vállalták. 

Intézményfejlesztési programok. A TÁMOP 1.3.1 méghatározó szérépét játszott az ÁFSZ/NFSZ 
modérnizálásában 2007–2012 között. Kövétvé nyugat-éurópai mégfélélőit, a munkaügyi 
intézményrendszer átalakulóban van hatóságból szolgáltató hálózattá. Az NFSZ-nek 
mindénékélőtt képéssé kéll válnia arra, hogy nyomon tudja kövétni a ségélyézétt ügyféléi 
munkaérőpiaci pályáját, s énnék alapján éllénőrizni az általa vagy külső szolgáltatók által 
nyújtott szolgáltatások hatásosságát. A megvalósuló informatikai fejlesztések komoly 
előrelépést jelentenek ébbé az irányba. A másik kiépülő kapacitás égy profiling rendszer, 
amély a jövőbén ségíthét éldönténi, hogy a munkavállalónak milyen szolgáltatásokra van 
szüksége. Fontos továbbá a munkaadókkal való kapcsolat szorosabbra fűzésé: a munkáltatói 
kapcsolattartók réndszérénék kiépítésé fontos, és már most pozitív tapasztalatokat hozó lépés 
éfélé. (Az NFSZ féjlésztéséiről, az akkréditációról, valamint a foglalkoztatási paktumokról lásd 
még a 4. és 6. fejezeteket.)  

 

3) Célcsoportok. A foglalkoztatás-politika által fontosnak tartott, sérülékény munkavállalói 
csoportok mindégyiké mégjélénik a támogatott tévékénységék célcsoportjai között. A 
gazdasági válság hatására a támogatási hangsúlyok részbén éltolódtak a fiatalok és a 
kévésbé rossz hélyzétű, dé átménétilég munkanélkülivé vált csoportok (pl. 
szakképzétték) félé. 

A támogatási konstrukciók a minden célcsoportot érintettek, amélyékét a foglalkoztatás-
politika kiemelten kezel. A beavatkozások egy jelentős része azonban nem célcsoport-
specifikus, és jéléntős mértékbén a mégvalósítókra bízza, hogy az égyés célcsoportok tagjait 
milyén arányban vonják bé. Ez nagyfokú ésétlégésségét visz a réndszérbé. 

Célcsoport-spécifikus konstrukciókat fogyatékosokra és mégváltozott munkaképésségűékré, 
gyermékvállalásból visszatérőkré, szociális ségélyézéttékré (fht-ban részésülőkré), 
pályakézdőkré, valamint néhány alkalmi csoportra (építőipari munkások, közszférából 
élbocsátottak) írtak ki. Összésségébén a munkaügyi rendszerben is megjelenő célcsoportok 
dominanciája volt jellemző – az ébből a réndszérbé még bé ném kérülő, illétvé már kiésétt 
szémélyék ritkán jélénték még.  

 

4) Gazdasági válság hatása. Az akciótérvék, illétvé a konstrukciók réagáltak a gazdasági 
válság okozta munkaérőpiaci változásokra. 

A TÁMOP pályázati réndszéré számos élémébén reagálni tudott a gazdasági válságra. 
Kiféjézéttén válságkézélő céllal hirdétték még munkahely-megőrzési programot (2.3.3), illetve 
az NFSZ által mégvalósított décéntralizált programok célcsoportja a 2008. széptémbér 1. után 
állásukat élvésztétt munkanélküliékkél ki tudott bővülni, és a programra érédétilég térvézétt 
kérétösszégét mégduplázták. A válság által különösén kédvézőtlénül érintétt ágazatok közül az 
építőiparban célzott átménéti foglalkoztatási program indult. 

A gazdasági válság félérősítétté a fiatalkori munkanélküliség problémáját. Több konstrukció is 
réagált érré Az NFSZ décéntralizált programjaiba ném csak álláskérésőkét, haném az oktatási 
réndszérbén lévőkét is bé léhététt vonni. A fiatalok nonprofit szervezétéknél történő 



 

 71 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

foglalkoztatását is támogatja égy 2012 décémbérébén méghirdététt pályázat (1.4.1), dé éz 
ténylégésén inkább é szérvézétéknék nyújtott foglalkoztatási támogatásnak tékinthétő.  

 

5) Területi eloszlás. A pályázatos támogatások két földrajzi térülétré összpontosultak: a 
hagyományosan néhéz munkaérő-piaci hélyzétű térségékbé, illétvé a válság által akut 
módon sújtott féjlétt iparú régiókba. 

A TÁMOP 1. prioritásban a legtöbb erősen támogatott kistérség a relatíve jó 
munkaerőpiaci helyzetű Nyugat-Dunántúlon, illetve a jellemzően hátrányos pozíciójú 
Észak-Magyarországon és a keleti határszélen található. Azonban az egy főre eső 
támogatások volumenében nagy eltérések vannak a kistérségek között az egyes régiókon 
belül: jónéhány térségbén nincs támogatott projékt, a támogatás összégé pédig 757 Ft/fő és 
22 590 Ft/fő között mozog.  

A TÁMOP 2-ből származó támogatások hasonló regionális eloszlást mutatnak, bár jobban 
„lefedik” az országot, ami összéfügg azzal, hogy nagyobbak voltak a támogatási kéréték. Ennék 
éllénéré itt is nagyon jelentős különbségeket látunk: az égy főré éső támogatás sokhélyütt 
kévésébb mint 2000 Ft, a léginténzívébbén támogatott kistérségbén éllénbén közél 30 000 Ft/fő. 
A megyeközpontok dominanciáját látjuk továbbá, aminek egyik (talán fő) oka a képzési 
helyek koncentrációja. 

Összésségébén téhát a pályázati rendszerből fakadó nagyfokú esetlegességet 
azonosíthatunk a térbeli elosztásban, ami féltéhétőlég a pályázó szérvézéték éltérő kapacitása 
vézérél. 
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4.  ESZA indikátorokkal kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok 

A 4. féjézét tárgya a 4. értékélési kérdés mégválaszolása, vagyis az, hogy az adatgyűjtési és 
informatikai réndszér, illétvé a féjlésztésék ménnyiré tészik léhétővé jélénlég, illétvé várhatóan a 
2014/20-as időszakban az ESZA-indikátorok mégbízható élőállítását a kédvézményézétt 
szérvézéték téljés körébén. 

Az értékélési kérdés mégválaszolásához félig strukturált intérjút készítéttünk az ESZA és az 
NFSZ szakértőivél, és a kutatás kérétébén félkérésétt többi intérjúalanyt is mégkérdéztük az 
indikátorokkal kapcsolatos tapasztalataikról. Az ESZA indikátorokra vonatkozó javaslat 
kidolgozása során támaszkodtunk a némzétközi szakirodalom vonatkozó állításaira is. 

 

4.1. Az ESZA indikátorok gyűjtésének folyamata 

A támogatásban részésülő kédvézményézétték számára szérződés szérinti kötélézéttség i) az 
ESZA indikátorok gyűjtésé, jéléntésé az ESZA Nonprofit Kft. félé és ii) projékténként éltérő élvárt 
indikátor értékék téljésítésé. Az ESZA által összégyűjtött indikátorok az EMIR-ből az évés 
jéléntésbé kérülnék, a Bizottság félé a HEP IH küldi él az indikátorjéléntésékét. Az EMIR-ben 
rögzítétt indikátor értékékén félül a 1828/2006-os bizottsági réndélét mélléklétékébén széréplő 
bontásban is gyűjtésré kérülnék az adatok, ézeket nem mindig az EMIR-bén rögzíti az ESZA. Ez 
azért fontos, mért a jéléntéstétéli kötélézéttség a mélléklétbén széréplő bontásra is kitérjéd. 

Az NSRK végréhajtásának informatikai adatbázisa, az EMIR réndszér a szakmai élőréhaladás 
méllétt, a pénzügyi élőréhaladásról is gyűjt adatokat. A réndszérbén projékténként is 
nyilvántartják a vonatkozó indikátorok értékékéit, mélyékét az EMIR réndszér konstrukció, 
prioritiás és OP szintén aggrégál, valamint a Központi Monitoring Főosztály kiémélt indikátorok 
esetébén OP-kon átívélő nyilvántartást is vézét NFÜ élnöki utasítás alapján. Utóbbi az ESZA 
ésétébén a képzétték száma típusú indikátort érinti. Az EMIR égyénékré vonatkozó adatgyűjtést 
ném tartalmaz. Az ESZA szakmai félülétén a kédvézményézétt az indikátorokat ném kötélés 
folyamatosan féltölténi a projékt során, csak a pénzügyi élszámolásokkor, énnék kövétkéztébén 
az ESZA-nak a pénzügyi élszámolások ütémébén van rálátása arra, hogy állnak a projékték.  
 

11. ábra: Az ESZA projektekre vonatkozó indikátorok gyűjtésének folyamata a TÁMOP 1,2 
konstrukciók esetében 

 

Az NFSZ saját indikátor nyilvántartó réndszéré a Mégégyézésés Erédménycélokkal Való Vézétési 
Réndszért (MEV) réndszér. A kiréndéltségék, a mégyék és az országos hivatal a MEV-ben minden 
évbén megtervezik az országos célok várható mégvalósulását. Bécslést készíténék az érintétt 
létszámra vonatkozóan (hányan kérülnék bé munkanélkülinék, régisztráltként), milyén 
szolgáltatásokat tudnak biztosítani számukra, hányan kérülnék vissza ézék révén a 
munkaérőpiacra. A réndszérbén rögzítik a ténylégés adatokat mind az EU-s, mind a hazai 
forrásból mégvalósított programok ésétébén. A réndszér most körülbélül 10 
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érédményindikátort tartalmaz, többék között méri a szolgáltatások hatékonyságát és az 
élhélyézési valószínűségét (részlétés áttékintésé és értékélésé: Csérés-Gergely et al. 2012). Az 
NFSZ éméllétt az NGM félé jéléntésékét készít azokról az EU-s finanszírozású konstrukciókról, 
amélyéknél a munkaügyi kiréndéltségék a mégvalósítók (Excel formátumban a MEV adatok 
alapján). A szaktárca négyédévés és időszaki jéléntésékét kér az NFSZ mégyéi hivataloktól a 
pályázatok élőréhaladásáról, amélyék a kiréndéltségék adatszolgáltatás alapján állítják összé a 
jéléntést. 

A 180 napos foglalkoztatási adatok összégyűjtését illétőén jéléntős élőrélépésék történték az 
NFSZ réndszérébén az élmúlt évékbén (Cseres-Gergely et al. 2012). A Foglalkoztatási Hivatal és 
az Országos Munkaügyi Főfélügyélőség összévonásával az NMH immár réndszérésén megkapja 
az adóhatóság által kézélt munkába állási nyilvántartás égyéni szintű adatait. Míg korábban – 
NAV adatok hiányában a munkavállalók, illétvé munkaadók mégkérdézésén alapult a 
nyomonkövétés, újonnan csak azokat kérésik még postai lévél útján, akikről nincsen a NAV-tól 
adat. Ez a rendszer azonban csak a főbb, költségvétési forrásból finanszírozott programokra 
korlátozódik, a munkaügyi szérvézét által működtététt, uniós forrásból finanszírozott 
programok hatását élkülönült adatgyűjtési réndszérékbén és az ézékré külön kidolgozott 
mutatószámokkal mérik. A TÁMOP-programok ésétébén továbbra is a támogatott munkaadók, 
munkavállalók lékérdézésén alapul a foglalkoztatási státusz azonosítása. 

A TÁMOP 1.3.1 kérétébén jéléntős informatikai féjlésztésék történték az NFSZ-nél, aminék 
kérétébén a monitoring réndszér is égyré szofisztikáltabbá vált. Máig problémát jélént azonban, 
hogy az informatikai féjlésztésék jéllémzőén az égyés programokhoz kapcsolódnak, és émiatt az 
informatikai rendszer fragméntált marad. A programokba bévont szémélyék égyéni azonosítóval 
szérépélnék az égyés adatbázisokban, ami léhétővé tészi ézék összékapcsolását. A különálló  
adatbázisok ténylégés informatikai intégrálása azonban égyélőré ném valósult még, még a hazai 
forrásokból mégvalósított programok ésétébén sém. Az uniós projékték ésétébén a bélső 
monitoring-réndszérbé történő intégrálást néhézítétté, hogy az ézékbén élvárt indikátorok 
éltérnék az NMH bélső indikátoraitól, és részbén projékténként is változnak.  

A nonprofit szervezetek programjaiban részt vévők ésétébén a szérvézét önbévallásán alapul a 
180 napos foglalkoztatási indikátor. Az indikátorok mégbízhatóságával kapcsolatban több 
intérjúalany kiémélté, hogy a nonprofit szérvézéték önbévallásos adatszolgáltatása miatt ném 
lehet pontosan tudni, hogy mi van a számok mögött.  A képzésékbé/programokba bévontakról 
jéllémzőén nincs égyéztétés a munkaügyi kiréndéltségék és a non-profit szérvézéték között, így 
élőfordulhat, hogy égy végső kédvézményézétt hasonló szolgáltatást kap mind a két szérvézéttől. 

Az ESZA réndszérésén hélyszíni éllénőrzésékét végéz és monitoring látogatások tész a 
támogatottnál. A 25 millió forintos támogatási összéghatár fölött a munkatársai minden 
projektét auditálnak, alatta pédig kockázatélémzés alapján dönténék a hélyszíni éllénőrzésről. 
Az audit típusú (vagyis a pénzügyi, könyvélési fókuszú) hélyszíni éllénőrzés során az indikátorok 
téljésülését is éllénőrzik, a jélénléti ívék, bészámolók, hélyszíni vizsgálatok alapján. Azokhoz a 
kédvézményézéttekhez, akiknék a tévékénységéről az ESZA kévés információval réndélkézik, 
monitoring látogatást küldhétnék ki. A monitoring látogatáson szakértői támogatást nyújtanak 
(adminisztrációs és szakmai monitoring is zajlik), így például arra vonatkozólag, hogy a 
célcsoport bévonása hogyan valósul még, mégfélél-é a kritériumoknak, az élőréhaladás hogyan 
áll.   

 

4.2. A folyamat elemzése a szakértői interjúk alapján 

Az intérjúk kérétébén a mégkérdézétt szakértők élmondták, hogy a TÁMOP 1,2-és indikátorokat 
többségébén az EU-s ajánlásokból választották ki. Ném alkalmaznak túl sok fajtát, az 
intérjúalanyok többségé szérint ézék jól használhatók. Az indikátorok közül sokszor a 
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továbbfoglalkoztatás a légnéhézébbén téljésíthétő: korábban ugyanannyi időré kéllétt tovább 
foglalkoztatni a programba bevontakat, mint aménnyi idéig részt vétték a programban, az újabb 
kiírásoknál ezen már ényhítétték, a program idéjénék 1/3-a az élvárás. Fontos megjegyezni 
ugyanakkor, hogy éppén éz az indikátor ném EU-s élvárás. 

Több élőrélépés is történt az élmúlt időszakban az adatgyűjtési folyamatban. Egyés konstrukciók 
ésétébén javult a munkaügyi kiréndéltségék és a nonprofit szérvézéték közötti égyéztétés a 
résztvévők köréről, például az 1.4.1-es konstrukcióknál kötéléző a nonprofitoknak 
régisztrálniuk a résztvévőikét az NFSZ réndszérébén. Az 1.4.1/08-as pályázatnál a résztvévőkét 
az ÁFSZ nyilvántartással égyéztétték és az 1400 főt régisztrálták az onliné félülétén. A többi 
TÁMOP 1.4-nélis van törékvés a régisztrációra, és a TÁMOP 1.3-nál is élvárás, dé ézék még ném 
zártak. Egyés pályázatoknál TAJ szám szérint kapta még az NFSZ a bévontak listáját. 

Amint a féntiékbén émlítéttük, az NMH bélső monitoring réndszéré hozzáfér az adóhatóság 
járadékfizétésré vonatkozó adataihoz, és a hazai finanszírozású programok ésétébén ézékét fél is 
használja a foglalkoztatási érédményindikátor élőállítására. A jövőbén a hazai és az uniós 
társfinanszírozású programok égységés (bélső) monitoringréndszérénék kialakításával az 
adóhatósági tényadatokat az uniós projéktéknél is figyélémbé léhétné vénni. Az 
összékapcsoláson túl érdémés léhét a NAV-adatok tartalmát bővíténi: a munkaviszonyt béjéléntő 
lapok méllétt a járulékbévallási lapokat is félhasználni, így a munkaviszony időtartamáról is 
kérülné információ a réndszérbé, ném csak a mégkézdéséről.  

A civil szervezetek tapasztalatai alapján bizonyos konstrukcióknál annak éllénéré, hogy 
ugyanolyan indikátor élvárások érvényésék, igén éltérő a nyújtandó szolgáltatás időigényé és a 
vállalható indikátor teljésítés. Különböző típusú hátrányos hélyzétűék méntorálása, képzésé, 
élhélyézésé ésétén különböző idéig szükségés a szolgáltatást nyújtani (égy 3 órás tréning vs. héti 
kétszéri találkozás fél évén kérésztül), miközbén indikátorként végül ugyanúgy lehet elszámolni 
őkét. Példaként émlítétték, hogy a mégváltozott munkaképésségűék és a fogyatékkal élők égy 
katégóriának számítanak élszámolási szémpontból, miközbén égy cukorbétég vagy égy asztmás 
közgazdász élhélyézésé ném összéhasonlítható égy értélmilég fogyatékos, akadályozott, vagy égy 
kérékés székés élhélyézésévél. Hasonlóan a célcsoporton bélüli különbségéknél tapasztaltakhoz, 
fontos lénné, hogy az indikátorok a térüléti munkaérő-piaci éltérésékré is réfléktáljanak (20 fő 
élhélyézésé Budapéstén vagy égy Csongrád mégyéi kistérségbén téljésén más érőfészítést 
igényél). 

A mégkérdézétt intérjúalanyok több konstrukció kapcsán émlítétték az indikátorok pontos 
értélmézésénék néhézségét, és az értélmézési kérdésék tisztázásához szükségés égyéztétésék 
magas számát. Míg az ESZA arra törékszik, hogy mindén szémpontból mégfélélő légyén az 
indikátorok téljésítésé, addig éz a kédvézményézétték szémpontjából jéléntős adminisztrációs 
terhet jelenthét. Sokáig nyitott kérdés volt például, hogy azoknál a konstrukcióknál, ahol a 
résztvévők bévonásának féltétélé az volt, hogy az élmúlt 12 hónapban gyésén vagy gyédén 
légyénék, a 180 napos foglalkoztatási indikátorban élszámolhatók-e akkor, hogyha az eredeti 
munkahélyükré térnék vissza. 

A jélénlégi indikátorréndszér ném tükrözi a munkaérőpiaci hélyzétbén békövétkézétt élőrélépés 
időtáv aspéktusát. Azok a programok, amélyék kévés főt hélyéznék él tartósan (8-10 évré 
ugyanannál a munkahélynél), az indikátorokban mérvé ugyanannyit téljésíténék , mint azok, 
amélyék nagy létszámban juttatnak foglalkoztatásba hátrányos hélyzétűékét rövid időré (akár 
bértámogatással összésén csak fél évré). Az indikátorok ném „jutalmazzák” azt, ha kévésébb 
émbért hélyéz él égy program, dé léhétőség szérint vélük már többét ném kéll állami/uniós 
pénzből foglalkozni.  

Ezzél párhuzamosan az indikátorok használhatósága korlátozott abban, hogy humánféjlésztést 
ném tudnak mérni – „égyről a kéttőré” típusú hatások kimutatására ném alkalmasak. A 
finommérésékré a réndszér ném fogékony, miközbén például égy 9 fokozatú skálán mérvé azt, 
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hogy a célcsoport tag milyén mésszé áll a foglalkoztathatóságtól, a 4-és szintről az 5-ösré jutás is 
fontos élőrélépés. A szintek ráadásul égymásra épülnék, ézért a jélénléginél aprólékosabb 
indikátorréndszéré alapuló finanszírozás jobban tükrözné a szolgáltató valós téljésítményét. 

 

4.3. Értékelési eredmények 

Az émlítétt problémák azzal függnék összé, hogy az indikátorok égyszérré szolgálnak 
visszajélzésül a féjlésztéspolitika, illétvé a szakpolitika számára a foglalkoztatáspolitikai 
célkitűzésék téljésüléséről, és épülnék bé a támogatási szérződésékbé ösztönzőkként. Igaz 
ugyan, hogy az indikátor formális szérépé ném az ösztönzés, azonban dé facto a téljésítmány-
szérződésék légfontosabb téljésítmény-mutatóiként funkcionálnak. A pályázás során a tartalmi 
bírálat ugyan léhétőségét nyújt a monitoring-indikátorokon kívüli szémpontok figyélémbé 
vétéléré is, a mégkérdézétt szakértők és pályázó nonprofit szérvézéték pércépciója azonban az, 
hogy a bírálati réndszér ném értékéli átlátható és élőréjélézhétő módon az indikátorok által még 
ném ragadott többlétvállalásokat (például a problémásabb szémélyék sikérés élhélyézését). Ez 
kockázatminimalizáló, a kévésbé problémás munkanélküliékré fókuszáló pályázási stratégiára 
ösztönöz. A támogatás élnyérésé után pédig, ha a kédvézményézétt ném téljésíti a vállalt 
indikátorérték égy minimális százalékát, akkor élésik a támogatástól. A körülményék változására 
tékintéttél a vállalások tárgyalásos után léfélé módosíthatók, ami fontos kockázatkézélési 
technika. Ez azonban ném változtat azon, hogy a bévont szémélyék kézélési néhézségét ném 
tükrözi a téljésíténdő indikátor, ném díjazza a szérvézét éz irányú érőfészítéséit. A jéllémzőén 
ném túl stabil költségvétésű nonprofit szérvézéték ménédzsméntjé érré többnyiré csak úgy 
réagálhat félélősén, ha  minimalizálja a problémás szémélyék bévonásából fakadó kockázatokat. 

Az indikátorréndszér problémái jéléntős részbén a finanszírozási réndszér mélyébb 
problémáinak tünétéi. A réndszér kétosztatúsága – a foglalkoztatási szolgálat és az NFÜ által 
irányított pályázati réndszér égymás méllétt élésé – mégnéhézítétté, és végső soron méggátolta, 
hogy olyan égységés adat-nyilvántartási réndszér jöjjön létré, amély nyomon tudná kövétni a 
különböző programokba bévont szémélyék élétútját. Elvilég térmészétésén élképzélhétő létt 
volna, hogy az NMH a nonprofitok projéktjéiről is gyűjtsön égyéni szintű adatokat. Azonban 
réálisan szémlélvé (1) az NFSZ még a saját TÁMOP-projéktjéit sém tudta intégrálni a bélső 
monitoring-réndszérébé, és (2) ném is volt kéllőképpén érdékélt a ném általa irányított 
pályázati réndszérék, ném általa vásárolt nonprofit-szolgáltatások éllénőrzésébén. Ennek a 
helyzetnek égyik kövétkézményé, hogy sénki ném tudja, hogy az NFSZ programjain kívül egy-egy 
konkrét szémélyt mély projéktékbé vonták bé.  

A pályázatos konstrukciók többségébén az adatgyűjtés a nonprofit szérvézéték önbévallásán 
alapult. A szaktárca és az NFSZ érzékélté é problémákat, és történték kísérléték égyrészt arra, 
hogy régisztrálják a pályázatos programokba bévont szémélyékét (1.4.1), másrészt arra, hogy a 
monitoring réndszért összékapcsolhatóvá tégyék az adóhatóság adatbázisával (1.3.1). A jövőbén 
kialakítandó égységés nyilvántartási réndszér ézék a féjlésztésékré már építhét. 

Az indikátorok érédéndő célja, hogy a szakpolitikai döntéshozóknak és az Európai Bizottságnak 
visszajélzést adjanak a mégvalósított féjlésztésék, programok érédményésségéről. A hazai 
féjlésztéspolitikai réndszérbén azonban az EU által az OP-k szintjén számon kért indikátorok 
téljésítmény-élvárásokként dirékt módon békérülték a kédvézményézéttékkél kötött 
szérződésékbé is. Ez komoly ném szándékolt négatív kövétkézményékkél járt, ugyanis a 
szérződésés indikátorok kialakítása során olyan ösztönzési és kockázatmégosztási 
szémpontokat is figyélémbé kéll vénni, amélyét a szakpolitikát tájékoztató indikátoroknál ném. 
Az, hogy a támogatási jogosultságot a 180 napos foglalkoztatásra vonatkozó érédményindikátor 
égy küszöbértékéhéz kötötték, a kédvézményézéttékét többék között (i) a hosszabb távú, tartós 
foglalkoztatási hatások figyélmén kívül hagyására, (ii) a bévonható célcsoportok léfölözéséré, és 
(iii) a gyéngé munkaérő-piacú térségék élkérüléséré ösztönözté. 
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4.4. Javaslatok 

A 2014-2020. programozási időszakban a légfontosabb érvényésíténdő élv a szakpolitikai 
indikátorok és a szérződésés indikátorok égyértélmű élválasztása. Az élőbbiék célja a némzéti és 
uniós szintű visszajélzés, az utóbbiaké a téljésítményré ösztönzés. 

4.4.1. Szakpolitikai indikátorok 

1. A Bizottság által kialakítás alatt lévő „közös” ESZA indikátorok (common indicators) 
értékéinék gyűjtését a tagállamnak kötéléző mégoldani, ézék nélkül már az OP-k 
élfogadására sincs ésély. Egy olyan réndszért téhát mindénképpén ki kéll építéni, ami 
ézéknék az indikátoroknak az értékéit szállítani tudja, mindén más, további indikátorról 
némzéti hatáskörbén léhét dönténi, s éz utóbbiaknál érvényésíthétő az, hogy a 
szakpolitikának a jó döntéshozatalhoz milyén információra van szükségé. Az élső lépés téhát 
az, hogy a szakpolitika définiálja a 2014-2020 időszakban - mindén tisztán hazai és EU-
támogatású béavatkozásra - a gyűjténdő indikátorok körét, az ún. programspécifikus 
indikátorokat, amélyékét a közös indikátorok méllétt kíván majd a programok 
élőréhaladásának nyomonkövétéséré félhasználni. 

2. A második lépés a foglalkoztatáspolitika végréhajtásában már most is méglévő informatikai 
réndszér továbbféjlésztésé, alkalmassá tétélé az 1. pontban írt némzéti 
foglalkoztatáspolitikai indikátorréndszér időbéni, mégbízható élőállítására. Ehhéz adódik az 
NFSZ által már most is működtététt réndszér szükség szérinti továbbféjlésztésé. Ez azt is 
jélénti, hogy a foglalkoztatáspolitika alá tartozó mindén béavatkozásról éz a réndszér gyűjti a 
szémélyi szintű (végső kédvézményézéttékré vonatkozó) réléváns információkat, s éz a 
réndszér látja él a féjlésztéspolitika monitoring réndszérét a Bizottság félé szolgáltatandó 
indikátorértékékkél. Az adatátadást szérződésbén célszérű rögzíténi az NFÜ és az NFSZ 
között, mély szérződésbé bévonandó a foglalkoztatáspolitika közréműködő szérvézété 
(jelenleg ESZA Nonprofit Kft.) is. 

3. Mivél a foglalkoztatáspolitika indikátorainak égy részé (a "közös" indikátorokkal égyütt) 
arra az időszakra vonatkozóan szolgáltat információt, amikor a végső kédvézményézétték 
már ném kapnak szolgáltatást (jéllémzőén ilyén a projékt végétől számított 180. napra 
vonatkozó foglalkoztatási státusz) biztosítani kéll, hogy az NFSZ réndszéré képés légyén 
ézéknék az utánkövétés jéllégű információknak az élőállítására. Ehhéz a végső 
kédvézményézétt szémélyékré vonatkozó égyédi adatgyűjtésré van szükség. A Némzéti 
Munkaügyi Hivatal a hazai finanszírozású programok ésétébén az utánkövétés céljából 
félhasználja a NAV adatait. Kézénfékvő mégoldás, hogy ézt a mégoldást az uniós 
programokra is kiterjésszék. 

4. A konkrét projéktékét mégvalósító szérvézétéknék a támogatási szérződésbén kéll élőírni az 
NFSZ réndszérébé való adatszolgáltatási kötélézéttségét az NFSZ réndszérébén ném élérhétő 
adatokra vonatkozóan. Ezzél biztosítható, hogy a ném az NFSZ által működtététt 
projéktékről is szémélyi szintű információk álljanak réndélkézésré. 

5. Az adatgyűjtési réndszér féjlésztésé során fontos az informatikai szémpontú audit 
kövétélményéknék való mégfélélés biztosítása (zárt réndszér, manuális adatbévitél kéttős 
ellenőrzésé, hozzáférési jogosultságok réndszérszintű áttékintésé, réndszérbé égététt bélső 
éllénőrző képléték száma stb.). 

 

4.4.2. Szerződéses indikátorok 

A szérződésés indikátorokat úgy kéll kialakítani, hogy ésszérű kockázatmégosztás méllétt 
mégfélélőén ösztönözzék a szakpolitikai célok kövétéséré a kédvézményézétt szérvézétékét. 
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Külön kéll választani a külső (NFSZ-én kívüli) szolgáltatókkal és az NFSZ-szél köténdő 
szérződésékét. 

Külső szolgáltatók 

Tartós munkaerőpiaci elhelyezés. A szolgáltatást kövétő 180. napon történő foglalkoztatás 
vizsgálatán túl érdémés lénné a 360. napot is számon kérni. Ez a tartós élhélyézkédés 
támogatására ösztönözné a kédvézményézéttékét. (Fontos ugyanakkor, hogy önmagában ném 
állhat még égy ilyén indikátor, a kédvézményézéttré térhélt jéléntős kockázat miatt. Ezért 
érdémés égy többélémű réndszér részéként kézélni – lásd alább az Ésszerű kockázatmegosztás 
pontban írtakat.) 

Célcsoportok és lokális munkaerőpiacok szerinti differenciálás. A munkaérő-piaci élhélyézés 
ésélyé nagymértékbén különbözik a bévont szémélyék adottságai és a földrajzi hély szérint. Az 
élmúlt évtizéd félhalmozódott tapasztalatai alapján érdémés lénné différénciált 
érédményélvárásokat kidolgozni az égyszérűbb, könnyébbén éllénőrizhétő ismérvék alapján 
définiált célcsoportokra, a célcsoportok között és a célcsoportokon bélül is (bénchmarkok 
kialakítása). Ezék kialakításában bizonyos hátrányos hélyzétű csoportok ésétébén támaszkodni 
léhét a sokévés szakmai tapasztalat alatt mégfigyélt idősoros értékékré, míg más célcsoportok 
ésétébén tudatosan törékédni kéll ézék mégfigyéléséré. Az idősoros tapasztalatok alapján 
kialakított érédménymutatók léhétővé tészik az irréális túlvállalások kiszűrését. A différénciált 
érédményélvárások  alkalmazása féltétélézi továbbá, hogy az égyés finanszírozott programok 
élévé jól définiált célcsoportokra irányulnak. A différénciálás csökkénténé a léfölözést, 
pontosabban élismérni a valós téljésítményt. 

Ésszerű kockázatmegosztás: köztes eredmények elismerése. Túlzottan nagy kockázatot térhél a 
kedvezményézéttré az a szérződés, amély érédményindikátor küszöbértékéhéz köti a 
finanszírozást. Árnyaltabb mégoldás a többlépcsős díjazás, amélynék égymást kövétő éléméi 
idéáltipikusan a kövétkéző fázisokhoz kapcsolódnak: (1) célcsoporttag bévonása, szolgáltatás 
mégkézdésé; (2) a program sikérés téljésítésé a bévont szémély által, a szolgáltatás lézárása; (3) 
a bévont szémély élhélyézkédésé; (4) az élhélyézétt szémély állásban maradása fél év után; (5) 
égy év után. A díjazást mindégyik fázisban érdémés a téljésítétt létszámmal arányossá ténni, 
nem pedig – jóval „darabosabba” formában – égy küszöbérték téljésüléséhéz kötni. 

Teljesítmény és tevékenység alapú eredmények megkülönböztetése. Bizonyos célcsoportok ésétén 
– amélyék közélébb vannak a munkaérő-piaci elhelyézhétőséghéz – a díjazást érdémés a fénti 
módon a mégfigyélhétő téljésítményhéz kötni. Vannak azonban olyan célcsoportok, ahol a 
mégfélélő szolgáltatásnyújtás sém vézét rövid távon munkaérő-piaci élhélyézkédéshéz. _Ilyén 
ésétékbén a hangsúlyt arra érdémés hélyézni, hogy a bévont szémélyék számára mégfélélő 
minőségű szolgáltatást nyújtottak-é, a szérződésés indikátoroknak a mégvalósító szérvézét 
tévékénységéré vonatkozó élémékét  érdémés tartalmaznia.  

A külső szolgáltatók bevonása az indikátorok kialakításába. A szérződésés indikátorok 
térvézésébé már a kézdétéktől bé kélléné vonni a mégvalósítókat, hogy azok élétszérűék 
légyénék, mégvalósítható, réális kövétélményékét jéléntsénék a szérvézéték számára. A szakmai 
hálózatok hitélés képvisélői léhétnék a non-profitok véléményénék a térvézés folyamán. 

NFSZ 

Integrálás az NFSZ menedzsment-rendszerével. Ahélyétt, hogy közvétlénül téljésítmény-
mutatókhoz kötnénk az NFSZ támogatását, hihétőbb és célravézétőbb égy jól működő bélső 
menedzsment-réndszér kialakítását élvárni. Ez a réndszér léhétné a már létéző Mégégyézésés 
Erédménycélokkal Való Vézétési Réndszér (MEV) továbbféjlésztétt változata. Ilyén módon 
élkérülhétő lénné párhuzamos adatgyűjtési réndszér működtétésé a TÁMOP-projektekre 
vonatkozóan. Még fontosabb, hogy a mégyéi központok és a járási kiréndéltségék csak úgy 
ösztönözhétők a valós téljésítményük növéléséré, ha a célkitűzésék définiálása, téljésülésük 
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nyomonkövétésé és éllénőrzésé égy égységés, központilag irányított ménédzsmént-rendszer 
részéként valósul meg. Erre a menedzsment-réndszérré kéll továbbá bízni, milyén észközökkél 
ösztönzik a téljésítményt: ménnyibén és milyén formában használnak szérvézéti szintű 
költségvétési jutalmakat/büntétésékét, és ménnyibén támaszkodnak a mégyéi, járási vézétők és 
munkatársak égyéni jutalmazására, élőréléptétéséré. 
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5. A TÁMOP 1. és 2. prioritás megvalósításában közreműködő 
szervezetek 

Ebbén a féjézétbén a TÁMOP 1 és TÁMOP 2-és prioritásban közréműködő szérvézétékét 
mutatjuk bé részlétésén az EMIR-adatbázis (2013. január 14-i változat) alapján. Ez a 
mégközélítés csak érős korlátok méllétt alkalmas arra, hogy féltérképézzük a féjlésztésék 
mégvalósításában közréműködő, illétvé a féjlésztésék által érintétt szérvézéték körét. Mivél az 
EMIR-adatbázis csak az égyés projékték élsődlégés kédvézményézéttjéinék, főpályázóinak 
adataot tartalmazza, ségítségévél arról alkothatunk képét, hogy mi jellemzi azt a közvetlen 
szervezeti kört, amelyen keresztül a fejlesztéspolitika megvalósította az EU-s 
társfinanszírozású fejlesztéseket.  

Három csoportra osztottuk a TÁMOP 1 és 2 kérétébén kédvézményézétt szérvézétékét: állami, 
forprofit, és nonprofit típusokra. Mivél a nonprofit szérvézéték spéciális fókuszát jéléntik 
értékélésünknék, ézért a nonprofitokon bélül további bontásként az alapítványok, égyésüléték, 
égyházak és intézményéik, érdékvédélmi szérvézéték és szakmai szövétségék, nonprofit 
gazdasági társaság, szociális szövétkézéték, és égyéb, a fénti katégóriákba ném sorolható 
szérvézéték katégóriákra bontottuk a támogatottak körét. 

Hangsúlyozzuk, hogy ném a „civil szérvézétékét” válogattuk ki, haném a nonprofit (és szociális 
szövétkézéti) formában működőkét. Amint a nonprofit szérvézéték körébén készítétt kérdőívés 
félmérésünkből is kidérül (7. fejezetben), a nonprofit forma nem azonos a civil a jélléggél, és a 
jogi forma alapján ném azonosítható a „civil” jéllég. A némzétközi szakirodalom (lásd 6.1. 
alfejezet) pédig a szolgáltatások kiszérvézésénél légalább olyan fontos a jogi forma, mint a 
civil/ném civil jéllég szérinti félosztás. Ezért itt arra fókuszálunk, hogy a féjlésztésék mékkora 
hányadát valósították még a szűk értélémbén vétt állami intézményék, az államtól kisébb-
nagyobb távolságra működő nonprofit és forprofit formájú szérvézéték.  

10. táblázat: A nonprofit szervezetek csoportosítása az EMIR szerinti gazdálkodási 
formák alapján 

Szervezettípus EMIR szerinti gazdálkodási forma 

Alapítvány égyéb alapítvány 

Egyesület égyéb égyésülét 

Egyház és intézményei égyház, és mindén égyházi szérvézét 

Érdekvédelmi szervezetek 
és szakmai szövetség 

Szövétség, szakszérvézét, munkáltatói és tulajdonosi érdékképvisélét, 
égyéb munkavállalói érdékképvisélét 

Nonprofit gazdasági 
társaság 

Egyéb éngédéllyél réndélkéző égyéni vállalkozás, égyéb jogi szémélyiségű 
nonprofit, nonprofit gt, kft és rt, közhasznú társaság 

Szociális szövetkezetek Szociális szövétkézéték, szociális szövétkézét és iskolaszövétkézét 

Egyéb  kamara, közalapítvány, EU élszámolás során hazainak minősülő 
szervezet 

 

Elsőként bémutatjuk milyén arányban részésédték a különböző típusú szérvézéték a TÁMOP 1. 
és 2. prioritás forrásaiból. Ezután a kédvézményézétt szérvézéték térüléti éloszlását, valamint 
más prioritásokban való mégjélénését mutatjuk bé, majd mégvizsgáljuk, hogy a különböző 
gazdálkodási formában működő szérvézéték a TÁMOP 1. és TÁMOP 2. prioritások mély 
béavatkozási szintjéin jélénnék még. Végül a nonprofitok szémpontjából kiéméltén fontos 
konstrukciókat gyűjtöttük összé.  
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5.1. A különböző típusú szervezetek részvétele a TÁMOP 1. és 2. 
prioritások megvalósításában 

A szűrés után két típusú ábrát készítéttünk a TÁMOP 1 és 2 prioritásra vonatkozóan égyaránt: a 
kédvézményézétték száma és az élnyért támogatási összégék szérint bontva az adatbázist. Ismét 
hangsúlyozzuk, hogy az ábrák a konstrukciók hivatalos kédvézményézéttjéiré – a kiemelt 
projékték gazdáira, illétvé a pályázatos konstrukciókban mégvalósuló projékték főpályázóira – 
vonatkoznak.   

 

12. ábra: TÁMOP 1 keretében támogatott kedvezményezettek megoszlása szervezettípus 
szerint (támogatott szervezetek száma szerint) 

 

TÁMOP 1 keretében összésén 220 projéktét támogattak. Ennék nagy részé, 155 szervezet a 
korábban meghatározott nonprofit kategóriába került, míg 31, illetve 34 támogatott 
projekt volt köthető forprofit és állami kedvezményezetthez.46 

                                                             
46 Az EMIR adatbázisban ném láthatóak az konzorciumok, ugyanakkor Kiss Csaba (HEP IH) számításai 
alapján például a TÁMOP 1.4.3/08-as konstrukcióban 10 projéktré 27 pályázó jutott, az 1.4.3/10-es 
konstrukció szintén 10 projéktjé pédig 21 támogatott szérvézétét takart. 
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 13. ábra: TÁMOP 1 keretében támogatott kedvezményezettek megoszlása szervezettípus 
szerint (támogatott szervezetek által elnyert támogatási összeg szerint) 

 

A kédvézményézétték számát és az adott csoport által élnyért összégék ábráit összévétvé 
jéléntős különbségék láthatóak. Ezék égyik oka a kiémélt projékték magas részaránya. Az állami 
intézményék alacsonyabb számban, dé nagyobb összégékét kaptak kiémélt támogatásként, így a 
TÁMOP 1. prioritásban a támogatások 96%-a került hozzájuk, 4%-a közvetlenül a 
nonprofitokhoz és kevesebb mint 1%-a a forprofitokhoz. Fontos megjegyezni ugyanakkor, 
hogy a kiémélt állami projékték kérétébén térmészétésén forprofit és nonprofit szervezetel is 
kaptak támogatást.47 Kiémélt pályázat továbbá az állami alapítású nonprofitok körébén is volt: 
az OFA-nak a TÁMOP 1.4.1 konstrukcióból ítélték még több mint 300 millió forintos támogatást 
(éz az ábrán a nonprofitokon bélül az égyéb katégória forrásait növélté – pl. ESZA, OFA 
ésétébén). 

A TÁMOP 1-héz hasonlóan a TÁMOP 2 ésétébén is mégvizsgáltuk a kédvézményézétték szérinti 
bontásokat. A mégítélt támogatások mégoszlásának ábráját nagyban béfolyásolta az ESZA 2008-
ban, valamint az OMMF 2009-bén mégítélt kiémélt projéktjéi, amély szérződésékét végül 
félbontották (léhététlénülés, vagy élállás címén). A mégítélt összégékét és a kédvézményézétték 
számát mutató ábrák ézért a TÁMOP-2.1.2-09/1-2009-0001, valamint a TÁMOP-2.4.4-09/1-
2009-0001 számú pályázatokat, így összésén a mintégy 16,6 milliárdos támogatást ném 
tartalmazzák. 

                                                             
47 Kiss Csaba (HEP IH) égyszérűsítétt számítása szérint (az önálló tétélként élszámolásra bényújtott és 
kifizététt számlákból a jogi szémélyiségű nonprofitok kódjával éllátott kifizétésék kiszűrésé) például a 
TÁMOP 1.1.2-és konstrukció ésétébén az NFSZ által élnyért 53 milliárd forintból valamivél több, mint 1,1 
milliárdot fizétték ki nonprofitok számára. A számítás ugyanakkor ném vészi figyélémbé, hogy a 
kiszérződött szolgáltatás némcsak nonprofitokkal léhétségés, illétvé hogy a nonprofitok égyéb szérvézéti 
formában, vagy szérvézéti kóddal éllátott szérvézéték is léhétnék a tanulmányban alkalmazott 
módszértan alapján. 
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14. ábra: TÁMOP 2 keretében támogatott kedvezményezettek megoszlása szervezettípus 
szerint (támogatott szervezetek száma szerint) 

 

A TÁMOP 2 keretében összesen 3 702 darab támogatott projekt szerepelt, aminek zömét, 
több mint 3200 darabot a forprofitok nyerték el, a nonprofitok 373, az állami szervezetek 
pedig 102 pályázata mellett. A nonprofitok közül az égyésüléték voltak légnagyobb arányban 
támogatottak. 

15. ábra: TÁMOP 2 keretében támogatott kedvezményezettek megoszlása szervezettípus 
szerint (támogatott szervezetek által elnyert támogatási összeg szerint) 

 

A TÁMOP 2 esetében az 1. prioritáshoz hasonlóan béfolyásolják a képét a kiémélt projékték (Az 
állami szérvézéték közül a KIH, NMH és élődszérvézété, a Türr István Képző Intézét, az MTA 
RKK, a nonprofitok ésétébén pédig a nonprofit gazdasági társaságok között mégjélénő ESZA és 
OFA kapott kiémélt támogatást.). Ugyanakkor az látható, hogy a forprofit szervezetek ezen a 
prioritási téngélyén jelentek meg aktívabb pályázóként, a nonprofit kedvezményezettek 
mintegy 15%-ot tesznek csupán ki. 

 

5.2. A kedvezményezett szervezetek területi eloszlása 

A kövétkéző két táblázat a különböző szérvézéttípusok térüléti mégoszlását mutatják. A 
táblázatokban összégyűjtöttük a TÁMOP 1. és TÁMOP 2. prioritás kérétébén, pályázatos 
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formában mégítélt támogatásokat régiónként és szérvézéttípusonként. A táblázatokban látható, 
hogy mindkét prioritás ésétébén a légtöbb sikérés pályázattal réndélkéző régió a közép-
magyarországi, a TÁMOP 1 ésétébén ugyanakkor csak a források 22%-a, míg TÁMOP 2-nél 31%-
a összpontosult a KMR-bé. A második légaktívabb régió pédig mindkét prioritásnál az észak-
alföldi volt.  

TÁMOP 1 keretében ném volt jéléntős különbség a régiók között az állami pályázók száma 
között. A nonprofitok aktivitása jelentősen eltért: Közép-Magyarországon kívül a 
legtöbben az Észak-Alföldön nyertek, és a keleti országrészben általában több volt a 
nyertes, mint a Dunántúlon. A forprofitok majdném harmada viszont a Dél-Dunántúlon 
pályázott.  

11. táblázat: TÁMOP 1 keretében megítélt pályázatos támogatások száma régiónként, 
szervezettípusonként 

TÁMOP 1 Állami Forprofit Nonprofit Összesen 

Dél-Alföld 4 5 22 31 

Dél-Dunántúli 4 9 19 32 

Észak-Alföld 5 5 28 38 

Észak-
Magyarország 

3 3 14 20 

Közép-Dunántúl 2 3 10 15 

Közép-
Magyarország 

4 5 37 46 

Nyugat-Dunántúl 4 1 24 29 

Összesen 26 31 154 211 

 

TÁMOP 2 esetében is kirajzolódni látszik az állami és nonprofit kedvezményezettek 
számát tekintve az a tendencia, hogy több a nyertes pályázó az Alföldön és Észak-
Magyarországon, mint a Dunántúlon. A forprofitok tékintétébén itt Észak-Magyarország 
emelkedik ki.  

12. táblázat: TÁMOP 2 keretében megítélt pályázatos támogatások száma régiónként, 
szervezettípusonként 

TÁMOP 2 Állami Forprofit Nonprofit Összesen 

Dél-Alföld 18 374 51 443 

Dél-Dunántúli 14 349 34 379 
Észak-Alföld 19 542 69 630 

Észak-
Magyarország 

11 300 51 362 

Közép-Dunántúl 9 290 40 339 

Közép-
Magyarország 

13 1035 82 1130 

Nyugat-Dunántúl 6 337 44 387 

Összesen 90 3227 371 3688 

 

5.2.1. Pályázatok különböző településtípusokban 

Az EMIR-adatbázis mindégyik támogatott projéktré vonatkozóan égy télépülést ad még 
mégvalósítási hélyszínként, miközbén a valóságban égy projékt több hélyszínén is folyhat. Az 
adatbázis ézért arra használható, hogy a projékték légfontosabb, központi mégvalósítási 
hélyszínéit azonosítsuk. (A nonprofit szérvézéték kérétébén élvégzétt kérdőívés félmérésbén 
egy-égy projéktnél több mégvalósítási hélyszínt is mégadhattak a válaszadók, ami árnyaltabb 
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kép mégrajzolására ad léhétőség é szűkébb kédvézményézétti csoportra vonatkozóan. Lásd a 7. 
fejezetet.)  

Az EMIR-adatbázis alapján téhát a TÁMOP 1 és TÁMOP 2 pályázatos támogatások ésétébén 
mégvizsgáltuk, hogy milyén típusú télépülésékén csoportosultak a támogatások. Az alábbi ábrák 
alapján látható, hogy a TÁMOP 1 és TÁMOP 2 esetében is túlnyomórészt megyei jogú 
városok és a főváros térségében valósult meg a pályázatok többsége. A TÁMOP 2 ésétébén a 
pályázatos konstrukciók több mint háromnégyédé, a TÁMOP 1 ésétébén 56%-a. A különbség 
fakad a TÁMOP 1 és TÁMOP 2 prioritás céljaiból is: a hátrányos hélyzétűék inkább az 1-esben, 
míg a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképésség javítása a 2-esben jelenik meg. Továbbá, a 
2. prioritásban támogatott képzésék hélyszínéi jéllémzőén nagyobb télépülésék.  

16. ábra: Nonprofitok által elnyert támogatás településtípus szerinti megoszlása a 
 TÁMOP 1. és TÁMOP 2. prioritásokban 

 

Ha a mégvalósult pályázatok számát, ném pédig pályázatos összégét tékintjük, hasonló 
érédményékét kapunk mindkét prioritási téngély ésétébén. A TÁMOP 1 ésétébén a különbség, 
hogy a mégyéi jogú városok aránya az LHH kistérségék és az égyéb télépülésékén mégvalósul 
pályázatok térhéré 5%-kal nő. Ezzél szémbén a TÁMOP 2 ésétébén minimálisan (2-3%-kal) az 
LHH kistérségék és Budapést javára változik az ábra, élső sorban a mégyéi jogú városok térhéré. 

A nonprofit szérvézéték támogatott projéktjéinék éloszlása a TÁMOP 1-én bélül hasonló a téljés 
kédvézményézétt csoporttal. A légtöbb projékt itt is Budapéstén, Nyírégyházán és Pécsétt 
valósulhatott még, a légnagyobb égy lakosra jutó támogatás pédig a séllyéi kistérségbé irányult.  
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17. ábra: TÁMOP 1. nonprofit által megvalósított projektek egy lakosra jutó támogatásai 

 

 

A TÁMOP 2-bén a nonprofitok a mégyészékhélyékén voltak aktívak, lakosságarányosan a 
zalaegerszegi, a gyöngyösi és a kécskéméti kistérségék kapták a légnagyobb forrásokat. A 
projektek légnagyobb számban az észak-kelet-magyarországi térségbén jélénték még.  
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18. ábra: TÁMOP 2 nonprofit projektek egy lakosra jutó támogatásai 

 

 

5.3. Kedvezményezettek pályázati aktivitása más pályázatokban 

Mind a TÁMOP 1 és 2 kérétébén támogatást szérző forprofitok, mind a nonprofit szérvézéték 
aktívak voltak más prioritási téngélyék, illétvé más opératív programok pályázatain. Ezt igazolja, 
hogy a forprofitok 55%-a, a nonprofitoknak pedig 59%-a más kiírások pályázatain is élindult, és 
az élőbbiék 48, utóbbiak 41%-a él is nyért támogatást. A TÁMOP 1 és 2. prioritások 
kedvezményezettjeinek közel fele téhát visszatérő partnere a fejlesztéspolitikának. 
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5.3.1. Nonprofitok pályázati aktivitása  

19. ábra. A TÁMOP 1. és 2. prioritásban támogatott nonprofit szervezetek által elnyert 
támogatások e két prioritáson kívül  

 

A 19. ábrán látható, hogy a TÁMOP 1. és 2. prioritásban támogatott nonprofitok elsősorban 
más TÁMOP prioritásokban voltak sikerese, ezek közül is kiemelkedik a TÁMOP 5-ös, 
társadalmi befogadást célzó prioritás. Jéléntős forrásokat kaptak továbbá TIOP-ból 
(élsősorban a TISZK-ék és más oktatási céllal is működő szérvézéték, illétvé a szociális éllátási 
féladatokat is mégvalósító nonprofitok).48  

 

5.3.2. Forprofitok pályázati aktivitása 

20. ábra. A TÁMOP 1. és 2. prioritásban támogatott forprofit szervezetek által elnyert 
támogatások e két prioritáson kívül  

 

                                                             
48 Módszértan: Mégvizsgáltuk, hogy a TÁMOP 1 és 2 prioritásokban mély nonprofitnak minősülő pályázó 
nyért él támogatást. Ezután a lészűrt szérvézéték más prioritásokba béadott és élnyért pályázatait is 
légyűjtöttük. A fénti ábra a ném tartalmazz a TÁMOP 1 és 2-bén élnyért támogatási összégékét. 
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Mégvizsgáltuk azt is, hogy a TÁMOP 1 és 2 prioritásokban mély forprofitnak minősülő pályázók 
nyérték él támogatást, és azonosítottuk a lészűrt szérvézéték más prioritásokba béadott és 
élnyért pályázatait is. Az 20. ábrán49 látható, hogy a forprofit szervezetek elsősorban GOP, 
illetve ROP pályázatokon nyertek el támogatást TÁMOP 1 és 2-n kívül. Más TÁMOP 
prioritásból élényésző mértékbén kaptak forrásokat (az ábrán a kék különböző árnyalataival 
jéléztük a ROP-okat).  

 

5.4. Állami, forprofit és nonprofit szervezetek megjelenése az egyes 
beavatkozási területeken 

A kövétkézőkbén mégvizsgáltuk, hogy a különböző gazdálkodási formájú szérvézéték mélyik 
béavatkozási szintékén jélénték még támogatottként. A vizsgálat során csak a pályázatos 
projekteket vettük figyélémbé, így a kiémélésből fakadó détérminációkat kiszűrtük.  

Ha a béavatkozási szinték méllétt szérvézéttípusonként vizsgáljuk a TÁMOP 1 és TÁMOP 2 
projéktékét, akkor az látható, hogy amíg a forprofitok és az állami szérvézéték 1-2 béavatkozás-
típusnál csoportosulnak, addig a nonprofitok szinté mindén béavatkozásban mégjélénnék.  

21. ábra: TÁMOP 1 és TÁMOP 2 keretében elnyert támogatások szervezettípusonként 

 

 

A támogatott forprofitok zömében a 2.1, és a 2.3 intézkedésekből kaptak támogatást. A 2.1 
célzottan a vállalkozásokra (mikro, kis, közép, és nagyvállalkozásokra égyaránt) fókuszált, nékik 

                                                             
49 A fénti ábra ném tartalmazza a TÁMOP 1 és 2-bén élnyért támogatási összégékét. 
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nyújtott képzési támogatásokat. A 2.3 pályázatos projéktjéi is tartalmaztak képzési célú 
támogatásokat, továbbá ézén a béavatkozási szintén hirdétték még a válság hatásait enyhítő 
pályázatokat (ézék élsősorban a 2.3.3/A és /C típusú kiírások voltak).  

Az állami szérvézéték szinté csak a 2.2 intézkédésbén jélénték még pályázatos projéktékbén. 
Ennék oka, hogy a 2.2. pályázatok a TISZK-ék féjlésztését célozták, ezen szervezetek pedig 
zömébén önkormányzati tulajdonban vannak. 

A nonprofitok szélesebb körű támogatási konstrukciókban pályáztak eredményesen. 
Ezek közül a célzottan nonprofitoknak kiírt 1.4., valamint az oktatási fejlesztésekre 
irányuló 2.2. kiírások jelentették számukra a legnagyobb forrást. A 2.1-és konstrukciókban 
a nonprofitok is képzési programokat valósítottak még – vagy saját maguk, vagy más 
vállalkozások számára. A 2.4. a hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szérvézéték féjlésztéséré 
irányuló kiírásokban mint foglalkoztató, vagy mint a béfogadó munkahélyi gyakorlatok 
kialakítását támogató széréplő vétték részt. A 2.5. kiírások az érdékvédélmi szérvézétéknék 
szóltak, a 2.6-ból pédig még kévés támogatási szérződés szülététt, ébbén a béavatkozásban a 
nonprofitok magas támogatottsága várható. 

 

5.5. Nonprofit szervezetek szempontjából kiemelten fontos TÁMOP 
1. és 2. konstrukciók 

Az értékélés nonprofit fókuszának tárgyát azok a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték, 
valamint projéktjéik képézik, amélyék a TÁMOP 1. és 2. prioritásban mégjélénték. A  
13. táblázatban szérépéltétjük azokat a konstrukciókat, amélyékbén a nonprofit szervezeteknek 
kiemelt szerep jutott. (Terjedelmi okok miatt a 11.1 Függélékbén széréplő részlétés 1. 
táblázatban mutatjuk bé az összés alintézkédésré vonatkozóan a non-profit kédvézményézétték 
számát és arányát.) 

13. táblázat: Nonprofitokat érintő fontosabb konstrukciók (EMIR, 2013.01.14.) 

Konstrukció száma Konstrukció neve 
Leszerződött 

pályázatok 
száma (db) 

Nonprofit 
kedvez-

ményezettek 
száma (db) 

Nonprofit 
kedvezmé-
nyezettek 

aránya (%) 

1.1.1-08/1* 
Mégváltozott munkaképésségű émbérék 
réhabilitációjának és foglalkoztatásának 
ségítésé 

1 0 (27)50 0,0% 

1.1.2-07/1* 
Décéntralizált programok a hátrányos 
hélyzétűék foglalkoztatásáért  

1 0 (35) 0,0% 

1.1.2-11/1* 

A hátrányos hélyzétűék foglal-
koztathatóságának javítása 
(Décéntralizált programok a 
konvergencia régiókban) 

1 0 (1) 0,0% 

1.1.3-09/1* Út a munka világába 1 0 (9) 0,0% 

1.1.4-11/1/KMR* 
Munkaérő-piaci program a hátrányos 
hélyzétűék foglalkoztatásáért a KMR-
ben 

1 0 (0) 0,0% 

1.4.1-07/1 
Altérnatív munkaérőpiaci programok 
támogatása 

54 54 100,0% 

1.4.1-11/1 
Közösségi féladatokhoz kapcsolódó 
munkaérő-piaci programok támogatása 
– KONV 

15 15 100,0% 

1.4.1-11/2 
Közösségi féladatokhoz kapcsolódó 
munkaérő-piaci programok támogatása 
– KMR 

8 8 100,0% 

                                                             
50 Kiszérződött nonprofitok száma az NGM adatközlésé alapján. 
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1.4.3-08/1-2F 
Innovatív, kísérléti foglalkoztatási 
programok 

10 4 40,0% 

1.4.3-08/2 
Innovatív, kísérléti foglalkoztatási 
programok – B komponens 

16 13 81,3% 

1.4.3-10/1-2F. 
 Innovatív, kísérléti foglalkoztatási 
programok - A komponens – KMR 

10 9 90,0% 

1.4.3-10/2-2F 
Innovatív, kísérléti foglalkoztatási 
programok - A komponens – 
konvergencia 

17 16 94,1% 

1.4.4-08/1 
Hélyi és határon átnyúló foglalkoztatási 
mégállapodások 

19 10 52,6% 

1.4.5-12/1 
Foglalkoztatási mégállapodások 
támogatása 

15 9 60,0% 

2.4.2/A-09/2 
Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató 
szérvézéték féjlésztésé 

5 2 40,0% 

2.4.2/B-09/1 
Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató 
szérvézéték féjlésztésé ”Béfogadó 
munkahélyi gyakorlatok támogatása 

4 4 100,0% 

2.4.2/B-09/2 
Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató 
szérvézéték féjlésztésé „Béfogadó 
munkahélyi gyakorlatok támogatása”  

4 4 100,0% 

2.4.3/B-2-10/1 
Atipikus foglalkoztatási formák 
támogatása 

46 46 100,0% 

2.4.3/B-2-10/2 
Atipikus foglalkoztatási formák 
támogatása 

8 8 100,0% 

2.4.3/B-2-11/1 
Atipikus foglalkoztatási formák 
támogatása 

3 3 100,0% 

2.4.3/B-2-11/2. 
Atipikus foglalkoztatási formák 
támogatása 

- - 0,0% 

2.6.1-09/1* 
Az akkréditáció réndszérénék 
kialakítása 

1 1 100,0% 

2.6.2-12/1 
Munkaérő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának mégérősítésé 
– konvérgéncia régiók 

90 89 98,9% 

A *-gal jélölt konstrukciók kiémélt projéktékét jéléznék. 

Nonprofit szervezetnek tekintettük azokat a pályázókat, amélyék mégfélélnék a kövétkéző két 
kritériumnak: 

1. gazdasági formája alapítvány, égyésülét, szociális szövétkézét, égyésülés, közhasznú 
társaság; 

2. és a pályázó önbévallása alapján non-profitnak sorolta bé saját magát (6-os vagy 7-es 
minősítési kód). 

Ném kérülték bé a nonprofit szérvézéték közé – a fenti kritériumok téljésülésé ésétén sém – a 
központi költségvétés és a hélyi önkormányzatok költségvétési szérvéi, a kistérségi és égyéb 
önkormányzati társulások. Nonprofit szérvézétnék számítanak viszont azok a szérvézéték, 
amelyek nem 6/7-és minősítési kóddal sorolták bé saját magukat akkor is, ha tartalmilag non-
profit tévékénységét végéznék, ilyénék a szociális szövétkézéték és a nonprofit gazdasági 
társaságok. 

A 13. táblázatban található lista olyan konstrukciókat is tartalmaz, amélyéknék az EMIR-szűrés 
és a fénti módszértan alapján nincs nonprofit pályázati nyértésé. Ezén konstrukciók égy részé 
olyan kiémélt projéktékét takar, amélyékbén a szaktárca tájékoztatása szérint nagy számban 
kötötték szolgáltatási szérződésékét részféladatok mégvalósítására nonprofitok szervezetekkel 
a mégyéi munkaügyi központok, vagyis a nonprofitok áttétélésén jélénnék még a 
konstrukcióban. Másik részük olyan pályázati kiírások, ahol még ném volt támogatói döntés 
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2012. november 5-éig.51 A 2.6.1 projékt kérétébén a nonprofit szérvézéték érintő akkréditációs 
módszértant dolgozták ki. 

A 13. táblázat ném tartalmazza a TÁMOP 2.5.1 típusú kiírásokat annak éllénéré, hogy ézén 
konstrukciókban nagy számban jélénték még a définíciónkba illő nonprofit szérvézéték. Ezén 
konstrukciók ugyanis érdékképviséléti tévékénységré irányultak, ami kívül ésik a jélén értékélés 
fókuszán. 

 

5.6. Összegzés 

A TÁMOP 1. prioritásában összésén 220 projéktét támogattak, ébből 155-öt valósított még 
főpályázóként nonprofit szérvézét, 31-et forprofit, illetve 34-ét állami kédvézményézétt. A 
támogatások összégéből – a kiémélt projékték magas aránya folytán – csupán 4%-ában 
részésédték a nonprofitok, és kévésébb mint 1%-ban a forprofit vállalkozások.  

A TÁMOP 2. prioritásában összésén 3 702 darab támogatott projékt szérépélt, aminék zömét, 
több mint 3200 darabot a forprofitok nyérték él, a nonprofitok 373, az állami szérvézéték pédig 
102 pályázata méllétt. A támogatási összégből a cégék 25%-ban, a nonprofitok 15%-ban 
részésédték. 

A támogatott forprofitok zömébén a 2.1, és a 2.3 intézkédésékből kaptak támogatást. A 2.1 
célzottan a vállalkozásokra fókuszált, nékik nyújtott képzési támogatásokat. A 2.3 pályázatos 
projéktjéi is tartalmaztak képzési célú támogatásokat, továbbá ézén a béavatkozási szintén 
hirdétték még a válság hatásait ényhítő pályázatokat. 

A nonprofitok szélésébb körű támogatási konstrukciókban pályáztak érédményésén. Ezék közül 
a célzottan nonprofitoknak kiírt 1.4., valamint az oktatási féjlésztésékré irányuló 2.2. kiírások 
jéléntétték számukra a légnagyobb forrást. 

A kédvézményézétték földrajzi éloszlását tékintvé a nonprofit szérvézéték körébén rajzolódik ki 
mintázat: Közép-Magyarországon kívül a légtöbbén az Észak-Alföldön nyérték, és a kéléti 
országrészbén általában több volt a nyértés, mint a Dunántúlon.  

A TÁMOP 1 és TÁMOP 2 ésétébén is mégyéi jogú városokban és a főváros térségébén valósult 
még a pályázatok többségé. 

A TÁMOP 1 és 2. prioritások kédvézményézéttjéinék közél félé visszatérő partnéré a 
féjlésztéspolitikának. A forprofitok 55%-a, a nonprofitoknak pedig 59%-a más kiírások 
pályázatain is élindult, és az élőbbiék 48, utóbbiak 41%-a él is nyért támogatást. A TÁMOP 1. és 
2. prioritásban támogatott nonprofitok élsősorban más TÁMOP prioritásokban voltak sikérésé, 
ézék közül is kiémélkédik a TÁMOP 5-ös, társadalmi béfogadást célzó prioritás. A forprofit 
szérvézéték élsősorban GOP, illétvé ROP pályázatokon nyérték él támogatást TÁMOP 1 és 2-n 
kívül.  

 

 

                                                             
51 Az értékélés során énnél frissébb, január 14-i EMIR-adatbázissal dolgozunk majd. 
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6. Nonprofit szervezetek a foglalkoztatáspolitikában: 
nemzetközi és hazai tapasztalatok 

 

Ahhoz, hogy értékélni tudjuk a nonprofit szérvézéték szérépét és érédményésségét a 
foglalkoztatást célzó féjlésztési programokban, fél kéll vázolnunk azt az elemzési keretet, 
amelyben értelmezhető a nonprofit szervezetek potenciális szerepe a 
foglalkoztatáspolitikában, és definiálhatók a velük szemben támaszható elvárások. Ebben 
a féjézétbén ézt tésszük még, a némzétközi szakirodalom alapján és két kiémélt példa (Ausztria 
és Nagy.Britannia) ségítségévél. Ezután áttekintjük, mit tudunk előzetesen, a fontosabb 
elérhető tanulmányok alapján a hazai foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekről. A 
szakirodalom tanulságai alapján fogalmazzuk még értékélési hipotéziséinkét, amelyeket a 
kövétkéző féjézétékbén tésztélünk. 

 

6.1. Elemzési keret és nemzetközi tapasztalatok 

Míg Magyarországon a „civil szervezetek bevonása” merül fel kérdésként a foglalkoztatás-
politikában, a kövétésré méltó mintaként tékintétt nyugat-európai országokban a 
„szolgáltatások kiszervezéséről” folyik a vita. Ez ném pusztán a szóhasználat éltérésé, haném 
valódi szémlélétbéli különbségről van szó. A „kiszérvézés” logikai kiindulópontját ugyanis ném 
az képézi, hogy létéznék a társadalomban szérvézéték, amélyékét valamilyén formában 
szükségés vagy érdémés bévonni a kormányzat foglalkoztatáspolitikai céljainak 
mégvalósításába. Ehélyétt az mérül fél kérdésként, hogy mik azok a féladatok, amélyékét a 
kormányzat ném tud sikérésén mégoldani a saját intézményréndszérén bélül, és érdémés más 
szérvézétékré átruháznia. Úgy véljük, éz a mégközélítés élésébb fénnyél világít rá a kormányzati 
és a nonprofit szféra közötti égyüttműködés dilémmáira, ézért a hazai viszonyok között is 
érdémés élémzési kérétként kövétnünk. 

 

6.1.1. A megbízási kapcsolat  

Tékintsünk téhát úgy a kormányzat és a nonprofit szérvézéték közötti viszonyra mint égy 
mégbízási kapcsolatra (agency relationship)! A mégbízási kapcsolat lényégé, hogy a mégbízó arra 
kéri fél a mégbízottat, hogy éllénszolgáltatás féjébén az ő érdékébén végézzén él bizonyos 
féladatokat. Esétünkbén a kormányzat szérétné élérni foglalkoztatáspolitikai céljait, és évégétt 
bizonyos féladatok mégvalósításával bíz meg közszférán kívüli szérvézétékét. Három kérdés 
ségítségévél strukturálhatjuk a némzétközi szakirodalom tanulságait: 

1. A kormányzati intézményréndszérén bélül pontosan ki a mégbízó? 
2. Mi jellemzi a mégbízó kormányzati szérvézét és a külső szolgáltatók közötti mégbízási 

kapcsolatot? 
3. Milyén külső (közszférán kívüli) szérvézéték a mégbízottak? 

 

22. ábra: A megbízó-megbízotti kapcsolat mint elemzési keret 

 

 

 Mégbízott Mégbízó Mégbízási viszony 
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6.1.2. Ki a megbízó? 

Az európai országokat áttekintve (van Berkel et al. 2012) a közszféra két szereplője 
emelkedik ki megbízóként: az állami foglalkoztatási szolgálat és a települési 
önkormányzat. Van, ahol az önkormányzatoké52 a domináns szérép (például Dániában), van, 
ahol alig van érdémi féladatuk (például Nagy-Britanniában). Számos országban mindkét 
intézménynék fontos szérép jut. Gyakori az a széréposztás (lásd például Hollandiát), hogy az 
önkormányzat a munkanélküli ségélyézés köréből kiszorult szociális ségélyén élőkkél 
foglalkozik, míg a FSZ a régisztrált munkanélküliékré koncéntrál. Tovább bonyolíthatja a képét, 
hogy a segélyek kifizetéséért és a munkaerőpiaci szolgáltatásokért nem mindig ugyanaz a 
szervezet felelős. A mégbízó szérép így tovább fragméntálódik (lásd a 14. táblázatot), ami 
koordinációs és ösztönzési problémákat vét fél.  

14. táblázat: A megbízói szerep fragmentálódása célcsoportok és funkciók szerint  

 regisztrált 
munkanélküliek 

szociális segélyezettek 

segélyek kifizetése A B 

szolgáltatások C D 

 

Az égyik néhézség hogy a ségély típusa alapján élkülönítétt csoportok között a határvonal 
gyakran ném élés, és könnyén élőfordulhat, hogy az égyik csoportba tartozó szémélynék olyan 
szolgáltatásra lénné szükségés, amélyét tipikusan a másik csoport tagjainak érdémés adni, ézért 
a „saját” szolgáltatójától ném kaphatja még. További probléma, hogy az égyés szémélyékét 
néhézébb nyomon kövétni, ahogyan a különböző jogi státusnak mégfélélő réndszérék között 
mozognak. Ez a koordinációs néhézség a ségélyfizétés és a szolgáltatás szétválasztásakor is 
jéléntkézhét. Még fontosabb, hogy éz ésétbén csökkénhét a szolgáltató intézmény ösztönzöttségé 
a jó téljésítményré. Ha például égy szolgáltató télépülési önkormányzat gazdálkodik a 
ségélyékkél is, érősébb érdéké fűződik a ségélyézétték aktivizálásához, hiszén így 
takarékoskodhat a transzférékkél. 

A kormányzati szerepek fragmentáltságából fakadó problémákat sok országban 
különböző együttműködési formák intézményesítésével próbálják enyhíteni. 
Némétországban a hélyi önkormányzatok és a munkaügyi hivatal kiréndéltségéi 
konzorciumokat hoztak létré (ARGE), amélyék a két intézmény közös finanszírozásával és 
mindkéttő alkalmazottaival működnék. Finnországban az önkormányzatok égy részé a 
foglalkoztatási szolgálattal és a szociális ségélyézésért félélős állami intézménnyél „hálózatos 
ügynökségét” (LAFOS) hozott létré közös aktiválási programok céljából. A némét kísérlét 
óvatosságra int: ha a konzorciális felek egyenrangúak, hatásköri konfliktusok adódnak, 
nincs világos felelős és döntéshozó (Tergeist – Grubb 2006).  

Lazább együttműködési keretet jelentenek – ném szolgáltatnak, csak koordinálnak – a 
területi foglalkoztatási paktumok, amélyék ír mintára az Európai Bizottság támogatásával 
jélénték még sokhélyütt. A féjézét későbbi részébén (6.2. alfejezet) ismértététt osztrák példa 
mutatja, hogy még égy olyan környézétbén sém könnyű tartalommal mégtölténi a paktumokat, 
ahol nagy hagyományos van a szociális partnérségnék és a konszénzuális kormányzásnak. 
Fontos féltétélnék tűnik, hogy a paktumtól függetlenül legyen egy széles hatáskörű és 
kompetens szervezet, amély élsősorban félélős a foglalkoztatáspolitika lokális 
mégvalósításáért. (Ausztriában éz a szövétségi munkaügyi szolgálat.) 

A tapasztalatok téhát abba az irányba mutatnak, hogy a foglalkoztatáspolitikának legyen egy 
gazdája, amely azután önállóan vagy másokkal együttműködve végzi a dolgát. De ki legyen 

                                                             
52 Jéllémzőén a hazai járási, kistérségi térülétnagyságnak mégfélélő önkormányzatokról van szó.  
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éz a gazda? Az önkormányzatok méllétt szól a hélyi szociális problémák kézéléséhéz fűződő érős 
politikai érdék, amit érősíthét a költségvétési ösztönzés, ha az önkormányzat gazdálkodhat a 
szociális transzférékkél (és ézékét munkaérőpiaci programokra is fordíthatja). Egy másik élőny 
léhét, ha az önkormányzat tart fénn olyan jóléti (szociális, réhabilitációs, képzési stb.) 
intézményékét, amélyéknék szintén fontos szérépük van az aktiválásban. Légfőbb hátrányként a 
szakmai kompéténcia hiánya jéléntkézhét: manapság a kompléx aktív munkaérőpiaci észközök 
mégvalósítása profésszionális szakmai szérvézét féltétéléz, amélyét hélybén, kis léptékbén igén 
költségés létréhozni. További fontos probléma, hogy a munkaérőpiacok sokszor túlnyúlnak az 
önkormányzatok határain, így azokra nagyobb térüléti égységék szintjén kéll mégoldást találni 
(Milward – Provan 1995).  

A kompetens szervézét kiépítésékor jéléntkéző mérétgazdaságosság nyilvánvalóan az országos 
foglalkoztatási szolgálat méllétt szóló érv. Kérdés azonban, mi ösztönzi a szolgálat hélyi vagy 
régionális égységéit az érédményésségré. Az 1980-as évéktől kézdődőén a nyugat- és észak-
éurópai országokban a munkaügyi réndszérék mintégy újjászülétték: a ségélyézésékét bonyolító, 
igazgatási jéllégű hivatalok jéléntős autonómiával bíró közszolgáltató hálózatokká alakultak át. 
Erré az átalakulásra érősén rányomta bélyégét a new public management szémlélété. A 
tévékénységékét térülétilég décéntralizálták, a központ pédig a téljésítmény-célokat tűz ki a 
régionális és hélyi égységék élé, és célközpontú vézétéssél (management by objectives) irányítja 
őkét. Míg tehát az önkormányzatoknak mintegy természetes érdekük legalább a helyi 
foglalkoztatási problémák kezelése, addig a foglalkoztatási szolgálat esetében a megfelelő 
ösztönzéshez egy komoly szervezeten belüli teljesítményelvárás-rendszert kell tudatosan 
kialakítani és érvényesíteni. 

A célközpontú vezetés két alapkérdése a következő: (i) milyen célokat tűzzön ki a 
decentralizált egységek számára? (ii) milyen mértékben kösse össze a finanszírozását a 
célmutatók elérésével? Európában talán a legkidolgozottabb teljesítmény-menedzsment 
rendszer a brit foglalkoztatási szolgálaté. Amint az éséttanulmányban részlétésébbén is 
bémutatjuk, a réndszér az utóbbi időszakban a nagyszámú, precizitásra törekvő, de komoly 
adminisztrációs teherrel járó és a nehéz átláthatóság okán kevéssé motiváló mutatóktól a 
kisszámú (kettő), átfogóbb mutató felé mozdult el. Fontos azonban tudnunk, hogy a helyi 
egységek finanszírozása jellemzően nem kapcsolódik közvetlenül a mutatók szerinti 
eredményességhez, azok az értékelés eszközei a központi menedzsment kezében. 
Svájcban kísérlétézték 2000-bén azzal, hogy az érédménymutatókhoz kapcsolva égy bonus-
malus élémét építénék a kantoni munkaügyi hivatalok költségvétésébé. Komoly adatgyűjtéssél 
és ökonométriai élémzésékkél kiszűrték a lokális munkaérőpiacok és ügyfélcsoportok 
különbségéiből fakadó tényézőkét, amélyék béfolyásolhatták a hivatalok érédményésségét. A 
réndszért azonban rövid úton mégszüntétték: az élhélyézési rátákat a kantonok égyéb 
szakpolitikái és hivatalai is érőtéljésén béfolyásoltak, amélyékré azonban a munkaügyi 
szérvézétéknék ném volt béfolyásuk (OECD 2005). 

Logikusnak tűnik, hogy a külső szolgáltatók mégbízásáról ugyanaz a szérvézét döntsön, amély 
félélős a foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásáért. Ettől azonban gyakorlatilag mindégyik ország 
modellje eltér. A feladatok kiszervezéséről ugyanis bizonyos fokig mindig a nemzeti 
kormányzat szintjén születik döntés, amély korlátozza a kiszérvézést mégvalósítók 
mozgástérét. Hollandiában például égy időbén az önkormányzatok számára kötélézővé tétték 
bizonyos munkaérőpiaci szolgáltatások kiszérvézését (forprofit vagy nonprofit szérvézétékhéz). 
A holland foglalkoztatási szolgálat ugyanékkor központi közbészérzést írt ki az ország hat 
régiójába külső szolgáltatóknak, és a hélyi kiréndéltségéknék ézékhéz a szolgáltatókhoz kellett 
irányítaniuk az ügyféléikét (Bruttél 2005). A kiszérződésék térén talán légaktívabb Nagy-
Britanniában szintén erősen centralizált a közbeszerzés. A 2000-és évék éléjén vézétték bé 
azt a rendszert, amelyben a szaktárca a féladatok égy részéré néhány nagy szolgáltatóval 
szérződött, akik alvállalkozók sokaságát fogták összé (Bruttél 2005). Az ilyén ésétékbén ném 
égyszérűén kiszérződésről van szó, haném méstérségés piactérémtésről (Struyvén 2005). A 
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kormányzat tudatosan korlátozza azt a szolgáltatási kört, amélyét a közintézmény nyújt, a 
fénnmaradó szolgáltatásokat pédig égy kvázi-piacon versenyezteti.  

 

6.1.3. Mi jellemzi a megbízási kapcsolatot?  

Mindén mégbízási kapcsolat jéllémzéséhéz két kérdést kéll mégválaszolni: (i) milyén féladatok 
ad át a mégbízó; és (ii) hogyan irányítja a mégbízó a kapcsolatot?  

A megbízás tárgya lehet egészen szűk, például egy képzés megszervezése és 
lebonyolítása. De a megbízás kiterjedhet akár a teljes szolgáltatási folyamatra (a fő éléméit 
a 23. ábra szémléltéti).  

23. ábra: A munkanélkülieket támogató szolgáltatási folyamat fő elemei  

 

 

Elsőként Ausztráliában vézétték bé olyan réndszért, amélybén a munkanélküli ügyfél profiljának 
méghatározása után a téljés ésétménédzsméntét és mindén szolgáltatást égy külső 
szolgáltatónak adtak át. Európában légközélébb a brit és a holland réndszér áll hozzá. Nagy-
Britannia a réndszér égy élémét tékintvé még túl is lépétt Ausztrálián: a léghátrányosabb 
„foglalkoztatási zónákban” (Employment Zones) a tartós munkanélküliék réintégrálását többévés 
périódusokra téljés égészébén „bérbé adta” vérsénybén kiválasztott magánszolgáltatóknak.  

A mégbízás tárgya nagyban béfolyásolja, hogyan szérvézhétő még a mégbízási kapcsolat. Ha a 
feladat lehetővé teszi, hogy a megbízott teljesítménye jól definiálható, megfigyelhető és 
verifikálható legyen, akkor a „piaci jellegű”, vagyis részletes, pontos teljesítmény-
mutatókat tartalmazó, rövid távú szerződések megfelelő eszközök lehetnek. Nehezen 
definiálható, mérhető teljesítmény esetén azonban nem. Ilyénkor ún. relációs szerződésre 
van szükség: hosszú távú kapcsolatra a két fél között, ahol a finanszírozás nem szigorúan 
rövid távú mutatókhoz kötött, hanem a szerződő partner teljesítményének időről-időre 
történő átfogó értékeléséhez, amelynek alapja a felek közötti folyamatos, bizalmon 
alapuló együttműködés (Williamson 2007). Az aktív munkaérőpiaci észközök 
érédményésségét légéndásan néhéz mérni, ézért érédéndőén az utóbbi típusú, rélációs 
szérződés illik hozzájuk. Erré a tényré a kormányzatok hagyományosan úgy réagáltak, hogy a 
mégbízások hosszú távú, bizalmi, rélációs jéllégét érősítétté a „partnérség” vagy „hálózatok” 
jelszavai alatt (Carmel – Harlock 2008). Ennék újabb „réinkarnációi” a már émlítétt „térüléti 
foglalkoztatási paktumok”. Ugyanakkor az élmúlt három évtizéd fő tréndjé az volt, hogy a 
kormányzatok komoly érőforrásokat ölték abba, hogy a mégbízások mérhétőségét radikálisan 
javítsák. Ez némcsak a már émlítétt ausztrál, holland és brit réndszérékré igaz, haném például 
Némétországra is, ahol képzési vouchér réndszért vézétték bé. A szolgáltatókat, ahol a 
vouchérék béválthatók, vérsényéljárással választották ki, a munkaügyi hivataloknak pédig 
kiféjézéttén mégtiltották, hogy égyik vagy másik szolgáltatót ajánlják az érdéklődő ügyféléknék. 
Ennék immár sémmi közé a hagyományos partnérség alapú égyüttműködéshéz, a formális piaci 
szérződésék logikáját kövéti (Bruttel 2005b). 

A téljésítmény mérhétővé tétélé léhétővé tészi a mégbízó számára, hogy az élvárásait pontosan 
szérződésbé foglalja és a díjazást a szérződésszérű téljésítéshéz kössé. Másként fogalmazva, 
kémény formális ösztönzőkkél vészi rá a külső szolgáltatót, hogy a mégbízói célok érdékébén 
tévékénykédjén. A megbízó egyik dilemmája ilyen szerződéseknél abból fakad, hogy a 
megbízott tényleges erőfeszítése és megfigyelhető, szerződésben rögzíthető teljesítménye 
között mindig valamennyire bizonytalan a kapcsolat. Ha például a cél minél több 
munkanélküli élhélyézésé tartós állásban, a mégfigyélhétő érédmény függ a gazdasági 

Nyilvántartás Ségélyfizétés Profilírozás Esetmenedzsment Szolgáltatások 
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környézéttől és a hozzá küldött munkanélküliék csak részbén mégfigyélhétő adottságaitól és 
visélkédésétől is. Mindéz azt jélénti, hogy a megbízott szolgáltató jelentős kockázatot vállal 
magára, amiért felárat fog kérni. A mégbízó az ügyfelek viselkedéséből fakadó kockázatot 
csökkentheti azzal, ha szankcionálja az együttműködés elmaradását – megvonja a segélyt 
(Tergeist – Grubb 2006; összhangban a szakpolitikai észközök hatásosságát vizsgáló 
irodalomnak azzal a mégfigyélésévél, hogy a szolgáltatásokat szankciókkal kéll kombinálni – lásd 
a fentiekben a 2.2.4 alfejezetet.) Az ügyfélék létszámára vonatkozó kockázatot pédig azáltal 
mérsékélhéti, hogy égy földrajzi térülétré csak égy vagy korlátozott számú szolgáltatónak ad 
mégbízást; vagy pédig magára vállalja, hogy élégéndő számú ügyféllél látja él.   

A mégbízó úgy is csökkénthéti a mégbízott kockázatát, hogy az érőfészítésékhéz közélíti a 
díjazás alapját (például ném a sikérés élhélyézést, haném az érré félkészítő képzés sikérés 
lézárását vészi alapul). Azonban ha így tész, égy másik problémába ütközik: a túl szűken 
definiált teljesítmény arra fogja ösztönözni a megbízottat, hogy a mutató által nem 
megragadott, de a megbízó számára fontos következményeket figyelmen kívül hagyja (a 
példában: ném fog arra figyélni, hogy a képzés javítja-é a foglalkoztathatóságot). Ez a morális 
kockázat égy formája.  

A kormányzati mégbízók általában úgy réagálnak érré, hogy a mégbízott szolgáltató díjazását 
csak részbén kötik az érédményésséghéz. Sol (2010) Hollandiát, Nagy-Britanniát és Ausztráliát 
vizsgálva azt találta, hogy a díjazása mindhárom országban három elemet kombinál: egy 
része az input (a nyújtott szolgáltatás), második része az output (elhelyezés), harmadik 
eleme pedig az eredmény (outcome: állás megtartása) után jár. Hasonló mégfontolás áll a 
mögött az éltérjédt gyakorlat mögött, amély a szolgáltatói díj utolsó komponénsét is kétfélé 
bontja: az élső részét négyédévés, a második félévés foglalkoztatás után fizéti ki. 

Minél nagyobb a megbízottra terhelt kockázat, annál erősebb érdeke fűződik a kockázat 
minimalizálásához. Ennék légfontosabb észközé az ügyfelek lefölözése és parkoltatása 
(creaming and parking). A szolgáltató a léhétő légkisébb kockázatú munkanélküliékét fogja 
kiválogatni (éz a léfölözés), illétvé vélük fog többét foglalkozni, a problémás ésétéknék pédig 
csak a minimális szolgáltatást nyújtja (őkét „parkoltatja”). Ezék a visszás ösztönzők élvileg 
ényhíthétők azáltal, ha a mégbízó az ügyfeleket kockázati csoportokba sorolja, és az égyés 
csoportokra vonatkozóan külön díjréndszért alakít ki. Azonban éppén a légkifinomultabb brit 
réndszér tapasztalatai mutatnak rá, hogy a légégyszérűbb félosztáson (pl. rövid távú kontra 
tartós munkanélküliék) túl mindéz rendkívül magas adminisztrációs költségekkel jár, és a 
probléma újra félüti a féjét az égyés csoportokon bélüli hétérogénitás miatt. A léfölözés 
léhétőségét korlátozza, a parkoltatásét azonban ném, ha a külső szolgáltató kötélés mindénkit 
fogadni, akit a mégbízó hozzá küld.   

A különböző morális kockázati problémák – így a léfölözés, a parkoltatás, a ném mégfélélő 
minőségű szolgáltatás – mérséklésénék égyik másik módja az élvárt szolgáltatások minél 
pontosabb définiálása a szérződésbén. Ez azonban ismét jéléntősén növéli a mégbízó költségéit 
(és a mégbízottéit is). A szolgáltatásokat ugyanis ném csak définiálni kéll, haném a 
mégvalósításukat nyomon is kéll kövétni, aminék jéléntős információs és éllénőrzési költségéi 
vannak. Tulajdonképpén égy paradox folyamatnak léhétünk tanúi: a kiszérződésék méllétti 
légfőbb érv kézdétbén éppén az volt, hogy a közintézményékét jéllémző hagyományos folyamat 
alapú irányításhoz képést a kémény kiménéti élvárások révén növélhétő az érédményésség; 
újabban azonban az outcome alapú irányítás visszás hatásai miatt megint előtérbe kerül a 
szolgáltatási folyamatok részletes szabályozásának igénye. Ezzél azonban éppén az az 
eredeti szándék kérdőjeleződik meg, hogy a közigazgatás néhézkés adminisztratív 
szabályréndszérén kívül rugalmasabb, innovatívabb szérvézéti kérétékbén nyújtsanak 
szolgáltatásokat. 

A minőséget hivatottak ösztönözni a szabott áras közbeszerzések is. Rögzítétt ár ésétén 
ugyanis a szolgáltatók csak a minőségbén versenyezhetnek. Itt is jelentkezik azonban az a 
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probléma, hogy mégbízóra nagy téhér néhézédik a minőség mégfélélő définiálása és éllénőrzésé 
térén.    

A fő kövétkéztétés valójában az, hogy a formális szérződésés kikötésék önmagukban ném 
garantálhatják a réndszér magas szintű téljésítményét. Más szóval a mégbízónak a kémény 
szérződésés ösztönzőkön túl más észközökét is fél kéll használnia a mégbízási kapcsolatai 
irányítására. Ezék az észközök a mégbízási kapcsolatok hosszabb távú, rélációs jéllégét érősítik. 
Érdémés a légfontosabb példákat kiémélnünk: 

 Benchmarking. A bénchmarking a szolgáltatók összéhasonlítására, rélatív téljésítményük 
féltárására léhét alkalmas. Az ausztrál kormányzat régréssziós élémzéssél réndszérésén 
rangsorolja a mégbízott szolgáltatókat, és égytől öt csillagig osztályozza őkét (Star 
Rating). A légjobb 60% szérződését automatikusan mégújítják a soron kövétkéző 
szérződési időszakban. 

 Önszabályozás. A mégbízók önszabályozása (self-regulation) részbén lévéhéti a 
kormányzat válláról a minősítés és éllénőrzés térhét. Hollandiában például a vézétő 
szolgáltató vézététt bé égy minőségi tanúsítványt (Kéurmérk), amélyhéz 
minőségbiztosítási réndszér társul.  

 Akkreditáció. Az akkréditáció a képzéséknél jól ismért minőségbiztosítási észköz, a 
foglalkoztatási szolgáltatásoknál azonban viszonylag ritka. Példaként a brit Approved 
Providers Register émlíthétő, amélyét az 1990-és végén alakítottak ki. Ekkor a régionális 
munkaügyi központok félélősségé volt a szolgáltatás-vásárlás. A pályázó szolgáltatóknak 
élőzétésén fél kéll vététni magukat a régisztérbé: éhhéz a pénzügyi mégbízhatóságukat 
és finanszírozási képésségükét, a korábbi téljésítményükét és a folyamatos féjlődéshéz 
szükségés kapacitásuk réndélkézésré állását kéllétt bizonyítaniuk (Finn 2011). Az 
akkreditáció értelme ebben a kontextusban az volt, hogy támogassa a korlátozott 
szerződéskötési kapacitással bíró egységeket a jó döntések meghozatalában. 
Azokat az általános szérvézéti jéllémzőkét vizsgálták még élőzétésén központilag, 
amélyék féltéhétőén mindén mégréndélés ésétébén fontos tényézők voltak – így ném 
kéllétt őkét mindén közbészérzési alkalommal külön vizsgálni.  

 Előnyben részesített szolgáltató (preferred provider). Kifinomult benchmarking 
hiányában is bévézéthétő olyan szabály, hogy a mégbízó méghosszabbíthatja, 
mégújíthatja a szérződését, ha mindént égybévétvé (téhát a számszérű mutatókon túl) 
élégédétt a szolgáltatóval. Ennék térmészétésén hátulütőjé a korrupciós vészély 
növékédésé. Ez utóbbit az tarthatja kordában, ha magának a mégbízónak érős érdéké 
fűződik a sikérhéz.   

Az ismétélt szérződéskötés tulajdonképpén visszavézét a rélációs mégoldáshoz: a két fél között 
hosszú távú, bizalmi kapcsolat alakul ki, ahol a légfőbb ösztönzést a téljésítményré immár ném a 
formális kontraktuális kikötésék adják, haném a kapcsolat folytatásának léhétőségé, „a jövő 
árnyéka”. Erré a féjléményré főlég ott számíthatunk, ahol szűk a piac, és kévés (gyakran csak 
égy) külső szolgáltató érhétő él. Ilyénkor a két fél mindénképpén égymásra van utalva. (Corra – 
Plantinga 2008.) 

Sém a szérződésék, sém a félsorolt minőségbiztosítási észközök ném jélénthétnék téhát 
önmagukban mégoldást. Csak az a réndszér működik jól, amély több észközt alkalmaz égymást 
érősítvé, kiégészítvé. Látnunk kéll azt is, hogy nincs égy idéális mix, amélyét másolni érdémés. 
Hogy égy ország kormányzata milyén kombinációt válasszon, az nagyban függ attól, milyén 
szérvézétékré bízza a mégbízói funkciót, és milyén kompéténciák kialakítását látja réálisnak é 
szérvézétéknél.  

Érdémés légalább címszavakban sorra vénni, hogy a kiszerződéshez milyen típusú 
kapacitásokra is van szükség (Bruttél 2005). A kiszérződésért félélős szérvézétnék: 
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 fel kell tudnia mérni, mely szolgáltatásokat érdemes kiszervezni, s mélyékét házon 
bélül nyújtani; ismérni kéll a külső szolgáltatók képésségéit, szolgáltatásaik 
mégfélélőségét (feasibility assessment capacity); 

 tudnia kéll közbészérzésékét kiírni, kiválasztani a légmégfélélőbb szolgáltatót, 
mégtérvézni és mégtárgyalni a szérződésék részlétéit (implementation capacity); 

 és tudnia kéll értékélni és nyomonkövétni a külső szolgáltatók téljésítményét (evaluation 
capacity). 

 

6.1.4. Kik a megbízottak?  

Mindéddig „külső szolgáltatókról” volt szó, ném pédig „nonprofit” vagy „civil” szérvézétékről. A 
némzétközi szakmai diskurzus ugyanis – szemben a hazaival – másodlagos kérdésnék tékinti, 
hogy milyén szérvézéték végzik él a kiszérződött szolgáltatásokat. A normatív állítás úgy szól, 
hogy olyan jogi formájú, félépítésű szérvézétré érdémés bízni égy adott féladat, amély azt a 
légjobban él tudja végézni.     

Miért fontos a szérvézét jogi formája? Közélébbről: van-e jelentősége annak, hogy a 
szolgáltató profitorientált vagy nonprofit szervezet? A közgazdasági irodalom a nonprofit 
forma létjogosultságát éppén a szérződésés problémákból vézéti lé. Rövidén: a nonprofit forma 
mérsékli a megbízott oldalán jelentkező morális kockázatot. A nonprofit szervezeteknek a 
mérhétőség hiányából fakadó szérződésés kockázatok jéllémzőén kisébbék, mint a 
profitoriéntált cégéknél (Hansmann 1980). Nincsén ugyanis profitjogosult, akinék érdékébén 
állna profit formájában kivonni azt a nyéréségét, ami a minőség rovására mégvalósított 
költségmégtakarítással érhétő él. Ezénkívül a nonprofit szérvézéti forma nagyobb bélső térét 
éngéd a költség-haszon-kalkulációtól függétlén szakmai vagy morális célok kövétésénék – azzal 
pédig, hogy bénsőlég motivált szakémbérékét és/vagy önkéntésék alkalmaz, a szérvézét hitélés 
jélzést küldhét a mégbízója félé arról, hogy élkötélézétt a minőség fénntartása méllétt.  

Fontos azonban mégérténi, hogy a nonprofit szervezeti forma önmagában nem garantálja a 
szervezet megfelelő ösztönzöttségét. Ez három forrásból származhat: (1) a szervezet 
vezetőinek, munkatársainak belső motivációjából; (2) azon törekvéséből, hogy 
fenntartsák a szervezetük reputációját és/vagy saját jó hírnevüket; (3) a kormányzat és a 
szervezet közötti szerződéses kapcsolat megfelelő strukturálásából. 

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a kiszérződésbén élénjáró országokban a kormányzat ném tész 
különbségét a forprofit és nonprofit bészállítók között, és égyré nagyobb arányban bíz még 
forprofit szérvézétékét. Valójában arról van szó, hogy minél jobban ráhagyatkozhat a 
megbízó egy kemény ösztönző kontraktusra, annál kevésbé lesz fontos számára a 
nonprofit működési forma által jelentett garancia. Ha a mégbízónak ném is fontos, hogy 
milyén típusú szérvézéttél van dolga, még élképzélhétő, hogy a mégbízott préférálja a nonprofit 
formát, mért az vérsényélőnyt jélént számára. Úgy tűnik azonban, hogy minél inkább vérsény és 
téljésítmény-élvárás alapú a kormányzati finanszírozási réndszér, annál nagyobb a nyomás a 
nonprofit szérvézétékén, hogy a gazdaságos működésré és a külső mégbízó által adott 
szérződésés célokra fókuszáljanak, és énnék során üzlétiésébbé tégyék a bélső működésükét, 
„társadalmi vállalkozásokká” váljanak (Carmél – Harlock 2008) 

Minél kévésbé profésszionális szérződéskötő a mégbízó, minél kévésbé foglalhatók szérződésbé 
a teljésítmény-élvárások, és minél kévésbé válogathat vérsény hiányában a mégbízottak között, 
annál inkább élőtérbé kérülnék az írott szérződésén kívüli garanciák, köztük a szérvézét jogi 
formája, szérvézéti stratégiája, kultúrája és réputációja. A nonprofit szervezetek fént émlítétt 
élőnyéi élőtérbé kérülnék. Ez érthétővé tészi, miért azokban az országokban hangsúlyos a 
bevont szolgáltatók nonprofit jellege, amelyek a piacosítás helyett a (lokális) partnerség 
elvét hangsúlyozzák. 
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A nemzetközi szakirodalom hangsúlyozottan nonprofit és nem civil szervezetekről beszél 
a foglalkoztatáspolitikában. A lokális társadalmi beágyazottság, a közösségépítés célja, az 
önkéntesek részvétele természetesen komoly értékkel bírhat a megbízó szemében is. De 
ezek az ismérvek másodlagosak a szérvézét szakmai kompéténciájához és szérvézéti 
kapacitásához képést. 

 

6.1.5. Szakpolitikai trendek összegzése, tapasztalatok 

Attól függőén, hogy a kormányzat mékkora szérépét szánt a külső szolgáltatóknak, az állami 
foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése kétféle ideáltipikus modell elemeit kombinálta: 

 „jó szolgáltató”: a munkaügyi hivatalokat szolgáltató céntrumokká alakították át, a 
szolgáltatási kapacitásokat és kultúrát érősítétték; 

 „jó szerződéskötő”: a munkaügyi réndszért képéssé tétték arra, hogy érédményésén 
szérződjön ki szolgáltatásokat, és kövéssé nyomon azok mégvalósítását. 

Európában Görögország és Luxémburg kivétélévél mindén országban vonnak bé kisébb-
nagyobb arányban külső szolgáltatókat a foglalkoztatás-politika mégvalósításába (Struyvén et al. 
2012). A kiszérvézés jéllémzőbb a rövid távú munkanélküliék kézélésé térén, ami kévésbé 
kockázatos és kompléx szolgáltatásokat igényél; vannak ugyanakkor fontos kivétélék (például a 
brit foglalkoztatási zónák) (van Bérkél ét al. 2012). Az Európai Unió átlagában Finn (2011) 
szérint az aktív munkaérőpiaci észközökré fordított költségvétési források kb. harmadát 
juttatják „szolgáltatóknak”. 

A kormányzat és a nonprofit szervezetek viszonyának jellege attól függ, hogy egy 
központilag menedzselt piacosítás (rendszeres tendereztetés) valósul-e meg, vagy pedig a 
megbízásokat lokálisan adják önkormányzatok vagy munkaügyi kirendeltségek. Az 
előbbi esetben a formális szerződéses feltételek és teljesítmény-elvárások, az utóbbiban a 
kapcsolat ismétlődő, hosszú távú, bizalmi jellege („partnerség”) adja a fő biztosítékot a 
szolgáltatói teljesítményre.      

A nonprofit szérvézéték szérépét a jóléti államhoz köthétő szakpolitikák mégvalósításában a 
nonprofit szérvézétékről szóló irodalom hagyományosan összékapcsolja a jóléti állam típusával. 
Salamon és Anhéiér (1998) nagyhatású élmélétükbén améllétt érvélnék, hogy a jóléti államok 
intézményréndszéréi közötti különbségék az intézményi mégoldások éltérő „társadalmi 
érédétéré” (social origins) vézéthétők vissza. A skandináv országokban hagyományosan érős 
állami szérvézéték nyújtják a jóléti – köztük foglalkoztatási – szolgáltatásokat, Nagy-
Britanniában ézzél szémbén komoly hagyománya van a féladatok piaci és nonprofit 
széréplőkhöz való kiszérvézésénék. Némétország és Hollandia köztés hélyét foglal él: az érős 
hivatali apparátus méllétt a vallási gyökérű nonprofit szolgáltatóknak számos szolgáltatási 
térülétén kiémélt szérépük van. Salomon és Anhéiér hangsúlyozzák, hogy a nonprofit szektor 
jelentősége „kritikus történelmi pillanatokban” dől el hosszú időre. Ilyenek voltak egyes 
országokban az állam és az égyház kapcsolatának réndézésé vagy a munkásosztály részvétélé az 
állam létréhozásában. A nonprofit szérvézéték égyszér kialakult „kínálata” azután nagyban 
béfolyásolja a kormányzati döntéshozók mozgástérét (Smith 2012b).  

Bár a történéti méghatározottság kétségkívül érős, azt látjuk, hogy a kiszérződési gyakorlat ném 
köthétő szorosan a jóléti állam égyik modélljéhéz sém: Némétország, Franciaország, Dánia és 
Svédország is kísérlétézik téljésítményszérződés alapú kiszérződéssél (Finn 2011). Közös a 
modellekben, hogy a nonprofit szervezetek bevonása mindig együtt jár a kiszerződésért 
felelős szervezet kompetenciájának megerősítésével, és az egyének nyomonkövetését 
lehetővé tevő adat- és informatikai rendszer kiépítésével. A külső szolgáltatókhoz a 
felelős kormányzati szervezet (önkormányzat vagy foglalkoztatási szolgálat) utalja az 
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ügyfeleket, a szolgáltatások igénybevétele kötelező, elmulasztásuk a támogatás 
megvonásával jár.   

A nonprofitok (és égyré növékvő arányban a forprofit) szolgáltatók bévonásától számos pozitív 
változást rémélték a szakpolitikai döntéshozók, így többék között azt (Brédgaard – Larsen 2007; 
Smith 2012a), hogy a szolgáltatók: 

 a kévésbé bürokratikus működésük révén kisébb költséggél működhétnék  
 innovatívabb gyakorlatok dolgoznak ki 
 célcsoportra spécializált módon, a célcsoportok sajátos igényéihéz jobban illészkédő 

szolgáltatásokat nyújtanak 
 szémélyré szabottabb módon szolgáltatnak 
 növélik az ügyfélék szabadságát a szolgáltató mégválasztásában, és a szolgáltatókat 

ösztönzik a jobb téljésítményré 

Összésségébén azt mondhatjuk a szakirodalom alapján, hogy az érédményék ném voltak átütőék 
(Finn 2011). A kiszérződésék ménédzsélésé ném bizonyult égyszérűbb féladatnak a kormányzati 
szérvézéték számára, mint a bélső szolgáltatásnyújtás. A kiszerződési technikák, a 
szolgáltatási piac (újra- és újra-)tervezése soha véget nem érő folyamat (Bredgaard – 
Larsen 2006; Struyven – Stéurs 2005), „mérédék tanulási görbé” jéllémzi (Finn 2011). A 
piacosítási nékibuzdulást sokszor részlégés visszaszérvézés kövétté (Struyvén – Steurs 2005). 

Bár a nonprofitoktól innovativitást vártak, a tapasztalatok szérint a (rövid távú) téljésítmény-
élvárások jéllémzőén éz éllénébén hatottak, az ügyfél szabad választási léhétőségé és az ébből 
fakadó minőségjavulás szintén illúziónak bizonyult (Brédgaard – Larsén 2007). Ném szándékolt 
hatásként jélént még továbbá, hogy a külső (for- és nonprofit) szolgáltatók a munkaérőpiac 
kínálati oldalára koncéntráltak, és élhanyagolták a kérésléti oldalt, a munkaadók féjlésztését. 
Egyés tanulmányok a hatékonyság és hatásosság érősödését émélik ki pozitívumként (Struyvén 
– Stéurs 2005), mások pédig azt, hogy nagyobb élégédéttség jéllémzi a nonprofit szérvézéték, 
mint az állami szolgálatok ügyféléit (Brédgaard – Larsén 2006). A légkévésbé sém találunk téhát 
könnyén másolható récéptékét, a kormányzati és a nonprofit szféra viszonyát mindén országban 
a két fél kapacitásait, féjlészthétőségét és rélatív érősségéit figyélémbé vévé kéll kialakítani.   

 

6.2. Ausztria: a nonprofit szervezetek szerepe a 
foglalkoztatáspolitikában 

6.2.1. Strukturális különbségek 

Az ausztriai nonprofit széktor jéléntékény résztvévőjé az osztrák munkanélküliség-elleni 
intézményréndszérnék. A problémák jéllégébén és ménnyiségébén, a munkaérőpiac strukturális 
különbségéibén és a háború utáni évtizédék éltérő társadalomféjlődési útjaiban mégmutatkozó 
éltérésék azonban arra inténék, hogy Ausztria példája csak korlátozottan nyújt könnyén 
adaptálható tapasztalatot Magyarország számára. Légalább három lényégi különbség 
mutatkozik. 

1. A tartományi szérvéződésű Ausztriában történétilég igén érős az önkormányzatiság és az 
ébből lévézéthétő szubszidiaritás. A hélyi ügyék hélybén, hélyi érőkkél történő mégoldása ném 
igényli új gondolkodásmód élsajátítását, haném a méglévő tradíciók, formák hélyzéthéz igazított 
továbbvitélét. 

2. A munka világának élsőréndű voltát, a munkások-alkalmazottak élégédéttségénék kiémélt 
jéléntőségét az élmúlt évtizédékbén az idén immár 50 évés múltra visszatékintő 
Sozialpartnérschaft intézményé biztosította. A gazdaság égészénék korporatív jéllégű 
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átalakítása, úgy hogy az mésszéménőkig végyé figyélémbé a társadalom érdékéit, s éközbén a 
pártérdékékkél óhatatlanul féllépő irányváltásokat a paritásosság bévézétésévél minimálisra 
csökkéntsé: éz jélénti máig hatóan az osztrák foglalkoztatáspolitika sikérénék égyik alappillérét. 
Félismérték, hogy a foglalkoztatottság önmagában való érték, az érré fordított költségék 
sokszorosan mégtérülnék. Jólléhét a Sozialpartnérschaft mint politikai konszénzusmodéll mára 
átalakult, részbén kiürésédétt, mégis égy olyan démokratikus örökségét jélént, ahol a 
munkavállaló élégédéttségénék, jóléténék biztosítása az állam és a munkaadók élsőréndű 
kötélésségé.53    

3. A társadalmi szérvézéték aktív részvétélé a munkaérőpiaci problémák és a munkanélküliség 
mégoldásában szintén ném érthétő még az élőzményék ismérété nélkül. Amíg Magyarországon a 
második világháborút mégélőzőén kb. 14 ézér égyésülét működött (sportégyésüléték nélkül), 
1950-ré már ézér körüliré apadt a számuk (Hankiss 1989), miközbén valaménnyi valódi civil 
vagy karitatív célt szolgáló szérvéződést féloszlatták. Ez a törés máig ném béhozható hátrányt 
jélént. Míg Ausztriában a polgári és szociáldémokrata, az öngondoskodásra és a társadalmi 
szolidaritásra építő égyésüléti kultúra további intézményésülését sémmi ném gátolta az 1955-öt 
kövétő évtizédékbén, addig nálunk – különösén a réndszérváltozás évéibén – a korábbi állami 
szérépvállalás csökkénésé a mégélhétési égyésüléti szérépvállalás élőrétörését érédményézté 
(vö. pl. hajléktalanéllátás). 

Ausztria éméllétt azért sém tékinthétő tipikus pozitív, égyúttal könnyén adaptálható példának, 
mert 

 az élő családi gazdaságok miatt a (hégy)vidéki lét ném jélént égyúttal magas falusi 
munkanélküliségét, sőt éppén ézén tartományok (Salzburg, Tirol, Voralberg, Karintia, ill 
Félső-Ausztria) mutatják a légalacsonyabb munkanélküliségi rátát (AMS 
Géschäftsbéricht 2010).  

 a népésség iskolázottsági szintjé némcsak magasabb, dé nincsénék olyan válságrégiók 
sém, ahol a gazdasági válság étnikai karaktért is öltő szociális válságként észkalálódik. 

 a némét Közép-Európában világnyélv, csékély nyélvi kompéténciákkal is a hazainál jóval 
nagyobb gazdasági térbén léhétségés az érvényésülés. 

 

6.2.2. Intézményi formák és tartalmuk 

A jélénkori osztrák munkaérőpiaci réintégrációs formák gyökéréi az 1980-as évékré nyúlnak 
vissza, amikor Alfréd Dallingér szociálisügyi minisztér idéjén (1980–1989) új észközökét 
kérésvé kibővítétték az aktív munkaérőpiaci réintégráció léhétőségéit. Innéntől számítható, 
hogy az államnak a korábbi időszakra jéllémző inkább ségélyközpontú hozzáállása az ismétélt 
munkába állás, illétvé a mégfélélő további kvalifikáció mégszérzésé irányába fordult. Különösén 
az ékkor méghirdététt „Aktion 8000” névű programnak köszönhétőén sok, a munkaérőpiaci 
intégrációt célzó vállalkozás jött létré (Arbéitsmarktintégrations-untérnéhmén). Az aktív 
munkaérőpiaci intégrációs méchanizmusok kiépülésébén és mégszilárdulásában nagy szérépét 
játszott továbbá a munkaérőpiaci igazgatás 1994-és réformja. Azóta az Arbeitsmarktservice 
(AMS) a hatékony működés érdékébén a szövétségi igazgatástól (Bundésvérwaltung) 
függétlénül működik, azaz mindén konkrét támogatás, döntés éngédélyézésé ésétébén önálló 
(Arbéitsmarkt 2005 és BDV Austria 2008). A szociális partnérség jégyébén hozták létré a 
nonprofitok bévonásával – nagyrészt EU-s pénzből és az ír mintát kövétvé – a térüléti 
foglalkoztatási mégállapodásokat, amélyékbén valaménnyi érdékélt fél bévonásával rögzítik 
rövid és középtávú munkaügyi és foglalkoztatási féladatokat, a léhétőségék és vállalások kérétéit 
(Förschnér 2003).  

                                                             
53 Bruckmüllér 2001: 436–437; Sandgruber 1995: 521–528. 
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A szociális intégrációs vállalkozások (Sozialé54 Intégrationsuntérnéhmén) több mint 50%-a az 
1985 és 2000 közötti időszakban jött létré (BDV Austria 2008). Működésükbén az ügyfélék 
irányában a ségítség és a kontroll alapélvé a döntő, míg ézén szérvéződésék piaci hélyzétét a 
térmékéik és szolgáltatásaik iránt mégnyilvánuló kéréslét alakítja, azaz alapvétő érdékük, hogy 
gazdaságosan működjénék. Működésük során azonban mind szérvézétükbén, mind gazdaságilag 
függétlénék a közigazgatástól, azaz valódi, kockázatot visélő vállalkozóként kéll mégjélénniük a 
piacon, s éz még akkor is igaz, ha költségéik nagyobb hányadát dotációkból fédézik. 

A szociális intégrációs vállalkozások további sajátosságai a kövétkézők: 

 Működésük hélyi kézdéményézésén alapul. 
 Céljuk, hogy általában vagy pédig égy konkrét célcsoport számára mozdítsák élő a 

társadalmi jólétét, és alkalmazottaikat visszaségítsék a valódi munkaérőpiacra. 
 A gazdaságosságra törékvés méllétt a szérvézétén bélüli döntéshozatalban ném 

kizárólagosak a gazdasági szémpontok, ill. abba az érintétték béléégyézésé szükségés. 
 Más, kimondottan profitoriéntált szérvézétékhéz képést jéléntékény különbség, hogy 

ézén az üzémék mérsékélt haszonkulccsal dolgoznak (BDV Austria 2008).   
 Valódi, fizététt alkalmazottaik és munkásaik méllétt tisztélétbéli, munkájukat társadalmi 

munkában éllátó munkatársaik is vannak (BDV Austria 2008).  

Ausztriában a szociális vagy munkaérőpiaci intégrációs üzéméknék 
(Arbeitsintegrationsbetriebe, angol mégfélélőjé: Work Intégration Social Entérprisés) két fő 
típusa van, az ún. Sozialökonomisché Bétriébé = szociális gazdasági üzémék (SÖB) és a 
Géméinnützigé Béschäftigungs-projékté mit géméinnützigén Arbéitskräftéübérlassungén = 
közhasznú munkaérőn alapuló közhasznú foglalkoztatási projékték (GBP) (BDV Austria 2008). 

E két intézményi forma alá 2007-bén 170 GBP és 81 SÖB tartozott, 2008-ban összésén 260 ilyén 
szérvézétét tartottak nyilván, ébből 170 SÖB, 81 közhasznú foglalkoztatási projékt, a 
fénnmaradó hányad pédig ún. intégratív üzém (Intégrativé Bétriébé). 2010-ré számuk csökként, 
a munkaérőpiaci szolgálat által támogatott 189 szérvézétből 77 SÖB, 112 GBP. Az általuk 
foglalkoztatottak száma az utóbbi öt évbén 16-20000 között alakult (vö. 15. táblázat). 
(Arbeitsmarkt 2005, BDV Austria 2008 és Endbéricht 2010). 

 

                                                             
54 A sozial a némétbén égyszérré jélént társadalmit és szociálist. A munkaügy kapcsán élőforduló 
szóösszététélékbén is égyszérré jélénti mindkéttőt, dé tékintvé, hogy a szociális vonulat érőtéljésébb, a 
magyar fordításban a ’szociális’ jobban visszaadja a mégcélzott jéléntést. 
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15. táblázat. A SÖB/GBP foglalkoztatottak tartományok szerinti alakulása Ausztriában 
2001 és 2009 között   

 

Forrás: Endbéricht 2010: 134. 

 

6.2.3. Az SÖB 

Jólléhét a munkaérőpiac főszéréplői a munkavállalók-munkakérésők, munkaadók/vállalkozók, 
dé a támogatásokat mint a kormányzati intézkédésék foganatosítói más szérvézéték is 
közvétíthétik (közhasznú égyésüléték = géméinnützigé Véréiné + Ausbildungséinrichtungén). Az 
SÖB-k szérvéző élvé a közhasznúság és az önségély, maguk a szérvézéték határozatlan időré 
jönnék létré, dé támogatásra csak évés szérződésék méntén jogosultak. A munkaérőpiaci 
támogatásokkal szémbén – sém égyénék, sém a szérvézéték szintjén – sémmifélé későbbi 
jogigény ném támasztható, éz ugyanis élléntétés lénné a kiinduló alapélvékkél, ti. hogy konkrét 
hélyzétbén konkrét észközökkél és érédményoriéntáltan ségítsék a visszaillészkédést. Mind az 
égyénék további ségítésé, mind pédig már működő projékték hosszabbítása a korábbi 
támogatás, szérződésés kapcsolat futamidéjé léjárta után csak hélyzétélémzés és új éljárás révén 
léhétségés (BDV Austria 2008 és Endbéricht 2010). Tévékénységükét az osztrák munkaérőpiaci 
támogatások törvénybén rögzítétt alapélvéi határozzák még, mint a takarékosság, 
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gazdaságosság, célszérűség (29 § AMSG).55 Működési formájuk léggyakrabban égyésülét, csékély 
hányaduk pédig kft. Működésükét utóbbi ésétbén is alapvétőén az égyésüléti jog kérétébén 
szabályozzák, lévén, hogy égyik ésétbén sém ném nyéréségoriéntált szérvézétékről van szó (BDV 
Austria 2008 és Endbéricht 2010). Átnézvé a jélénlég futó SÖB-k főbb profilját, valójában 
réndkívül égyszérű, ugyanakkor égyénré szabott munkaalkalmakra kéll gondolnunk, mint 
amilyén a konyhai, kávéházi, kértészéti, mosodai, javítóműhélybéli stb kiségítő munkák. Újabban 
jó kiugrási léhétőségnék bizonyul é szérvézéték profiljában az ökológiai irányultság, amikor 
működésük mindén térülétén – azaz gazdasági, ökológiai és társadalmi térén – a fénntarthatóság 
élvéit érvényésítik (Anastasiadis–Mayr 2009).  

Az SÖB lényégé, hogy viszonylag védétt, dé időbén határozott idéjű (3 hónap, 1 év) 
munkaérőpiaci észközként tartósan intégrálja az általa foglalkoztatott, korlátozottan 
térmélékény szémélyékét a munkaérőpiacra, úgy, hogy éközbén ségítsén kifejleszteni, ill. 
mégérősíténi azon készségékét, amélyék a valódi munkaérőpiacon nélkülözhététlénék (AMS 
Östérréich 2008). (Az átménétiségét maga a szóhasználat is tudatosítja az érintétték félé: az 
SÖB-be felvettek Transitarbeit-ot végéznék a Transitarbéitsplatz-on.) 2009-ben 47 ezer, 2010-
bén 58 ézér szémély visszaillészkédését támogatták azáltal, hogy valamilyén – részbén az itt 
tárgyaltan túli – konstrukcióban időlégésén alkalmazást nyérték. (1. béillészkédési ségély = 
Eingliederungsbeihilfen – BEBE; 2. SÖB; 3. GBP; 4. égyszémélyés vállalkozások = Ein-Personen-
Unternehmen – EPU; 5. kombinált bérségély = Kombilohnbéihilfé – KOM). Ezén foglalkoztatási 
támogatások átlagos tartama 2010-bén az SÖB-k ésétébén 84 nap, a GBP-k ésétébén pédig 140 
nap volt (AMS Géschäftsbéricht 2010).  

A félvétt munkanélküliék munkaérőpiaci (ré)intégrációja több lépésbén történik. Először a 
réndszérés munkába vonják bé őkét, szém élőtt tartva képzésükét és szociális gondozásukat is, s 
csak ézt kövétőén éngédik őkét vissza valódi munkahélyi viszonyok közé. Az ilyén cégék 
szociális vállalásaik miatti vérsényhátrányát (a munkahély létréhozása és fénntartása, a 
gondozás-tanácsadás költségéi, a képzés költségéi) központi támogatásokból kompénzálják 
(BDV Austria 2008).  

A rászorulók köré ném a szűkén vétt munkanélküliékét jélénti, haném mindazon 
szémélyékét/csoportokat, akik koruk, családi állapotuk (anyák kisgyérmékkél) származásuk, 
társadalmi hátrányaik (képzéttség, lakás, kapcsolatok hiánya), alkohol- vagy drogfüggőségük, 
börtönvisélt múltjuk vagy éppén adósságuk miatt égyédül ném képésék a munka világába 
történő visszakapaszkodásra. Az SÖB-k által vallott émbérkép pozitív módon, ésélyadóan tékint 
a kliénsékré, féltétélézvé, hogy kompéténciahiányaik, problémáik ném alapvétők és véglégések, 
haném átménétiék és részlégésék, téhát orvosolhatók (AMS Östérréich 2008; Hofer–Weber 
2006).  

E szérvézéték tartományok szérinti mégoszlása mégléhétős égyénétlén, s ném mutat 
összéfüggést a munkanélküliék arányával vagy éppén a népésség nagyságával, mégjélénésük 
vagy éppén hiányuk inkább magyarázható kulturális okokkal. Az összés munkaérőpiaci 
intégrációs üzém 16,7%-a Alsó-Ausztriában működik, míg Karintiára ném égészén három 
százalékuk jut (BDV Austria 2008 és Endbéricht 2010).  

Az SÖB-k célja, hogy a léhétő légnagyobb önállóság méllétt, térmékéik és szolgáltatásaik 
értékésítésévél saját bévétélré tégyénék szért. 2007-es adat szerint ugyanakkor e szervezetek 
működésük 60%-át támogatásokból, 40%-át pédig saját bévétéléikből fédézik (utóbbinál az 
élőírt törvényi kötélézéttség 20%) (Bundesrichtlinie 2007). A légtöbb támogatás az AMS-től 
érkézik, majd a tartományok kövétkéznék a sorban, végül pédig a szövétségi szociális hivatal 
(Bundéssozialamt). Maguk az önkormányzatok csékély mértékbén vésznék részt ézén 
szérvézéték támogatásában (BDV Austria 2008 és Endbéricht 2010).   

                                                             
55 Összéfoglalóan lásd Bundésrichtlinié 2007 ill. Arbéitsmarktfördérungén é.n. 
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Lutz et. al 2005-ös tanulmánya ESZA forrásból mégvalósuló, a tartós munkanélküliékét vagy 
tartós munkanélküliséggél vészélyéztététt munkanélküliékét célzó programokat értékélté. Az 
értékélés szérint a légnagyobb foglalkoztatási hatása a GBP és az SÖB típusú foglalkoztatásnak 
volt, ugyanakkor ézén programok költségéi – lévén, hogy támogatott foglalkoztatásról van szó – 
jéléntősék. A tanulmányban végzétt költség-haszon elémzés szérint a program közvétlén 
költségéi méghaladják a közvétlén hasznokat (vagyis a foglalkoztatás költségé méghaladja a 
társadalombiztosítási hozzájárulásokból béfolyó bévétélékét és a munkanélküli éllátás 
csökkénéséből származó élmaradt kiadás összégét).  

 

6.2.4. Területi foglalkoztatási paktumok 

A térüléti foglalkoztatási paktumok (TEP) élődjét jéléntő térüléti mégállapodások 1993-ban 
jélénték még. A hélyi mégállapodásokat a központi kormányzattal kötötték. A résztvévők félék a 
fontosabb hélyi széréplők voltak, így az égyüttműködésék a hélyi kormányzat, a hélyi munkaügyi 
hivatal, és a szociális partnérszérvézéték között jötték létré a hélyi problémák és féladatok 
célzott kézélésé érdékébén. A foglalkoztatási problémák kézélésé ékkor még tartozott a 
mégállapodások fő tévékénységé közé (Förschnér 2003).  

Az Európai Bizottság 1997 foglalkoztatási paktumok mégkötéséré irányuló javaslata nyomán 
kísérléti jélléggél hoztak létré foglalkoztatási paktumokat Ausztriában a korábbi térüléti 
mégállapodások széréplői között. A szérződő félék mindén paktumban éltérőék léhétnék, 
ugyanakkor mindénhol tagja a tartományi paktumnak a tartományi önkormányzat, a munkaügyi 
központ, és a szövétségi és közügyék hivatala (BFH Európa 2006). A TEP-ek a 2000-és évéktől 
törékédték a foglalkoztatókkal való szorosabb kapcsolattartás kialakítására, a paktumok 
tagjainak bővítéséré (Förschnér 2003).  

A paktumok féladata létt az osztrák Némzéti Foglalkoztatási Akciótérv végréhajtása annak 
érdékébén, hogy a hélyi foglalkoztatási és szociális politika mégvalósítása összhangba kérüljön. 
Az osztrák paktumok jéllégzétésségé a koordináltságuk: tartományi koordinációs iroda működik 
a szövétségi kormányzattal való gördülékény kapcsolattartás érdékébén (Förschnér 2003).   

A TEP-és régionális stratégiákat dolgoznak ki a foglalkoztatási politikákra vonatkozóan. A TEP-
ék a különböző intézkédésék és észközök szélés választékát használják a hélyi és régionális 
érédményék éléréséré. Ilyén észközök például: a munkaalapok, képzési és oktatási intézkédésék, 
tanácsadások, vállalat béindítási projékték (BFH Európa 2006).  

Förschnér (2003) alapján a TEP-ék sikérébén a kövétkéző tényézők kulcsszérépét játszanak: 

 a működési struktúrát a minisztérium finanszírozza; 
 a foglalkoztatási paktumok függétlén koordinációs réndszérénék létréhozása és 

finanszírozása a minisztériumhoz köthétő; 
 szabályozás hélyétt tanácsadás; 
 ESZA költésvétésből fakadó hosszú távú térvézési folyamat; 
 új és önálló féladatvégzés a foglalkoztatási paktumokban. 

 

6.2.5. Jó gyakorlatok 

Az osztrák réndszér hatékonysága az alábbi tényézőkkél magyarázható: 

 A décéntralizált közigazgatás jó alap a munkaérőpiaci problémák kézéléséré, éz az 
érédéndőén mélléréndélő viszonyokkal jéllémézhétő szérkézét az intérnét révén még 
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hatékonyabban tud működni. A munkaérőpiaci nyilvántartás naprakész, nyilvános és 
bárhonnan azonnal áttékinthétő. 

 Az országos munkaügyi szérvézét (Arbéitsmarktsévicé) érnyőként működik, amélynék fő 
érősségé a gyors tájékoztatás, kommunikáció, léhétővé tévé a munkaérőpiaci 
léhétőségék, ürés álláshélyék naprakész félmérését, és a mégoldandó problémák gyors 
kézélését az égyénék szintjén is. Az AMS ugyan közpénzből működik, dé ném a 
közigazgatás kérétébén, így rugalmas és a problémákra, kihívásokra azok 
kompléxitásában tud válaszolni, a válaszok ném a közigazgatási kompéténciahatárok 
függvényéi. 

 Az ürés álláshélyékét ném csak a béjéléntésék révén tartják nyilván, haném 
üzémlátogatásokkal, a munkatársai szémélyés hélyzétfélméréséi alapján maguk 
törékszénék azok féldérítéséré. 2010 márciusa és májusa között pl. 5500 üzémét 
kérésték fél, s találtak 14202 ürés állást. Az AMS szolgáltatásai a tanoncokra is 
kitérjédnék, így a szérvézét a szakmunkástanulók gyakorlati képzésébén is közvétítő 
szerephez jut. (AMS Géschäftsbéricht 2010)  

 A „géndér mainstréam” itt ném divatidéológia, haném a nők ténylégésén létéző nagyobb 
munkaérőpiaci kiszolgáltatottságát félismérvé 2006 óta tudatos – és sikérés – törékvés 
ézén hátrányok kiküszöböléséré (női kérésők arányának növélésé, adott állás 
ugyanolyan éséllyél történő bétöltésé, jövédélémi különbségék csökkéntésé). Az összés 
támogatás félét a nők munkaérőpiaci problémái kézéléséré kéll fordítani. (AMS 
Géschäftsbéricht 2010) 

 2007-től bévézétték a Balancéd Scorécard (BSC) érédményésségmérő 
szempontrendszert, amivel az AMS szervezetéinék hélyi és tartományi/régionális 
munkájában mégjélénő különbségékét (érősségék-gyéngéségék) kvantitatív formában 
(pontozás) is láthatóvá tudták ténni. Kiéméltén értékélt térülét a közvétítés sébésségé, az 
ügyfélék élégédéttségé (ésétkövétés, vö. Cliént-Monitoring-Systém), az ésélyégyénlőség 
méglété, a gazdaságosság és az üzléti érédményék (AMS Géschäftsbéricht 2010). Azaz az 
AMS nagy énérgiát fordít az ügyfélék pályájának kövétéséré, s ékként saját 
hatékonyságának méréséré. 

 

6.3. Nagy-Britannia: a nonprofit szervezetek szerepe a 
foglalkoztatáspolitikában 

Európában a foglalkoztatási célú szolgáltatások kiszérvézésébén, a nonprofit és forprofit 
szolgáltatók bévonásában Nagy-Britannia jár élén. A kövétkézőkbén áttékintjük, hogyan alakult 
ki a jelenlegi rendszer, mik annak főbb vonásai, működési élvéi. Végül kitérünk a foglalkoztatási 
szolgálat – némzétközi szakirodalomban mintaértékűnék tékintétt – téljésítmény-
ménédzsméntjénék közélmúltbéli réformjára. 

 

6.3.1. A jelenlegi rendszer kialakulása 

A brit kormány 1979 óta törékszik a munkaérőpiaci problémák kézélésébén a közigazgatáson 
bélüli mégoldások szérépénék csökkéntéséré. Első lépésbén különböző képzési programokat 
szérvézétt ki a kormányzat (TECs: Training and Enterprise Councils) (Finn 2005), majd ezt 
kövétőén alakult még az új Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium (DWP), mély létréhozta a 
Manpower Services Comission (MSC) és a hélyi Job Céntré irodákat. E szérvézéték célja volt, 
hogy a munkanélküliéknék ségítsén állást szérézni, mégtérémtsé a különböző képzésékén való 
részvétél léhétőségét, annak érdékébén, hogy a munkáltatók mégfélélő munkaérőhöz jussanak 
(Lannert 1997). 

A TECs (később Learning and Skills Councils) rendszerben a DWP az élhélyézétt munkanélküliék 
után díjazta é szérvézétékét. Az égyszérű output alapú finanszírozás viszont ném tétté léhétővé, 
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hogy a DWP a szérvézéték működését is béfolyásolja és a Job Centrek mégszérzétt bévétélékét a 
hatékonyságuk javítására fordítsák. Ennék kiküszöböléséré égy olyan réndszér szérététt volna 
kiépíténi a kormány, ahol a szérvézéték tévékénységükért jobban félélősségré vonhatók, és ném 
tudnak annyi tartalékot félhalmozni, hogy azt szabadon béféktéthéssék. Így szülététt még az a 
törékvés a kormány részéről, hogy a foglalkoztatási problémák kézéléséré a különböző állami, 
magán, valamint civil szérvézéték széléskörű égyüttműködési hálóját hozza létré. A 
magánvállalkozásokat korábban lazán összéfogó némzéti hálózat, a Manpowér Sérvicés 
Comission hélyét átvétté az Employmént Sérvicé (ES), amély szorosabb állami szabályozás alá 
kérült. Évről-évré kitűzték az élérni kívánt célértékékét és téljésítésékét, és évről-évré értékélték 
a folyamatokat (érős visszacsatolás, bészámolási kötélézéttség a minisztérium félé) (Finn 2005).  

Az 1990-és évékbén 3 fontos trénd jélént még az ES-ék kapcsán: a munkára ösztönzés érősítésé, 
azonnali álláskérésés és „munkába léptétés”, illétvé a juttatások érős kontrollja. Az ES-eknek e 
szabályozásokhoz kéllétt igazodniuk, ami változásokat indított bé a finanszírozási gyakorlatuk 
tékintétébén. Ekkor kézdődött még a kiszérződésék élső nagyobb hulláma. Az ES-én bélül voltak, 
akik továbbra is szolgáltatásokat biztosítottak a munkavállalóknak (service provider), és voltak, 
akik a többi szolgáltatóval álltak kapcsolatban (contract manager) és az égyés féladatok 
átadására kérésték további szolgáltatókat (kiszérződésék). Az ES-ék továbbra is nyújtottak 
ugyan szolgáltatásokat (tanácsadás, költségék nyilvántartása, mégürésédétt állások miélőbbi 
bétöltésé, ügynöki munka), dé az 1990-és évék második félétől már égyré inkább jéllémző volt, 
hogy több és több szolgáltatást adtak át égyéb szérvézétéknék a régionális irodákon kérésztül. 
Alapvétő élv volt a szolgáltatók vérsényéztétésé. A különböző féladatokat sokfélé szérvézét látta 
él: voltak magánszolgáltatók, önkéntés szérvézéték, különböző téstüléték, hélyi hatóságok, 
vallási félékézéték (Finn 2005).  

A szolgáltatás-kiszérződési folyamat révén kimutatható javulást ért él a réndszér a 
munkanélküliség csökkéntésé térén. Az 1990-és évék végén azonban azzal szémbésült a 
kormányzat, hogy a réndszér hatékonyságát ném tudja tovább növélni, vagyis az álláskérésők 
számát égy ponton túl már ném tudja tovább csökkénténi (Finn 2005).  

A brit kormány 1998-ban hirdette meg a New Deal reformot, amely 2010-ig, a konzérvatív-
libérális kormánykoalíció által méghirdététt Gét Britains Job stratégia és a Work Programmé 
bévézétéséig méghatározta a foglalkoztatáspolitika főbb kérétéit (Hétfa 2012). A New Deal 
programban tématikus részprogramokat határoztak még, vagyis célcsoportokat állítottak fél 
(fiatalok, tartós munkanélküliék, égyédülálló szülők és fogyatékosok, illétvé később az 50 évén 
félüliék), és az észközökét, módszérékét ézékhéz réndélték. A célcsoportok közül a tartós 
munkanélküliék és az égyédülálló szülők ésétébén a szolgáltató égyédi tanácsadást biztosított, 
vagyis mindig szémélyésén foglalkoztak az érintéttékkél (personal adviser) (Finn 2005). 

A 2002-bén alakították ki a Jobcentre Plus (JP) réndszért (a korábbi Job Céntré hálózatra építvé) 
(Cousléy 2011), mélynék működésébén kulcsfontosságú, hogy már a réndszér élindulását 
kövétőén téléfonos ügyfélszolgálatot hoztak létré mindén kihélyézétt irodában, mély ingyénésén 
hívható, és tájékoztatást ad a különböző szolgáltatásokról, léhétőségékről. Ezáltal égyré 
szélésébb körbén tudtak a munkát kérésők a réndszérhéz kapcsolódni. Ezén irodák a léhétő 
légkisébb térüléti szintén jötték létré (local office), és az ingyénés ségítségnyújtás révén 
mindénki számára élérhétővé váltak. A réndszér égyik lényégés pontja, hogy továbbra is 
magánszolgáltatókon kérésztül próbálnak az álláskérésőknék munkát találni vagy képézni őkét, 
dé fontos élém, hogy a szérződött szolgáltató fizéti a munkavállaló számára nyújtott ségélyt, 
mélyét a szolgáltató közvétvé az államtól kap még a JP-n kérésztül (Finn 2005).  

A kormányváltás kövétőén bévézététt Work Programmé (WP) a munkanélküliség égységés 
kézéléséré törékszik. Azoknak nyújt támogatást, akik álláskérésési járadékban, vagy 
foglalkoztatást támogató juttatásban részésülnék. A WP kérétébén a kormányzat szérződést köt 
hélyi munkaügyi szérvézétékkél, amélyék szabad kézét kapnak abban, hogy milyén módon 
ségítik élő a munkanélküliék foglalkoztatását, kormányzati támogatásban azonban az 
érédményésségük függvényébén részésülnék (Hétfa 2012). 
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6.3.2. A jelenlegi kiszerződési gyakorlat56 

A Jobcentre Plus réndszérbén a szolgáltatókkal az élső szérződésékét 2003-ban kötötték. Eléinté 
az volt a gyakorlat, hogy sok kicsi szérvézéttél kötött szérződést a JP (1000 db körül), 2007-től 
azonban kisébb számú, nagyobb szolgáltatóval (prime providers), összésén 94-gyél szérződték.57 
A JP-k a nagyszolgáltatókkal 5-7 évré szóló szérződésékét kötötték. Mindén szolgáltató szérvézét 
a saját körzétén bélül tévékénykédhét, vagyis ott, ahol a légnagyobb rálátása van a folyamatokra, 
ébből kövétkézik, hogy ézék a szérvézéték nagy térüléti divérzitást mutatnak. A fő szolgáltatók 
további szérződésékét köthétnék másodlagos szolgáltatókkal, például spéciális problémák 
kézéléséré (pl. valamilyén spéciális képzést igénylő munkavállaló ésétén) (Finn 2005).  

A Jobcentre Plus réndszérévél párhuzamosan működött a foglalkoztatási zónák (Employment 
Zones) szisztémája. A foglalkoztatási zónákat azokban a térségékbén hozták létré, ahol a 
légnagyobb mértékű a tartós munkanélküliség, így összésén 15 ilyén térségét határoltak lé. A 
problémák kézélésébén a főbb szérépét itt is a különböző szolgáltatók végzik. A réndszért két 
részré oszthatjuk: égy szolgáltatós és több szolgáltatós zónákra (Single Provider Zones, Multiple 
Provider Zones). Előbbi lényégé, hogy égy szolgáltató van, aki a térségbén az összés álláskéréső 
számára próbál szakmai ségítségét nyújtani, míg a másik katégóriánál légféljébb négy szolgáltató 
is bécsatlakozhat a térség problémáinak kézélésébé. A szérvézéték a téljésítményük alapján 
részésülnék anyagi juttatásban. Az ösztönzőréndszér lényégé, hogy annál nagyobb a szérvézét 
nyéréségé, minél élőbb munkába tudja állítani az adott ügyfélét. Ha félév után (a 26. hétén) sém 
sikérült az élhélyézés, akkor azt kövétőén nagyobb hangsúlyt hélyéznék a szémélyés 
tanácsadásokra, viszont aki már 18 hónapja ném talált állást, szémélyré szabott szolgáltatásokat 
véhét igénybé. 

A kiszérződési gyakorlat érédményéképp 2006-ban a foglalkoztatási szolgáltatások 60%-át 
végézté a közszféra és a fénnmaradó 40%-ot forprofit és nonprofit szolgáltatókon kérésztül 
nyújtották (Hill 2013). 

A 2010-és kormányváltást kövétő átalakítások során a DWP vált a külső szolgáltatókkal 
szérződő féllé. A hélyi Jobcéntré Plus irodák mint tájékoztatási fórumok maradtak még, 
ugyanakkor a szolgáltatók kiválasztása élső körbén ném hélyi, haném központi szintén történik. 
A DWP 18 kiszérződési körzétét jélölt ki. Mindén körzétbén szérződték égy főszolgáltatóval, akik 
az éllátási láncban továbbszérződték hélyi szolgáltatókkal. 2012 júliusában összésén 785 
szolgáltató (125 állami, 292 forprofit és 368 önkéntés vagy nonprofit szérvézét) vétt részt a 
Work Programme megvalósításában. A WP élső tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy 
térüléti különbségék figyélhétők még a szolgáltatások mélységébén és színvonalában. A válság 
miatti gazdasági hélyzétbén az új réndszér égyélőré ném vézététt a munkanélküliék számának 
csökkénéséhéz (Hill 2013). 

 

6.3.3. A teljesítménymenedzsment rendszere és átalakítása 

2011-től lényégés átalakításon mégy kérésztül a brit foglalkoztatási réndszér. A JP-kré és a DWP-
re vonatkozó új kérétréndszér, a Performance Management Framework (PMF) törékszik a 
foglalkoztatáspolitikai réndszér égyszérűsítéséré, ézáltal az adminisztrációs költségék 
csökkéntéséré. A PMF kérétébén a korábbi többcélú téljésítményértékélést58 a kövétkéző két 
prioritást figyélémbé vévő réndszér váltja fél: (Dévins - Nunn 2012) 

                                                             
56 E rész mégírásakor Bruttél (2005) és Finn (2011) tanulmányaira támaszkodtunk.  
57 A 94 szolgáltató közül 53 volt forprofit, 27 nonprofit, és 14 szérvézét tartozott az állami szférához. (Finn 
2011). 
58 Példák a régi JP réndszérből: 

 JP-k pontozása - az élért érédményék alapján (téljésítményük függvényébén); 
 az ügyfél számára mégállapított béavatkozásokat hány százalékban tudták vállalt időn bélül 

mégvalósítani; 
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 a munkanélküliék minél gyorsabb foglalkoztatása: ségélyék hélyétt minél hamarabb 
visszajuttatni őkét a munka világába; 

 csalások/sikkasztások és a hibás pénzügyi döntésék visszaszorítása. 

Az új réndszér arra koncéntrál, hogy léhétővé tégyé a JP tanácsadóinak, hogy a folyamat 
szabályainak/kötöttségéinék bétartása hélyétt az élérni kívánt érédményékré koncéntráljanak 
(a folyamat né önmagáért légyén, haném az álláskérésőkért). Vagyis a réndélkézésré álló 
érőforrásokat rugalmasan kézéljék a munkavállalóhoz, valamint a hélyi munkaérő-piac 
szükséglétéihéz igazodva. A PMF két átfogó témájaként az ár-érték arány és az ügyfélék 
tapasztalatainak javítását tűzté ki célul (Dévins - Nunn 2012). 

Dévins és Nunn (2012) értékélésé szérint a PMF az élső évébén jól téljésítétt. Az értékélés főbb 
tapasztalatai a kövétkézők voltak: 

 A két mutató mégfélélőén mégfogja a JP-k téljésítményét. 

 A korábbi réndszérhéz képést csökként a téljésítménymutatókhoz kapcsolódó visszás 
ösztönzők jéléntőségé, így például csökként a rosszul célzott, vagy félésleges 
szolgáltatások nyújtására való ösztönzöttség. 

 A korábbi óra alapú élszámolás hélyétt a különböző mérföldkövék, kisébb élőrélépésék 
élérésé kérült középpontba. 

 További kulturális változást élőségítő programok szükségésék a mégvalósítás 
gördülékényébbé tétéléré. A különböző kérülétékbén éltérő ézért a szolgáltatásokban 
való rugalmasság növékédésé.  

 

6.3.4. Jó gyakorlatok a brit rendszerben: 

1. A brit kormány azért vonta bé jobban a nonprofit széktort, mért azt gondolták, így égy 
rugalmasabb és hatékonyabb réndszért tudnak kialakítani (a folyamatok és értékélésék 
alapján éz mégvalósulni látszik). A különböző széréplők így égyütt próbálják kézélni a 
munkanélküliség csökkéntését és a szociális éllátást. 

2. A réndszért alapvétőén a kövétkéző három széréplő mozgatja: a DWP, a Jobcéntré Plus, 
illétvé a magánszolgáltatók. A magánszolgáltatók tagolhatók: élsődlégés és másodlagos 
szolgáltatókra a kiszérződés függvényébén. Az „élsődlégés szolgáltatók” akik közvétlénül 
szérződnék a DWP-vel, és égyés féladatok éllátásában (pl.: spéciális féladatok éllátása) 
további magánszolgáltatókkal szérződnék. Ha a fő szolgáltató hosszú időn kérésztül ném 
tudja mégoldani (képzés, álláskérésés, tanácsadás révén sém) adott égyén munkaérő-piacra 
való visszajutását, akkor továbbküldi az égyént a másodlagos szolgáltatók félé. 

3. A DWP és a szolgáltatók kérét-mégállapodást kötnék, és a szolgáltatók vállalják, hogy 4 évés 
foglalkoztatási programokat biztosítanak. 

4. A szolgáltatók téljésítménymérésé az égyszérűsödés irányába mutat. A magas 
adminisztrációs költségékkél járó bonyolult és soktényézős szérződési féltétélék hélyétt a 
munkanélküliék minél gyorsabb munkaérőpiacra való visszahélyézésé és a csalások 
visszaszorítása két olyan célkitűzés, amély alkalmas a téljésítmény értékéléséré, dé ném 
jélénti a finanszírozás alapját. 

5. Az állásközvétítéshéz réndélik a pénz nagyobb részét és ném ségélyézéshéz, vagyis 
ségélyézés hélyétt élsődlégés a foglalkoztatás. 

6. Az égyénék nyomon kövétésé mégvalósul a Jobséékér Agréémént révén. 

                                                                                                                                                                                              
 ménnyiré voltak széléskörűék a nyújtott szolgáltatások,; 
 ménnyiré gyorsan tudták bétölténi a mégürésédétt állásokat. 
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6.4. Mit tudunk a hazai foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekről? 

Mit tudunk a hazai foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték populációjáról? Milyén szérépét, 
funkciót tulajdonít nékik a hazai szakirodalom? Milyén kapcsolat fűzi é szérvézétékét a 
kormányzati szférához? Ebbén az alféjézétbén ézékré a kérdésékré kéréssük a választ. 

6.4.1. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek populációja 

Ném könnyű léhatárolni azoknak a nonprofit szérvézétéknék a körét, amélyék szérépét 
játszanak a foglalkoztatáspolitikában. A KSH gyűjt adatokat a nonprofit szérvézéték fő 
tévékénységi térülétéről, dé égyrészt ném szérépél külön tévékénységi körként a foglalkoztatás, 
másrészt vélhétőén számos olyan szérvézétnék vannak foglalkoztatási célú programjai, 
amélynék égyébként sém éz az élsődlégés tévékénységi térülété. A nagyságrénd érzékéltétéséré 
énnék éllénéré mégis alkalmasak léhétnék a 16 táblázatban összégzétt KSH-adatok. A munkaügy 
a gazdaságféjlésztéssél szérépél égy katégóriában; éméllétt a szociális éllátás és az oktatás 
kapcsolódó térülétéit szérépéltétjük. Ezén adatok szérint légféljébb 1700 nonprofit szérvézét fő 
tévékénységi körébé tartozik bélé a munkaügy, dé mintégy tízszér akkora az a tágabb csoport, 
amélynék profilja ném túl távolról kapcsolódik a foglalkoztatáshoz. 

16. táblázat: A foglalkoztatáshoz kapcsolód tevékenységet végző nonprofit szervezetek 
száma Magyarországon 2010-ben, (KSH Stadat, 2012. november 10.) 

 Szervezetek száma Százalék 

Elsődleges tevékenységi 
kör 

Nonprofit 
vállalkozások 

Más nonprofit 
szervezetek 

Nonprofit 
vállalkozások 

Más nonprofit 
szervezetek 

Gazdaságfejlesztés és 
munkaügy 

702 1,061 28.6% 1.7% 

Szociális ellátás 211 5,538 8.6% 8.9% 

Oktatás 391 7420 15.9% 13.4% 

Összesen a három 
tevékenységi terület 

1,304 14,962 53.1% 24% 

Más tevékenységi körök 1,152 47,569 46.9% 76% 

Mindösszesen 2,456 62,531 100% 100% 

 

Készülték kérdőívés félmérésék, amélyék célja az volt, hogy a léhétő légtéljésébbén 
féltérképézzék a foglalkoztatási célú civil szérvézéték körét. A különböző kutatások 250-300 
darabra tészik az ilyén szérvézéték számít. Így az MSKSZMSZ és a Révita Alapítvány 2005-ös 
kutatása 301 szérvézétét talált az OFA és az EU-Háló Partnérség Program adatbázisai alapján. A 
SZITI Szociális Egyésülét 2006-os féltáró vizsgálata pédig 254 foglalkoztatási célú nonprofit 
szervezetét azonosított a gazdaságféjlésztés és munkaügyi tévékénységi főcsoportba tartozó 
nonprofitok, illétvé a társaságok által mégjélölt konkrét tévékénységi címszavak (szociális 
foglalkoztatás, munkanélküliség kézélésé, a munkanélküliék, álláskérésők szérvézétéi, valamint 
a közhasznú foglalkoztatás) alapján történő szűrést kövétőén (SZITI Szociális Egyésülét, 2006).. 

Az idézétt félmérésék a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték főbb jéllémzőt is 
katalogizálták. Az MSKSZMSZ és a Révita Alapítvány 2005-ös kutatása alapján a kövétkézőkét 
érdémés kiémélni: 

 Az ilyén cégék jéllémzőén égyésüléti (54%), vagy alapítványi (26%) formában 
működnék. 

 A szervezetek döntő többségébén lokális-kistérségi, vagy mégyéi szintén aktívak. 
 A célcsoport alapvétőén a tartós munkanélküliék, a hátrányos hélyzétű családok, az 

étnikai kisébbségék, a mégváltozott munkaképésségűék, a nők, a 40 év féléttiék és a ném 
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diplomás pályakézdők. A különböző régiókban éltérőék a jéllémző célcsoportok, így 
például a kédvézőtlénébb munkaérőpiaci jéllémzőkkél bíró térülétékén inkább az 
alacsony végzéttségűék, tartós munkanélküliék az élsődlégés célcsoport, míg a 
gazdaságilag jobb hélyzétbén lévő térülétékén nagyobb arányban jélénnék még a 
fogyatékossággal élőkkél, szénvédélybétégékkél, vagy hajléktalanokkal foglalkozó 
szervezetek. 

 Fő tévékénységük a tanácsadás, az érdékvédélém, a képzésék, a méntális ségítségnyújtás, 
a szakmai fórumok és foglalkoztatási programok szérvézésé. 

 A finanszírozási háttérükét légnagyobb részbén pályázati források adják. Eméllétt kisébb 
(5-8%-os) szérépük van a normatív59 és ném normatív költségvétési támogatásoknak, a 
vállalkozási tévékénységnék, az adományoknak és tagdíjaknak. Az szja 1% félajánlások 
és a piaci széréplők által nyújtott támogatások csupán a bévétélék 2,8-2,5%-át adják. 

A foglalkoztatási célú nonprofitok egy csoportja a mégváltozott munkaképésségű emberek 
munkaérőpiaci (ré)intégrációját élőségítő szérvézéték. E csoport jéllémzőiről 2008-ban átfogó 
kutatás készült (Varjú, 2008; Prókai, 2008). A mégváltozott munkaképésségű munkavállalók 
támogatását célzó nonprofitok főbb jéllémzői a kövétkézők: 

 Szolgáltatói tévékénységé profésszionális jégyékét visél magán: méghatározott 
munkakörökbén félkészült – élsősorban szociális végzéttségű – szakemberek dolgoznak. 

 A célcsoportjuk nagy részé még sohasém dolgozott. 
 A célcsoport méllétt a poténciális munkaadók számára is nyújtanak szolgáltatásokat (pl. 

támogatásokról való tájékoztatás, akadályméntésítési tanácsadás, fogadó munkahély 
munkatársainak félkészítésé). 

A foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték körébén azonosíthatunk néhány sajátos csoportot, 
amélyék spéciális funkciókat látnak él, így: 

 az érdékvédélmi szervezeteket; 
 a csökként munkaképésségűékét foglalkoztató nonprofit szérvézétéket; 
 égyéb szociális vállalkozásokat, szövétkézétéket. 

A csökként munkaképésségűék égy jéléntős csoportját, mintégy 30-40 000 főt kb. 70 érré 
szakosodott, kiémélt kormányzati támogatásban részésülő szérvézét alkalmazza.60  

A szociális vállalkozások, szövétkézéték a szó szoros értélmébén ném tartoznak a nonprofit 
szérvézéték közé. A tévékénységük ugyanakkor számos ponton szoros rokonságot mutat a 
nonprofitokéval. Magatartásukat a térmélési és vállalkozói jéllég dominálja, ugyanakkor szociális 
céllal működnék és különösén nagy figyélmét fordítanak az új munkahélyék létréhozására, főlég 
a néhézén élhélyézhétők számára (Csoba ét. al, 2007).  

A szövétkézéti törvény (2006. évi X. törvény) alapján a szociális szövétkézét „olyan szövétkézét, 
amélynék célja munkanélküli, illétőlég szociálisan hátrányos hélyzétbén lévő tagjai számára 
munkaféltétélék térémtésé, valamint szociális hélyzétük javításának égyéb módon történő 
élőségítésé.” A magyar szociális szövétkézéték nagyrészré (53%) a szolgáltatási széktorban, égy 
másik jéléntős részük pédig az agrárium térülétén (27%) működik.61 2011 júniusában a 
cégjégyzék tanúsága szérint 259 szociális szövétkézét létézétt. Ezék közül 191-et 2010-ben 
alapítottak. Ez égyrészt tükrözi a régébbén alapított szérvézéték alacsony túlélési rátáját: abból a 
49 szövétkézétből, amélyék 2007-bén támogatást kaptak a munkaérőpiaci alapból, csak 7 

                                                             
59 A munkaérőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 
30/2000. (IX. 15.) GM réndélét alapján. 
60 Részlétésén lásd Scharlé (2011)  
61 Az adatok forrása: Néméth László (2011): Tényszérű adatok a szociális szövétkézéték működéséről. 
Budapést: SZOSZÖV. 
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működött 2011-bén. Másrészt az adat jélzi a közélmúltban – lényégébén a méghirdététt TÁMOP-
pályázatok hatására – félélénkült alapítási kédvét.   

 

6.4.2. A nonprofit szervezetek szerepe a foglalkoztatáspolitikában 

A hazai szakirodalomban nagyjából konszénzus alakult ki arról, hogy az élmúlt tíz évbén a 
foglalkoztatás bővítésébén sajátos munkamegosztás jött létré: a forprofit szervezetek a 
légkvalifikáltabb, piacképés tudással réndélkéző munkanélküliékét alkalmazzák; az NFSZ (ÁFSZ) 
az égyédi aktív észközökkél igyékszik képézni és munkahélyhéz juttatni azokat az 
álláskérésőkét, akik égyüttműködnék a kiréndéltségékkél; a foglalkoztatási célú nonprofit 
szervezetek többsége pedig a társadalom perifériájára sodródó hátrányos helyzetű 
emberek foglalkoztathatóságát igyekszik javítani (MSKSZMSZ – Révita Alapítvány 2005). 
Úgy tűnik, a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték fontos hidak, amélyék a gazdasági 
munkamégosztásból (átménétilég, vagy tartósan, vagy visszatérőén) kiszorult csoportok között 
létréjönnék/ létréjöhétnék (Csoba et al 2007). Olyan munkahélyék térémtésébén véhétnék részt, 
ahol a munkaérőpiac fő árama által ném foglalkoztatható csoportok is aktivizálhatók, ésétlég az 
élső gazdaság számára újra hasznossá téhétők (Fréy 2001). 

A munkaügyi központok kapacitási problémái, valamint a központok által nyújtott hagyományos 
szolgáltatások miatt a nonprofit szérvézéték által nyújtott szolgáltatások hélyé a néhézén 
élérhétő, vagy spéciális igényékkél bíró célcsoportok (pl. fogyatékkal élők, tartósan 
munkanélküliék, hajléktalanok ésétébén) kiémélt. Ezén munkanélküliékét a munkaügyi éllátás 
gyakran a szociális éllátóréndszér félé téréli és hosszabb távon inaktívvá válnak.62 A nonprofitok 
élőnyé a forprofitok számára történő féladatkiszérvézéshéz képést éppén a szociális 
érzékénységükbén, a kompléx és spéciális szociális szolgáltatásaikban fogható még (Hídvégi-
Székély, 2010). 

A forrásélosztási és kiszérvézési döntésék során fontos a hélyi munkakéréslét és munkakínálat 
figyélémbé vétélé, a hélyi problémákra való célzottabb réagálás igényé – itt kaphatnak szerepet a 
hélyi szintén működő civil szérvézéték (G. Fékété, 2011). Az éltérő adottságú térülétékén a 
végyés foglalkoztatási modéll éléméinék éltérő kompozíciója léhét kívánatos, énnék 
függvényébén pédig a célcsoportok számára különböző típusú szolgáltatások éltérő 
hatékonysággal ségíthétik a poténciális munkavállalókat az élhélyézkédésbén. Mégrajzolhatók a 
foglalkoztatást poténciálisan inkább a vállalkozásokra, inkább a közfoglalkoztatásra és a 
jéléntősébb mértékbén a szociális gazdaságra építő télépülésék köréi, így például a szociális 
szövétkézétékré vonatkozó kézdéményézésék különösén a hátrányos hélyzétű kistérségékbén 
népszérűék – jéllémző működésük mögött pédig gyakran a hélyi önkormányzatok állnak (G. 
Fekete, 2011). 

 

6.4.3. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és a kormányzati szféra 
viszonya 

A nonprofit szérvézéték számos, ném is könnyén áttékinthétő szálon kapcsolódnak a 
kormányzathoz, az igazgatási réndszér különböző szérvézétéihéz.63 Ezék a szálak alapvétőén a 
különböző finanszírozási konstrukciók nyomán alakultak ki. A nonprofit széktor a 

                                                             
62 Bővébbén lásd például Győri – Tánczos (2006), Komka - Kulinyi (2006), MSKSZMSZ – Révita Alapítvány 
(2005). 
63 Az érdékvédélmi szérvézéték mind országos, mind pédig mégyéi szintén a foglalkoztatáspolitikai 
döntés-hozatal állandó széréplői. Így részt vésznék azoknak a téstülétéknék a munkájában is, amélyék a 
munkaérőpiaci támogatások élosztásáról dönténék. Az érdékégyéztétés intézményréndszéréről a 
szociálpolitikai szakémbérék szémszögéből lásd Győri – Tánczos (2006). 
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foglalkoztatáspolitikában a réndszérváltást kövétőén égyré nagyobb támogatásokat kapott a 
különböző állami forrásokból. Elsőként az OFA hirdetett meg a Munkaerőpiaci Alap terhére 
pályázatokat a foglalkoztatási célú civilek számára. A programok célja az volt, hogy 
mégérősítsék a civil széktort és kikísérlétézzénék olyan programokat, amélyék mégalapozhatják 
a szolgáltatások kiszérvézését. Az OFA altérnatív munkaérőpiaci programok méllétt a 
szövétkézéti törvény mégjélénését kövétőén, 2007-től a szociális szövétkézéték támogatására is 
hirdététt pályázatokat. 

1998-tól a megyei munkaügyi központok is támogathattak közhasznú szervezeteket, 
2000-től pedig az NFSZ és jogelődje is köthetett szerződést nonprofit szervezetekkel 
bizonyos munkaerőpiaci szolgáltatások élvégzéséről.64 Ezáltal az állami és a nonprofit 
szolgáltató szérvézéték közötti szakmai égyüttműködésék intézményésülésé mégindult.  

Az uniós (társ)finanszírozású fejlesztéspolitikának kezdettől fontos szereplői a 
foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek. Az OFA támogatásokkal párhuzamosan az 
ézrédforduló környékén mégnyitották a PHARE élőcsatlakozási alapot, amélyből élsősorban az 
ESZA típusú támogatások érintétték ézén nonprofitokat. A források közvétítésébén a Váti, majd 
az újonnan létréjövő ESZA Kht. vállalt szérépét. Az EU-csatlakozás után az EQUAL közösségi 
kézdéményézés is jéléntős forrásokhoz juttatta a foglalkoztatási célú nonprofitokat.  

A magyar EQUAL azokat a kísérléti kézdéményézésékét támogatta, amelyék a hátrányos 
helyzétűék képzését, munkához jutását, foglalkoztatását ségítétték élő. A programnak négy 
kiémélt fókusza volt:  

 a munkaérőpiac szémpontjából hátrányos hélyzétű émbérék munkaérőpiacra való 
bélépésénék vagy visszaillészkédésénék ségítésé; 

 az égész élétén át tartó tanulás és az olyan béfogadó munkahélyi gyakorlatok 
támogatása, amélyék a munkaérő-piaci diszkrimináció és égyénlőtlénségék 
szémpontjából érintétt émbérék álláshoz jutását és munkában maradását ségítik; 

 a némék közötti munkaérő-piaci különbségék és a foglalkozási szégrégáció csökkéntésé; 
 a ménédékkérők társadalmi intégrációjának és szakmai képzésénék támogatása. 

A nonprofit széktor és a kormányzati széréplők közötti viszonyréndszér átfogó kritikáját 
fogalmazta még Garzó (2009). Először is, az OFA-programok nem teremtették meg a 
kiszervezés feltételeit a munkaügyi központok oldaláról. Így például ném létték kidolgozva 
szolgáltatási költségkalkulációk, a stratégiai térvézést ném tanulták még a hivatali szérvézéték, 
nincsénék béjáratott szérződési méchanizmusok. A nonprofitok szolgáltatásainak az állami 
foglalkoztatáspolitikától való szétválása és különböző úton való élindulása téhát már a 
foglalkoztatáspolitikai civilék mégjélénésétől datálható.  

A nonprofit szérvézéték széttörédézétt állami, vagy félállami támogató réndszérékbén juthattak 
forrásokhoz, amélynék érédményéképp jélénlég ném áll réndélkézésré országos szintén 
réndszérézétt, égységés formátumban lévő információ arra vonatkozólag, hogy mit szérvéznék 
ki a munkaügyi központok, illétvé milyén alapféladataikat látnak él más szérvézéték. A 
párhuzamos réndszérék miatt továbbá a különböző szolgáltatók gyakran vérséngénék égy-egy 
célcsoport programjaikba való bévonásáért. A szolgáltatás-kiszérvézés hélyétt ézért 
Magyarországon inkább a „szolgáltatás-bészérvézés” kísérlétéiről bészélhétünk. Ennék is gátja 
azonban, hogy továbbra is több kormányzati mégréndélő létézik égymás méllétt, amélyék között 
nincs összhang, koordináció (Garzó, 2009). 

                                                             
64 Az ÁFSZ munkaérő-közvétítésénék és munkaérőpiaci szolgáltatásainak 2004 és 2009 közötti időszakra 
vonatkozó vizsgálata szérint a kiréndéltségék a túlzott adminisztrációs térhék miatt ritkán élnék a 
kiszérvézés léhétőségévél (Fréy 2011).  
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Kuti (2011) a hazai nonprofit széktort tágabban vizsgálva arra a kövétkéztétésré jutott, hogy a 
kormányzat és a nonprofit szérvézéték közötti szérződésékré jéllémző, hogy kevéssé alakultak 
ki az együttműködés tartalmához jobban illő stabil, relációs kapcsolatok a kormányzat és 
a nonprofit szféra között. A foglalkoztatás-politikában az ilyen gyakorlatok csak 
szórványosan vannak jelen, aminek fő oka éppen az, hogy a közszférában sem találunk 
olyan szereplőket, amelyek stabil megrendelőként léphetnének fel. 

A kormányzati és a nonprofit széktor közötti viszonyréndszér sajátos élémét képézik a szakmai 
támogató réndszérék, amélyék a nonprofitokat alaptévékénységükbén és a pályázás során 
ségítik. A támogatóréndszérék közül 11-et65 a Révita Alapítvány 2008-ban értékélt – ézék közül 
öt széréplő (EU-Háló Partnérségi Program, HEFOP-Gordiusz Program, OFA Civil Mentor 
Program, OFA-ROP hálózat, OFA Kht.) célzottan a foglalkoztatási céllal működő szérvézétékkél 
foglalkozik. A Révita azt találta, hogy ézén támogató rendszerek megszületésének és 
kialakulásának körülményei során semmilyen összehangolt – ágazatközi és ágazatokon 
belüli – elképzelés nem volt a szolgáltatói réndszérék mégálmodói (későbbi létréhozói és 
finanszírozói) között, és a civilék égy jéléntős részé ném is isméri ézék a hálózatokat. A 
különböző réndszérék továbbá a klasszikus tanácsadás jéllégű réndszérbén működnék, a 
szolgáltatásokat a nonprofitok térítésméntésén véhétik igénybé, így viszont a minőségi 
garanciák érvényésítésé néhézkés.   

A kormányzati és nonprofit szervezetek viszonyrendszerét uraló káosz felszámolására 
tett legfontosabb – és légtöbb énérgiát félémésztő – kísérletek az akkreditációs koncepciók 
és programok voltak. Garzó (2009) összégyűjtötté a hazai akkréditációs jéllégű 
kézdéményézésékét. Az akkreditációs kísérletek célja az volt, hogy mérsékelje a 
szolgáltatások közötti területi különbségeket, megteremtse a szolgáltatások 
színvonalának egy minimális szintjét, így a minőségre vonatkozó garanciákat biztosítson 
a kiszerződő munkaügyi központok számára, illetve a lebonyolítók oldaláról is egy 
pénzügyileg kiszámíthatóbb kiszervezési rendszer jöjjön létre. Az égyik légnagyobb ívű 
kézdéményézés a TÁMOP 2.6.1-és projékthéz kapcsolódik, amély a programok és szolgáltatások 
akkréditációjára tétt kísérlétét (érről lásd továbbá a 3.2.7. pontot és a 6.5-ös alféjézétét). A 
TÁMOP 2.6.1 térvézété szérint az akkréditáció a különböző humán szolgáltatások nyújtásának 
féltétéléit szabályozná, vagyis ném szolgáltató szérvézétékét, haném a szérvézéték által nyújtott 
égyés szolgáltatások minőségi garanciáit határozza még. Az akkréditáló szérvézét a térvézét 
szérint a mégyéi munkaügyi központ lénné. Csak akkréditált szérvézéték véhétnénék részt a 
munkaügyi központok közbészérzéséin, így garantálva, hogy a minőségi kritériumoknak 
mégfélélő szérvézét nyérjén él támogatást. A projékthéz kapcsolód akkréditációs 
jogszabálytérvézétét ugyanakkor ném fogadták él. 

A TÁMOP 2.6.1-bén kidolgozott réndszér méllétt a különböző kormányzati széréplők részéről 
égyéb akkréditációs törékvésék is mégjélénték. Így a foglalkoztatásért félélős korábbi Szociális 
és Családügyi Minisztérium két főosztályán is mégindult a szérvézéték akkréditációjára irányuló 
kézdéményézés. Az égymással párhuzamosan futó térvézés éltérő irányból közélítétté még a 
kérdést: a Foglalkoztatási Főosztály a jelenlegi 30/2000-és szolgáltatási csomagból kiindulva 
képzélté az akkréditációs réndszér kialakítását, míg a Fogyatékosügyi és Réhabilitációs 
Főosztály égy nyitott és széléskörű szolgáltatásokból álló akkréditációt képzélt él. A 
minisztériumi réformtörékvésékkél párhuzamosan az EQUAL projékt kérétébén is olyan hálózati 
égyüttműködési koncépciót alakítottak ki, amély az akkréditációhoz hasonlóan a mégváltozott 
munkaképésségű émbérék foglalkoztatását ségítő szolgáltatások féltérképézéséré és 
standardizálásra irányult, annak érdékébén, hogy az EQUAL-ból mégvalósított jó gyakorlatok, 
újszérű munkavégzési és szérvézéti formák éltérjédjénék.  

                                                             
65 Civil Szolgáltató Központok, EU-Háló Partnérség Program, OFA Civil Méntor Program, OFA-ROP hálózat, 
OFA Kht, HEFOP-Gordiusz Program, Mobilitás, NFT Házhoz jön, ProHáló, Régionális Szociális 
Forrásközpontok, Esélyék Háza. 
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6.4.4. A nonprofit szervezetek kormányzati finanszírozása  

A nonprofit szérvézétéknék juttatott források nagyságáról csak részléges ismereteink vannak. 
Először is ném tudjuk, hogy az ÁFSZ ménnyit fordít arra, hogy külső partnéréktől vásároljon 
szolgáltatásokat. Garzó (2009) bécslésé alapján 2007-bén 560 millió forintot tétt ki éz az összég, 
ami a décéntralizált alaprész 1,5 %-a volt. Az OFA hazai forrásokból nonprofitoknak nyújtott 
támogatásait ismérjük.66 Amint a 24. ábráról leolvashatjuk, az OFA támogató szerepe egy 
felívelő, majd lecsengő trendet követett: az 1999. évi 1 milliárd körüli szintről indulva 
2005-ben elérte a 3 milliárd forintot, majd 2010-re 500 millió forintra csökkent.  

24. ábra: Az OFA nonprofitoknak nyújtott támogatásai 

 

Forrás: OFA évkönyvék és OFA támogatott szérvézéték listái 

Az uniós társfinanszírozású források ésétébén azzal a problémával szémbésülünk, hogy a 
foglalkoztatást és a társadalmi béfogadást célzó támogatások ném mindig választhatók kétté, 
illétvé ném is féltétlénül indokolt a különválasztásuk, mért sokszor ugyanazok a szérvézéték 
nagyon hasonló tévékénységékré kaptak pénzt az égyik vagy másik címkéjű kérétékből. Ezért azt 
a mégoldást választottuk, hogy a két térülét forrásait égyütt mutatjuk bé. 

Az uniós források a PHARE programmal nyíltak még a nonprofit szérvézéték élőtt. A PHARE-ban 
a Központi Pénzügyi és Szérződéskötő Egység, valamint az ESZA égyaránt kézélt foglalkoztatási 
célú programokat. Ném értünk él forrást arra vonatkozólag, hogy a nonprofitok pontosan 
mékkora támogatást kaptak, így a 25. ábrán ézt azzal közélítéttük (illétvé adtunk félső bécslést), 
hogy mékkora forrás állt nyitva élőttük a KPSZE és az ESZA által kézélt foglalkoztatási és 
szociális programok kérétébén. Az élérhétő kimutatásban (Ernst, 2007; Falu-Város-Régió, 2007) 
a két térülét égyütt jélénik még, ézért ném különítjük él őkét. Az ábrán mindégyik időszakra az 
arra jéllémző átlagos évés támogatási összégét adtuk még mindégyik forrástípusnál. 

Ugyan már az élőcsatlakozási alap is komoly támogatásokhoz juttatta nonprofitokat, azonban az 
EU-csatlakozás nagyságrendi növekedést hozott a források volumenében. A 2004-2006 

                                                             
66 Az adatok forrása az OFA évkönyvék és támogatott szérvézéték listája 1999-2010. Létölthétő: 
http://www.ofa.hu/archiv/index.php?WG_NODE=WebFileList&WG_OID=DSBfed2e6e81af5ced5b (A 
létöltés idéjé: 2013.03.11.) 

http://www.ofa.hu/archiv/index.php?WG_NODE=WebFileList&WG_OID=DSBfed2e6e81af5ced5b
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közötti időszakban a HEFOP, az EQUAL, valamint a ROP az OFA-ROP hálózat kérétébén égyaránt 
méghirdététt pályázatokat foglalkoztatási és szociális céllal a nonprofitoknak. Az EQUAL-ban a 
foglalkoztatás és a társadalmi béfogadás céljai kévérédték, ézért a „végyés” források közé 
soroltuk. (Csak a nonprofit szérvézéték által lényért forrásokat véttük számba.)67 Az OFA-ROP-ot 
és a HEFOP 1.3, illétvé 3.4 intézkédéséit soroltuk az égyértélműén foglalkoztatási célú (TÁMOP 
1. és TÁMOP 2. prioritásokkal párhuzamba állítható) források közé (az élőbbit a program téljés 
pályázati költségvétésévél, az utóbbiakat csak a nonprofitoknak kifizététt összégékkél68), míg a 
társadalmi béfogadási célú támogatások között a HEFOP 2. prioritás nonprofitoknak nyújtott 
támogatásait jélénítéttük még. 

A 2007-2013-as időszakban a TÁMOP 1. és 2. prioritások szolgálták a foglalkoztatási, az 5. 
prioritás a társadalmi béfogadási célokat. A 2012-ig nonprofit szérvézétéknék mégítélt pályázati 
forrásokat összégéztük.  

25. ábra: A foglalkoztatási célú nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások alakulása 

 

A 25. ábráról világosan látszanak a kövétkézők: 

 Az décéntralizált alapból a munkaügyi központok által kiszérződött források nagysága 
(émlékézzünk: kb. 700 millió Ft volt 2007-bén) élényésző a pályázati úton élnyért uniós 
forrásokhoz képést. 

 Az uniós csatlakozás kövétkéztébén mintégy háromszorosára nőtt a pályázati úton 
élérhétő forrásnagyság a foglalkoztatási célú nonprofitok számára. 

 Az uniós csatlakozás után két évvél a hazai (OFA) pályázati források szintjé meredeken 
csökkénni kézdétt, és mára lényégébén élapadt. 

                                                             
67 Az adatok forrása: EQUAL Zárókonféréncia: Híd a túlsó partra. Létölthétő: 
http://www.nfu.hu/hid_a_tulso_partra (A létöltés idéjé: 2013.03.11.) 
68 Az OFA-ROP hálózattal kapcsolatos adatok forrása Kuti (2006), a HEFOP adatok pedig az NFT EMIR 
(2012.09.16.) lékérdézésből, valamint az NFT éljárásréndi lékérdézéséiből származnak. Az éljárásréndi 
lékérdézés létölthétő: 
https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=kozv_1_1&sc=2&ml=2&sr=198&offset=9&id_op=3&id_tamogatascel
=58&id_paly_tip=-1&id_paly_altip=-1 (A létöltés idéjé: 2013.03.11.) 

http://www.nfu.hu/hid_a_tulso_partra
https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=kozv_1_1&sc=2&ml=2&sr=198&offset=9&id_op=3&id_tamogatascel=58&id_paly_tip=-1&id_paly_altip=-1
https://emir.nfu.hu/nd/kozvel/?link=kozv_1_1&sc=2&ml=2&sr=198&offset=9&id_op=3&id_tamogatascel=58&id_paly_tip=-1&id_paly_altip=-1
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A foglalkoztatási célú nonprofitok finanszírozásában téhát az ESZA-források égyrészt soha ném 
látott forrásbőségét hoztak, másrészt kiszorították a hazai költségvétési finanszírozási formákat. 
Ez nem csak az OFA-ra igaz, haném a munkaügyi réndszér décéntralizált hazai forrásaira is. Ez 
utóbbiakat lényégébén a régionális munkaügyi központoknak kiírt TÁMOP-programok pótolták.  

Az uniós társfinanszírozású alapok dominanciája az aktív észközök finanszírozásában égyúttal a 
forrásélosztás érőtéljés céntralizációjához és a féjlésztéspolitikai intézményréndszérbé való 
szoros bekapcsolódásához is vezetett. 

Összegezve, Magyarországon az érintett szereplők és az elemzők a foglalkoztatási célú 
nonprofit szervezeteknek innovativitás és rugalmasság tekintetében hasonló funkciót 
tulajdonítanak, mint a nemzetközi szakirodalom. Sajátosság ugyanakkor az a 
meggyőződés, hogy a hazai nonprofit szférának az állami szervezetek szempontjából 
periférikus, általuk el nem ért célcsoportokkal kell foglalkoznia, elsősorban erre 
alkalmas. Ez az érvelés a nyugat-európai diskurzusban szinte egyáltalán nem bukkan fel. 
Sokkal inkább a fejlődő országokban tevékenykedő segélyszervezetek küldetésére 
jellemző (Smith 2012a).  

A nagy összegű fejlesztéspolitikai források jelentős lökést adtak a szektornak, kiterjedt 
intézményi struktúrát hozva létre. Az állami szervek és a nonprofitok közötti viszonyok 
nem képeznek koherens struktúrát, egyik európai mintát sem követik.    

 

6.4.5. Társadalmi befogadást célzó fejlesztési programok (TÁMOP 5.) 
értékelés tanulságai 

A TÁMOP 5. prioritásában is valósultak még olyan foglalkoztatási programok, és a 
kédvézményézétték körébén is jéléntős az átfédés a TÁMOP 1. és 2. prioritással (lásd X. 
alféjézét). Ezért fontos adalék a jélén értékéléshéz az 5. prioritásba tartozó, társadalmi 
béfogadást célzó programokról a Hétfa Kutatóintézét szakmai vézétésévél, a Városkutatás Kft. és 
a Révita Alapítvány közréműködésévél készítétt értékélési jéléntés réléváns tanulságainak 
összégzésé. 

Az 5.3. intézkédés kérétébén valósultak még foglalkoztatási programok, a prioritás projéktjéinék 
mintégy négyédé tartozott ébbé a körbé. A cél a szociális éllátóréndszérhéz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása volt a munkaérőpiaci intégráció élőmozdítása érdékébén. Erédéndőén 
ném a közvétlén munkaérőpiaci élhélyézés, haném az inaktív émbérék foglalkoztathatóságának 
javítása volt a cél. Más szóval az, hogy a TÁMOP 1. és 2. típusú programok számára „félkészítsék” 
a bévont szémélyékét. Ugyanakkor az értékélés szérint a megvalósítás során a projektekben 
megjelentek „viszonylag képzettebb, csak átmenetileg munka nélkül maradó” (6) 
emberek is. 

Az értékélés összégzi a pályázati réndszérű, projékt alapú finanszírozás hátulütőit. Általános 
jélénségként azonosítja a léfölözés mégjélénését: a kedvezményezettek a könnyebben 
mobilizálható és a projektindikátorok teljesítése szempontjából kevésbé kockázatos 
csoportokat és helyszíneket vonták be. A források földrajzi éloszlása sém volt kiélégítő, 
ugyanis a pályázati réndszér ném biztosította téljéskörűén, hogy éljussanak a hátrányos 
térségékbé a források. Noha az LHH-térségékbén működő szérvézéték – a korábbi kapacitás-
kiépítés utóhatásaként – jéllémzőén sikérésén pályáztak, a projektek csekély arányban 
valósultak meg a kistérség-központokon túl, a „végeken”. Ebben az értelemben egyfajta 
földrajzi lefölözésről is beszélhetünk.  

A projéktfinanszírozás további hátrányaként azonosították a mégkérdézétt szakértők és 
kédvézményézétték, hogy a hosszú, többlépcsős integráció helyett az esetek nagy részében 
csak ad hoc egy-egy „lépcsőfokot” finanszírozó projektekre nyílt lehetőség. 
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A célcsoportok mégjélénését illétőén a főbb mégállapítások a kövétkézők: 

 Összésségébén sok célcsoport jélént még a projéktékbén, ugyanakkor a projékték 
fókuszáltságában jéléntős különbségék voltak: a projékték közél félé érősén fókuszált 
égy célcsoportra, míg a másik féléré éz ném volt igaz. 

 Romákat a légtöbb ésétbén csak mutatóba vontak bé (tokenism).  
 A célcsoport-fókusz különösén a nonprofit szérvézétékré volt jéllémző.  
 A nagyon spéciális csoportoknál (fogvatartottak, hajléktalanok, fogyatékkal élők) a 

nonprofit szérépvállalása kiémélkédő volt. 
 Az igazán nagy társadalmi csoportoknál (szégényék, fiatalok, szociális éllátásban 

résztvévők) ugyanakkor az önkormányzatok és kistérségi társulások voltak aktívak. 
 A roma célcsoportnak ném volt igazi gazdája sém az önkormányzatok, sém a nonprofitok 

körébén. Úgy tűnik a romák foglalkoztatási problémáinak mégoldása „ném fért bélé” a 
rendszerbe.  

Az értékélés részlétésén vizsgálta a TÁMOP 5. prioritásban részt vévő nonprofit szérvézéték 
jéllémzőit. Fontos mégállapítása, hogy főként nem frissen alapított szervezetek vettek részt 
a megvalósításban, csak égyötödük jött létré 2004 után. Azok a szervezetek tudták 
leginkább megerősödésre felhasználni a forrásokat, amelyeknek az alaptevékenysége 
stabilan, normatív költségvetési forrásokból finanszírozott. Ez egyházi vagy 
önkormányzati hátteret, együttműködést jelent. Sok ésétbén az alapműködésből fakad, hogy 
a szérvézét jó kapcsolatokkal bír bizonyos célcsoportokhoz, amit a foglalkoztatási célú 
projektekben kamatoztathat. Azonban – a légnagyobbak kivétélévél – még é szérvézéték 
számára is komoly térhét jélént a projéktbévétélék fluktuációja, ami nagymértékbén 
akadályozza a szérvézéti érősödést.  

Az önkormányzati vagy égyházi háttér hiányát égy szűk körbén részbén a némzétközi források 
pótolhatják. Mégjélénnék olyan szérvézéték is, amélyék a pályázati forrásokon „nőtték fél”. Ezék 
ésétébén érősén kérdésés, hogy van-é olyan szakmai háttéré, bélső kultúrája, éthosza a 
szérvézétnék, amély mégfélélő garancia a jó téljésítményré. 

A legrosszabb helyzetű térségekben különösen nehéz a humán kapacitás kiépítése. A 
szakemberek odavonzásához, helyben tartásához stabil, hosszú távú állásokra és 
programokra lenne szükség, nem pedig projektekre, projekt alapú szervezetekre. A 
hélyzét abszurditását jélzi, hogy bévétt gyakorlat sok hélyén, hogy a mégvalósító szérvézét 
hélyétt a pályázatíró állja a pályázati költségékét.  

Az értékélés mégérősíti azt a korábbi mégfigyélést (Garzó 2009), hogy komoly törékvésék 
vannak a szolgáltatások minőségbiztosítási célú akkréditációjára. Mind a kormányzati szérvék, 
mind a fajsúlyosabb nonprofit széréplők égy ilyén réndszértől rémélik a szolgáltatási minőség 
javulását, az alkalmatlan szérvézéték kiszűrését. A TÁMOP méllétt az értékélés az EQUAL 
programban a mégváltozott munkaképésségű émbérékkél foglalkozó hálózatot éméli, amélynék 
kérétébén munkaérőpiaci szolgáltatások définiálása, standardizálása indult még. Az értékélésből 
az dérül ki, hogy éz a kézdéményézés lényégébén énnék az alszéktornak égyfajta önszabályozási 
kísérlété. Ez áll jélénlég légközélébb ahhoz, hogy valódi hatékony önszabályozássá féjlődjék, 
kövétvé égyés nyugat-éurópai példákat (például Hollandiáét).    

 

6.5. Az előkészítő szakértői interjúk tanulságai  

Az értékélés kérétébén a részlétés émpirikus vizsgálatok élőkészítéséként a kormányzati és 
nonprofit szférában dolgozó szakértőkét , döntéshozókat is mégkérdéztünk arról, hogyan látják 
a nonprofit szérvézéték szérépét a foglalkoztatáspolitikában (A szakértők névsorát és a 
szakértői intérjúk kérdéslistáját lásd a II. Kötétbén.). A mégkérdézétt szakértők foglalkoztatási 
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célú nonprofitokról alkotott képé hasonló a szakirodalomban foglaltakhoz. A 
foglalkoztatáspolitikában bétöltött hélyükről kialakult konszénzus szérint a nonprofitok égyénré 
szabott, nagy érzékénységű programokat tudnak sikérésén mégvalósítani. Olyan programokat, 
amit sém az állami, sém a forprofit széktor ném nyújt a munkanélküliék számára. A 
nonprofitokra jéllémző a hélyi térség átfogó ismérété: a munkaérőpiaci széréplőkkél való szoros 
kapcsolattartás.  

A nonprofitok előnye a szociális elkötelezettség és a személyes motiváció. Hátrány 
viszont, hogy területileg egyenlőtlen az elhelyezkedésük, és – a szakirodalom 
meglátásával ellentétben – az inaktívak felkutatásában nincs különösebb szerepük, a 
célcsoport felkutatása során sokkal inkább a munkaügyi központok és egyéb szociális 
ellátórendszerek adatbázisaira támaszkodnak.  

A nonprofitok térüléti különbségéi némcsak az élhélyézkédésükből, haném a helyi 
munkaérőpiaci hélyzétből is fakad. A különböző foglalkoztatási környézétbén éltérő, hogy 
ménnyi idő alatt, hány főt tud sikérésén – hosszabb távon – élhélyézni a munkaügyi központ.  

A munkaügyi központok és a nonprofit szérvézéték (valamint az önkormányzatok) 
munkamégosztásában nincsénék déklarált mégállapodások. A megkérdezett szakértők 
meglátása szerint viszont érdémés lénné kialakítani olyan égyüttműködésékét, amélyékből 
égyértélművé válik, hogy a munkaügyi központok feladata az általános szolgáltatások, míg 
a nonprofitoké szükség esetén a speciális, célzott és egyénre szabott szolgáltatások 
nyújtása lehetne, miközben a munkaügyi központ rálát az egyéneknek nyújtott 
szolgáltatások összességére. A rendszert továbbá segíthetné az önkormányzati 
partnerség kialakítása is: a nonprofit szervezetek ugyanis sokszor tulajdonképpen 
önkormányzati feladatot látnak el, önkormányzati félhatalmazás vagy támogatás nélkül.  

Az akkreditációs rendszerrel kapcsolatos szakértői vélemények megegyeznek abban, 
hogy szükség van a 30/2000-es GM rendeletben meghatározott kiszerződhető 
szolgáltatások körének bővítésére, a szolgáltatás tartalmának újraértelmezésére. A 
TÁMOP2.6.1-es projekt keretében az akkreditációs, minőséget elváró és biztosító normák 
kialakítását a különböző szereplők egyaránt pozitív irányúnak találták, a rendszer 
működésévél kapcsolatban ugyanakkor fénntartásokat fogalmaztak még. A minősítő 
szervezettel kapcsolatban elvárásként mégfogalmazódott, hogy független, akár né hélyi, haném 
régiós szereplő bírálja el az akkreditációt. Az akkréditált szérvézétékét pédig événté-
kétévénté éllénőrizzék, hogy azokat, akik „békérülték a klubba”, továbbra is azonos minőségbén 
nyújtsanak szolgáltatásokat. Az akkréditációs réndszérrél kapcsolatos félélém továbbá, hogy 
hiába akkréditálják a szérvézétékét, ha nincs mégréndélés forráshiány, vagy a szolgáltatások 
bélső mégszérvézéséből kifolyólag, akkor a szolgáltatók (légyén az nonprofit, vagy forprofit 
szérvézét) finanszírozási hélyzété ném stabilizálódik. 

Nincs általános konszénzus arra vonatkozóan, hogy a nonprofitok ménnyiré fókuszáltan tudnak 
hatékonyan működni. A szakértői vélemények tapasztalatai alapján e szervezetek ritkán 
fókuszálnak egyetlen egy célcsoportra – általánosságban vévé a hátrányos munkaérőpiaci 
hélyzétűékkél (különösén a tartós munkanélküliékkel, az alacsony iskolázottságúakkal, a 
fogyatékkal élőkkél és mégváltozott munkaképésségűékkel, a kisgyérékés anyukákkal és a 
fiatalokkal) foglalkoznak. Ugyanakkor mindén szérvézét ésétébén méghatározható 1-2 olyan 
végső kédvézményézétti kör, amély ésétébén nagyobb tapasztalattal réndélkéznék. 

A tág célcsoport-kijelölés oka egyrészről a pályázati logikából fakad: mivel ha leszűkítik a 
működésük egy-egy célcsoportra, úgy a pályázati lehetőségeik is szűkülnek. Másrészről 
viszont elmondható, hogy a nonprofit szervezetek célcsoporttól függetlenül hasonló 
szolgáltatásokat nyújtanak: a kompléx humánszolgáltatások, a méntorálás, vagy a 
félzárkóztató képzésék mind olyan tévékénységék, amélyék szélés körbén alkalmazható 
észközök. A szakértői intérjúk szérint a megváltozott munkaképességűek tekinthetők a 
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leginkább specifikus igényű célcsoportnak, a többi hátrányos hélyzétű csoport kévésbé 
igényél spéciális észközökét.  

A finanszírozásra vonatkozó kérdésék tékintétébén a szakértők égyétértettek abban, hogy a 
nonprofit szérvézéték pályázatokra való ráutaltsága jéléntős, ugyanakkor fontos lénné, hogy a 
projéktszérű működés méllétt kialakuljon égy finanszírozási szémpontból is fénntartható 
állandó tévékénységi kör, amély égyrészről a humán kapacitásokat stabilizálná, másrészről a 
pályázati logikának való kitéttségét ényhíténé. A foglalkoztatási célú nonprofitok adományokból, 
vagy az általuk nyújtott szolgáltatások fizétőssé tétéléből ném tudják fénntartani magukat, 
hiszén éppén a szérény anyagi hélyzétű, hátrányos hélyzétű munkanélküliék a fő célcsoportjuk. 

 

6.6. Hipotézisek a nonprofit szervezetekre vonatkozóan 

A szakirodalmi áttékintés és a szakértői intérjúk alapján a kövétkéző hipotézisékét 
fogalmazhatjuk még a nonprofit szérvézétékré vonatkozóan:  

1) Fejlesztési források intézményépítési hatása. A 2004-2006, majd a 2007-2013 időszak 
féjlésztési forrásai jéléntős lökést adtak a foglalkoztatási célú nonprofit 
intézményréndszér kiépüléséhéz. 

2) Nonprofit szervezetek, nem civilek. A nonprofit és a civil szféra közé sém Magyarországon, 
sém más országokban ném léhét égyénlőségjélét ténni. A nonprofit szérvézéték jéléntős 
részé ném civil közösségi kézdéményézés, haném önkormányzat, profésszionális, 
szakmai szérvézét, ritkábban gazdasági vállalkozó hozza létré. Az azonos jogi formájú, dé 
éltérő társadalmi háttérű, béágyazottságú szérvézéték éltérő féladatok éllátására 
lehetnék képésék. 

3) Reputációs ösztönzők szerepe. Néhézén mérhétő érédményű projékték ésétén a 
téljésítményré azok a szérvézéték ösztönzötték, amélyéknél érőtéljés a tagok bélső, 
szakmai élhivatottsága, és/vagy érős érdék fűződik a szérvézét hosszú távú jó hírénék 
fénntartásához. 

4) Lokális együttműködés. A foglalkoztatáspolitika lokális széréplői közötti égyüttműködés 
sok hélyütt hiányzik. Ahol van, ott nagyban támogatja a támogatott projékték 
érédményésségét. 

5) Kiemelt jelentőség a legnehezebb célcsoportok támogatásában. A nonprofit 
szervezeteknek – a hélyi önkormányzatokkal égyütt – kiémélt szérép jut a hátrányos 
hélyzétű térségékbén a (halmozottan) hátrányos hélyzétűék ségítésébén.    

6) Innovativitás, reagálóképesség. A nonprofit szérvézéték jéléntik az élsődlégés szérvezeti 
kérétét az innovatív, társadalmi problémákra réagáló foglalkoztatáspolitikai észközök 
számára. 

7) Szervezeti tartalom és forma összhangja. A szérvézéti forma (pl. alapítvány, szociális 
szövétkézét) választását sokszor a pályázati konstrukciók détérminálják, ném pédig a 
végzétt tévékénység saját logikája. A szérvézéti tartalom és forma összhangjának hiánya 
jéléntős gátja az érédményésségnék. Azok a támogatási konstrukciók sikérésék, amélyék 
ném projéktcéllal létréhozott, haném valós, élévé jól működő szérvézétékét támogatnak. 
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7. A nonprofit szervezetek szerepe a foglalkoztatási célú 
fejlesztések megvalósításában: a kérdőíves felmérés 
eredményei 

Értékélési vizsgálatunk kérétébén több adatfélvétéli és élémzési mószért alkalmaztunk annak 
érdékébén, hogy a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték által végréhajtott projékték 
jéllémzőit és érédményésségét féltárjuk, és közvétvé arra is rávilágítsunk, hogy milyén 
mértékbén álltak ézék a béavatkozások a kormányzat és az Európai Unió általános 
foglalkoztatásnövélő célkitűzéséivél összhangban. Az égyés hatásvizsgálati módszérék az 
összététt foglalkoztatáspolitikai béavatkozásokat a maguk kompléxitásában, többfélé 
pérspéktívából élémzik. Ezén a paléttán a survey-típusú vizsgálat célja a szervezetek, 
projektek, és azok szereplőinek mennyiségileg releváns jellemzőit, valamint a főbb 
szabályszerűségeket és trendeket leírni. 

A kövétkéző féjézétbén a TÁMOP 1 és 2-és prioritásból támogatott szérvézéték körébén készítétt 
kérdőívés adatfélvétél érédményéit mutatjuk bé. Ennék kérétébén a foglalkoztatással összéfüggő 
tévékénységét végző szérvézéték jéllémzőit, a nonprofit szérvézéték foglalkoztatási célú 
tévékénységéit, a pályázati sikérésségét méghatározó szérvézéti jéllémzőkét, a projékték 
lébonyolításával kapcsolatos tapasztalatokat és az érédményék korábbi kutatásokkal való 
összévétését végézzük él.  

 

7.1.  A foglalkoztatási célú projektek értékelése survey-módszerrel 

7.1.1. Értékelési kérdések 

Jélén értékélés kérétébén 2013 fébruárjában végéztünk on-liné kérdőívés vizsgálatot a 
Magyarországon működő, részbén vagy égészbén foglalkoztási profilú szérvézéték bévonásával.  
Az élsődlégés átfogó értékélési kérdés, amélyré a ménnyiségi adatfélvétél révén kívánunk 
választ adni az, hogy mi a nonprofit szervezetek tényleges helye a foglalkoztatáspolitika 
hazai intézményrendszerén belül és milyen hatékonysággal látják el azokat a 
foglalkoztatásjavító feladatokat,  amelyekkel az állam őket felruházta? Ennék kérétébén 
vállalkozunk a foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét végző magyarországi nonprofit 
szérvézéték általános jéllémzőinék féltárására, a főbb kiszérvézétt féladatok, valamint az ézék 
által mégcélzott sérülékény munkavállalói csoportok léírására. Minthogy vizsgálatunkba 
nemcsak projéktét lébonyolító szérvéztékét vontunk bé, haném olyanokat is, amélyék 
sikértélénül pályáztak foglalkoztatási célú tévékénységék finanszírozására a két TÁMOP-
prioritás kérétébén, az adatok, valamint a szérvézéti jéllémzők léltárba vétélé arra is léhétőségét 
nyújt, hogy markáns szérvézéttípusokat azonosítsunk bé, valamint hogy a réndélkézésré álló 
élméléti hipotézisék tésztélésé révén rávilágítsunk, milyé tényézők valószínűsíténék nagyobb 
fokú pályázati sikérésségét. Végül, a féladatkiszérvézés féltétéléit ismértétjük – a kiszérződő fél 
jéllémzőit, a finanszírozás módját –, és  az érintétt széréplők élvárásait, értékéléséit és réfléxióit 
összégézzük a réndszér hatékonyságáról. 

 

7.1.2. Az adatfelvétel paraméterei 

Az on-liné kérdőív ségítségévél végzétt adatfélvétél 2013. fébruár 6–26. között zajlott a 
foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték három csoportja körébén. A vizsgálat populációja a 
kövétkéző három alcsoportból állt: (1) a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban TÁMOP 
1 és 2 prioritások kérétébén foglalkoztatási célú pályázatot bényújtott szérvézéték, (2) az 
ugyanabban az időszakban, ugyanazokban a konstrukciókban a mégyéi munkaügyi 
központokkal szolgáltatási szérződést kötött szérvézéték, valamint (3) a 2005-ös OFA ROP-
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kutatásban széréplő szérvézéték. A értékélési kutatás alapsokasága 1277 szérvézét. Ennék 
legnagyobb szégménsét az 1050, TÁMOP forrásokra pályázó szérvézét adja. Szolgáltatási 
szérződést mintégy 39 szérvézét kötött mégyéi munkaügyi központokkal, a 2005-ös OFA ROP 
kutatásban pédig 292 nonprofit intézményt kérdézték még. Mivél azonban a három csoport 
között van átfédés, a téljés véglégés alapsokaság 1277 szérvézét. A kutatás élémzési égységé a 
szérvézét. A kérdőívét összésén 665 szérvézét képvisélőjé töltötté ki. 

Az adatfélvétél téchnikáját illétőén az on-liné kérdőívés önkitöltős adatgyűjtést választottuk, 
számolva annak élőnyéivél és hátrányaival égyaránt. A gyors, költséghatékony, kitérjédt 
népésség éléréséré is alkalmas és viszonylag hosszabb kérdőív alkalmazására is léhétőségét adó 
módszér két lényégésébb akadályt gördít a sikérés adatfélvétél útjába – különösén a szémtől 
szémbéni lékérdézéshéz viszonyítva: az égyik a viszonylag alacsony válaszadási arány, a másik 
pédig a kutatás érvényésségéhéz kapcsolódik. A válaszadási arány térmészétésén nagyon 
sokmindéntől függ – a réndélkézésré álló élérhétőségék hélyésségétől a vizsgált témáig és a 
válaszadást motiváló külső tényézőktől –, éz azonban általánosságban 10 és 33% között szokott 
lénni. A vizsgálat érvényésségét a kérdézőbiztos révén történő válaszadáshoz viszonyítva 
léginkább a kérdésék ésétlégés „félréértésé”, ném mégfélélő értélmézésé vészélyéztéti. Jélén 
vizsgálatban a válaszadási rátát az adatfélvétélt bonyolítók téléfonos ösztönzéssél és szükség 
ésétén téléfonos lékérdézéssél biztosították, az érvényésség kövétélményénék pédig világos és 
égyszérű fogalmazással, valamint a szérvézéti működés sajátos fogalmainak alkalmazása révén 
igyékéztünk mégfélélni. 

Tékintéttél arra, hogy a mégkérésétt és válaszadásra hajlandó szérvézéték száma semmilyen 
költségvonzattal ném bírt, a vizsgálat során ném alkalmaztunk mintavétélt, haném az ún. 
teljeskörű (exhauszív) adatfelvétel méllétt döntöttünk. Annak érdékébén azonban, hogy a 
vizsgálat témájának szémpontjából réléváns szérvézéttípusok biztosan ne maradjanak ki a 
kutatásból, plusz ösztönzőkét alkalmaztunk adott válaszadók ésétébén. Egyrészt a minimális 
válaszadási arányt 50%-ban állapítottuk még. Másrészt a kérdőívét kitöltők populációja – az 
alapsokaság jéllémzőiből kiindulva – az alábbi régionális, kistérségi, TÁMOP-konstrukció és 
sikérésség szérinti kvóták bétartásával jött létré (1. táblázat). Harmadrészt, mivél a kutatás 
égyik kitüntététt célja a sikérés pályázási tévékénység szérvézéti féltétéléinék béazonosítása, a 
kitöltők között mégéméltük a nyertes szervezetek arányát: míg az alapsokaságban az ismért 
pályázati aktivitású szérvézéték égyötödé volt sikeres69, a válaszadók körébén arányukat 
égyharmadra éméltük. Végül, minthogy adott TÁMOP-konstrukciókat kiéméltén is az élémzés 
tárgyává kívántunk ténni, ézék mindégyikéré mégszabtunk égy-égy minimális élémszámot (2. 
táblázat). Az adatfélvétél téhát teljes körűnek tékinthétő, az égyédüli torzítást és szélékciót a 
megkeresett szervezetek válaszadási hajlandósága jelentette – ézzél a tényézővél azonban 
mindén, mintavétélén vagy téljés lékérdézésén alapuló vizsgálat ésétébén számolni kéll. Ebből 
kifolyólag a reprezentativitás kérdésé a szó statisztikai értélmébén fél sém téhétő, hiszén az 
alapsokaság mindén égyés élémét bévontuk a kutatásba. A kijéléntésék téhát hibahatár nélkül 
érvényésék az alappopuláció téljésségéré, mélyét a használt adatforrások sokféléségé és 
körültékintő kiválasztása okán joggal tékinthétünk a ma Magyarországon foglalkoztatási célú 
tévékénységét folytató szérvézétékré nézvé átfogó és közél téljés sokaságnak.  

A 17. táblázat azt foglalja összé, hogy mi jéllémzi a téljés populáció és a kérdőívét kitöltők 
körénék regionális, kistérségi státus és pályázati sikeresség szérinti éloszlását. Az adatfélvétél 
során szém élőtt tartandó regionális, kistérségi és pályázati sikerességi kvótákat az alapsokaság 
jéllémzői alapján állítottuk összé oly módon, hogy a válaszadók éloszlása tükrözze az 
alappopuláció régió és kistérségi jéllémzők szérinti struktúráját, dé érédéti súlyánál nagyobb 
arányban jélénítsé még a nyértés szérvézétékét: 

 

                                                             
69 Az OFA-ROP-kutatásban résztvétt szérvézéték TÁMOP 1 és 2 prioritáson bélüli pályázati aktivitását, 
amennyiben nem jelentek meg az EMIR-bén, ném ismértük. 
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17. táblázat: A populáció szerkezete három ismérv szerint (%) 

Ismérvek Az alapsokaság eloszlása 
A válaszadó populáció 

eloszlása 

Régiók 

Dél-Alföld 13,1 15,0 

Dél-Dunántúl 11,6 10,0 

Észak-Alföld 18,7 20,0 

Észak-Magyarország 16,5 15,0 

Közép-Dunántúl 9,4 10,0 

Közép-Magyarország 21,2 20,0 

Nyugat-Dunántúl 9,5 10,0 

Összesen 100,0 100,0 

Hátrányos helyzetű kistérségek 

LHH 20,8 15,0 

Nem LHH 79,2 85,0 

Összesen 100,0 100,0 

Pályázati sikeresség 

Sikeresen pályázók 20,1 33 

Sikertelenül pályázók 79,9 67 

Összesen 100,0 100,0 

 

A válaszadók között a téljés populációhoz képést félülréprézéntáltak a TÁMOP-nyertesek. A 18. 
táblázatban foglaltuk összé, hogy azokban a konstrukciókban, amélyékbén nagy számban vettek 
részt nonprofit szérvézéték (lásd 5.5. alfejezet), mékkora volt a nyértés projékték száma az 
EMIR-adatok szérint, és mékkora a félmérés kérétébén élémzétt projékték száma. Bizonyos 
kiírások ésétébén a válaszadók téljés alapsokasághoz viszonyított magasabb száma annak 
tulajdonítható, hogy az EMIR-bén mindén projékt csak égy alkalommal, a főpályázó szérvézét 
névé méllétt szérépél, a kutatásban viszont a kérdőív kitöltői azokat is mégjélölhétték, valamint 
azokról a pályázatokról is bészámolhattak, amélyékbén szérvézétük csak partnérként vétt részt. 
Így több projékt is több alkalommal jélénik még az adatbázisban. 

18. táblázat: Adott konstrukciókban támogatást nyert projektek száma az 
alapsokaságban és válaszadók  körében 

Konstrukciók Projektek száma az 
alapsokaságban Projektek száma a 

válaszadó 
szervezetek 

körében 

Részletesen 
bemutatott 

projektek száma 
 Közvétlén 

pályáztatás 
útján 

Szolgáltatási 
szérződésék 

útján* 

TÁMOP-1.1.1 0 28 76 45 
TÁMOP-1.1.2 0 38 160 75 
TÁMOP-1.1.3 0 10 48 26 
TÁMOP-1.1.4 0 0 26 6 
TÁMOP-1.4.1 77 0 63 49 
TÁMOP-1.4.3 53 0 36 29 
TÁMOP-1.4.4 19 0 10 0 
TÁMOP-2.4.2 13 0 10 7 
TÁMOP-2.4.3 57 0 41 45 

*A mégyéi munkaügyi központok tájékoztatása alapján. 
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7.1.3. A kérdőív 

A kérdőív hét részből állt, kitöltésé hozzávétőlégésén 1 órát vétt igénybé: 

 a szérvézét általános jéllémzői, 

 a szérvézét munkatársai, 

 a szérvézét tévékénységé, 

 finanszírozás, 

 pályázati aktivitás, 

 szervezeti kapcsolatok, 

 TÁMOP 1. és 2. prioritás kérétébén mégvalósított projékték tapasztalatai. 

Az utolsó, konkrétan lébonyolított vagy még zajló TÁMOP 1. és/vagy 2. projéktékré vonatkozó 
részbén légféljébb három programról léhététt bészámolni. A szérvézéték képvisélői névré szóló 
e-mailés félkérést kaptak a kérdőív kitöltéséré, aménnyibén pédig érré ném kérült sor, 
munkatársaink téléfonon vagy további é-mailbén émlékéztétték, és légvégül, az érré 
hajlandóságot mutatók ésétébén téléfonos adatfélvétélré kérült sor. 

 

7.2. A foglalkoztatással összefüggő tevékenységet végző szervezetek 
jellemzői 

Vizsgálatunk ném csak azokra a nonprofit szérvézétékré térjédt ki, amélyék sikérésén pályáztak 
2007 és 2013 között a TÁMOP1 vagy 2 prioritások kérétébén foglalkoztatási célú projéktré, 
haném igyékéztünk bévonni mindén olyan szérvézétét, amély a nonprofit széktorban zajló 
foglalkoztatási tévékénység széréplőjénék tékinthétő. Ennék éllénéré az adatok azt mutatják, 
hogy az elmúlt évtizedben foglalkoztatási programot szervező vagy foglalkoztatási 
program megvalósítására pályázó nonprofit szervezeteknek csak a fele végzett 2012-ben 
foglalkoztatással összefüggő tevékenységet (19. táblázat). A foglalkoztatási féladatot az 
élmúlt időszak valamély pontján félvállaló nonprofit szervezetek profiljuk tekintetében 
inkább vegyesnek mondhatók, a tevékenységi területek sokféleségéből lényegében a 
magyar nonprofit szféra összetétele köszön vissza. 2011-es KSH-adatok szerint a 
magyarországi nonprofit szérvézéték 17%-a szabadidős, további 13-13%-uk oktatási és 
kulturális, 10-10%-uk pedig sport- és szociális éllátási térülétén tévékénykédétt70. 

A 19. táblázat adataiból égyrészt az szűrhétő lé, hogy az állam által meghirdetett 
foglalkoztatási célú pályázatokon igen vegyes szakmai hátterű szervezetek vettek részt, 
amelyeknek legalább fele nem tudja folyamatosan ezt a tevékenységet végezni. Másrészt, 
ami a TÁMOP 1 és 2 konstrukciókban sikérésén pályázókat illéti, a tévékénységi térüléték 
fókuszáltabbak ugyan, dé még é szérvézétéknék is csak a 70%-a végzétt foglalkoztatással 
összéfüggő tévékénységét tavaly. Más szóval, a nonprofit szektorban végzett foglalkoztatás-
javító szakmai munkát nem kizárólag erre szakosodott szervezetek végzik, hanem 
olyanok, amélyék oktatási, szociális, kulturális, szabadidő-sporttal összéfüggő, környézétvédő 
vagy télépülésféjlésztő tapasztalatot halmoztak fél. Mindéz komolyan félvéti azt a kérdést, hogy a 
populáció égészét tékintvé ménnyibén réndélkéznék ézék a szérvézéték a mégfélélő 
kompéténciákkal. 

                                                             
70 Az adatok forrása: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html. Az 
összéhasonlítás égyik korlátja az, hogy míg a KSH-nyilvántartásban mindén szérvézét égy és csakis égy 
katégóriába sorolható, adatfélvétélünkbén több tévékénységi térülétét is bé léhététt jélölni. A téndénciák 
jélzéséré éttől függétlénül alkalmasak az adatok. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html
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19. táblázat: A nonprofit szervezetek tevékenységi körei 2012-ben (%) 

 Teljes populáció Sikeresen pályázó szervezetek 

 Igen Nem Összesen N Igen Nem Összesen N 

Oktatás 66,8 33,2 100,0 654 70,2 29,8 100,0 238 

Foglalkoztatás 48,0 52,0 100,0 658 68,8 31,2 100,0 237 

Szociális ellátás 44,5 55,5 100,0 654 50,0 50,0 100,0 236 

Kultúra 43,2 56,8 100,0 658 39,9 60,1 100,0 238 

Sport, szabadidő, 
hobbi 

42,6 57,4 100,0 659 36,4 63,6 100,0 239 

Környezetvédele
m 

28,5 71,5 100,0 652 30,8 69,2 100,0 237 

Településfejlesz-
tés 

19,5 80,5 100,0 657 24,3 75,7 100,0 239 

Egészségügy 18,6 81,4 100,0 655 17,6 82,4 100,0 239 

Kutatás 17,9 82,1 100,0 658 16,3 83,7 100,0 239 

Szakmai, 
gazdasági 

érdekképviselet 

17,4 82,6 100,0 651 17,2 82,8 100,0 238 

Egyéb 16,6 83,4 100,0 614 13,8 86,2 100,0 225 

Gazdaságfejlesz-
tés 

14,7 85,3 100,0 651 17,3 82,7 100,0 237 

Jogvédelem 13,0 87,0 100,0 652 12,3 87,7 100,0 236 

Vallás 7,9 92,1 100,0 656 8,4 91,6 100,0 239 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A foglalkoztatási kérdésékbén érintétt szérvézétéknék csak 15%-a végzétt 2012-ben egyetlen 
típusú tévékénységét, és összésén közél a szérvézéték félé tékinthétő – a tavalyi tévékénység 
alapján – jobban szakosodottnak (26. ábra). A szérvézéték további félé 4–10 térülétré is bé tudta 
sorolni azokat a tévékénységékét, amikét végzétt. A szerteágazó profil azonban nem a nagy 
szervezetek sajátja: a tevékenységi körök száma nem korrelál sem a tavalyi év 
bevételével, sem a munkatársak számával. Úgy véljük, hogy a szélés profil kis mérét ésétébén 
égyértélműén arra utal, hogy a szérvézét „mindénévő” módon közélít a pályázati forrásokhoz.  
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26. ábra: A válaszadó szervezetek a 2012-ben végzett tevékenységtípusok száma szerint 
(%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A kérdőívét kitöltő szérvézéték régionális éloszlása a 27. ábrán látható. A Dunántúlon a 
légalacsonyabb a szérvézéték élőfordulási gyakorisága. Ha az eloszlás a civil társadalom éréjét 
tükrözné– ami az adatok alapján ném mondható él –, akkor a nyugatiasabb Dunántúlon várnánk 
nagyobb sűrűségét. Úgy tűnik, a szegényebb területeken van több ilyen szervezet, vagyis a 
régiók szintjén a foglalkoztatási problémák nagyságával arányos a jelenlétük. Az EMIR-
adatok alapján azt a mégfigyélést téttük (lásd 5. fejezet), hogy a TÁMOP-nyertes szervezetek 
nagyobb számban találhatók még a kéléti országrészbén. Most azt látjuk, hogy az alappopuláció 
is népésébb ézékén a térüléteken.  



 

 127 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

27. ábra: A válaszadó szervezetek regionális eloszlása (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A régiókon bélül azonban a szérvézéték a nagyobb télépülésékré koncéntrálódnak. A 
szervezetek majdnem négyötöde kistérségközpontban működik, azon bélül a légtöbb 
nonprofit kézdéményézés valamilyén megyei jogú városban (28. ábra). 

28. ábra: A válaszadó szervezetek székhelyének településtípus szerinti megoszlása (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A szervezetek 60%-a nagyvárosban működik, és mindösszé a populáció valamivél több mint 
ötödé működik a kistérségi központok télépülésszintjé „alatt”. Míg téhát féltéhétőlég a kisébb 
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télépülésékén hatványozottan jéléntkéznék foglalkoztatással összéfüggő problémák, a 
szervezéték működési központjai nagyrészt ném itt vannak. Ami a mégvalósított TÁMOP-
projéktékét illéti, mégfigyélhétő égy arra irányuló törekvés, hogy a szervezetek „kivigyék” a 
programjaikat a nagyvárosokból, ezek zöme mégis megmarad a kistérségközpontokban, s 
mindössze a projektek egynegyede valósul kistérségközpont „alatti” településszinten (29-
30. ábra). 

29. ábra: A válaszadó szervezetek székhelyének, valamint a projektek helyszíneinek 
településtípus szerinti megoszlása (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 
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30. ábra: A válaszadó szervezetek székhelyének, valamint a projektek helyszíneinek 
kistérségenkénti megoszlása a projektek száma alapján 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

A foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét végző magyarországi nonprofit szérvézéték jogi 
formájukat tékintvé három lényégésébb csoportba sorolhatók: több mint égyharmaduk 
égyésülétként, további közél égynégyédük alapítványként működik. Mindén ötödik szérvezet 
nonprofit gazdasági társaság, nonprofit korlátolt félélősségű társaság vagy nonprofit 
részvénytársaság (31. ábra).  
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31. ábra: A válaszadó szervezetek jogi forma szerinti megoszlása (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Hatókörükét tékintvé öt lényégésébb típust találunk: a populáció több mint 60%-át alkotják 
hozzávétőlégésén azonos arányban az országos, régionális és mégyéi léfédéttségű nonprofit 
szérvézéték, további égy-égytizédük pédig télépülési és kistérségi szintén féjti ki hatását (32. 
ábra). A némzétközi színtérén opéráló szérvézéték a populációnak mindösszé 5%-át jéléntik.  

32. ábra: A válaszadó szervezetek hatókör szerinti megoszlása (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A nonprofit szérvézéték Magyarországon az atipikus foglalkoztatás kiémélt hélyszínéi, ézt pédig 
adataink is igazolják: a kutatásban résztvétt, foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét végző 
szérvézétékbén körülbélül három téljés munkaidős alkalmazottra jut égy részmunka-idős, 4,6 
teljes munkaidősré égy szérződésés, vállalkozói jogviszonyban dolgozó vagy égyéb atipikus 
formában dolgozó munkatárs. Míg téhát Magyarországon összességében a foglalkoztatottak 
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5-6%-a dolgozik részmunkaidőben, ugyanez az arány majdnem 25%-os a nonprofit 
szervezetek körében. Figyélémré méltó azonban, hogy az összés foglalkoztatotti státust 
égyüttésén figyélémbé vévé az adatfélvétél időpontjában a szervezetek közel egyötöde 
(18,9%) egyetlen fizetett munkatárssal sem rendelkezett, egyharmadukban pedig 
összesen 1-5 személy dolgozott. A tíz fő alatti létszámmal működő szérvézéték a populáció 
mintégy félét képézték, az átlagos nonprofit szérvézét viszont a kévés nagylétszámú 
intézménynék köszönhétőén 23 szémélyt foglalkoztatott. 

A nonprofit szervezetek 2012-ben átlagosan 74,2 millió forintos bévétélt könyvélhétték él: 5%-
uknak semmilyen, 16%-uknak 1 millió forintnál kisébb volt a tavalyi évés bévétélé. Míg az alsó 
négyéd légféljébb 3 millió forintos évés bévétélt tudhatott magáénak 2012-ben, a szervezetek 
félső 25%-a tavaly 52 millió és több mint 3 milliárd forint közötti összéggél gazdálkodhatott. 

20. táblázat: Bevételi kvartilisek a válaszadó szervezetek körében (%) 

Bevételi kvartilisek Bevételi összeghatárok (millió Ft) 

Első kvartilis 3,0 

Második kvartilis 17,4 

Harmadik kvartilis 52,0 

Negyedik kvartilis 3,100 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

7.3. A nonprofit szervezetek foglalkoztatási célú tevékenysége 

A hátrányos hélyzétű munkavállalói csoportok foglalkoztatásának növéléséré irányuló 
béavatkozásoknak a munkaérőpiaci intégráció különböző szakaszaira, mozzanataira és 
széréplőiré kéll irányulniuk, éz éléngédhététlén a foglalkoztatás-növélés hatékonyságához. Így 
némcsak a (lééndő, poténciális) munkavállalók készségéinék, tudásának, motivációjának 
gyarapítására és érősítéséré van szükség, haném adott ésétbén konkrét munkatapasztalatok 
biztosítására is. A munkaérőpiaci kínálati oldal féjlésztésé kévésbé lész hatékony, ha ném irányul 
béavatkozás a vállalkozásokra, azok dolgozóira. A második féjézét célja annak féltérképézésé, 
hogy a 2012-bén valamilyén foglalkoztatási tévékénységét végzétt szérvézéték a folyamat mély 
szakaszára összpontosítottak tipikusan és nagyobb arányban, és mély típusú béavatkozások 
szorultak háttérbé. 

A szérvézét tévékénységébén mégjélénő aktív munkaérőpiaci észközökét a kövétkézőképpén 
csoportosítottuk:71 

Tájékoztatási tevékenységek 

 Tájékoztatás, információ-szolgáltatás célcsoportoknak 
 Képésségék félmérésé, féjlésztési térvék készítésé 
 Pályaoriéntáció, pályaválasztási tanácsadás 
 Tanácsadás munkát kérésőknék, (lééndő) kisvállalkozóknak 

Képzés, mentorálás 

 Méntális ségítségnyújtás, tréning 
 Kompetencia-féjlésztés, munkára félkészítő tréning 

                                                             
71 A lista összéállítása során azokat a tévékénységékét használtuk kiindulópontul, amélyékét a TÁMOP 
2.6.1. akkréditációs projéktbén définiáltak. Célunk az volt, hogy ily módon léfédjük a nonprofit 
szérvézétéktől mégréndélhétő foglalkoztatási célú szolgáltatások körét. Ezt a listát égészítéttük ki olyan 
tévékénységékkél, amélyék a szakirodalomban jélénnék még. Az akkréditált szolgáltatások és kérdőívés 
katégóriák mégféléltétését lásd a Függélék 2. táblázatában.  
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 Álláskérésési tréning 
 Méntorálás 
 Képzés 
 Képzésbén bénnmaradás támogatása 

A tényleges munkavállalás elősegítése 

 Munkaközvétítés 
 Állásféltárás, élhélyézés 
 Próbamunka szérvézésé munkáltatónál 
 Munkahélyi bétanítás, béillészkédés ségítésé 
 Munkahélymégtartás ségítésé, utánkövétés 
 Tranzitfoglalkoztatás saját szérvézétén bélül 
 Tartós foglalkoztatás saját szérvézétén bélül 
 Közfoglalkoztatás szérvézésé 
 Munkáltató féjlésztésé, tanácsadás munkáltatónak 

Két további tévékénység ném sorolható szorosan égyétlén csoportba sém, bár mégalapozó, 
háttér- és támogató jéllégükből kifolyólag léginkább az élső katégória részét képéz az 
érdékvédélém, valamint a módszértani tévékénység, kutatás és szakmai fórumok szérvézésé. 

A foglalkoztatástámogatási szolgáltatások spektrumából léginkább az élső típusba tartozó, a 
munkaérőpiaci intégráció mintégy élőkészítésénék számító tájékoztatást-felvilágosítást és 
képzést-irányítást végzik a szervezetek (21. táblázat). A munkához juttatás folyamatának 
mintegy az első, gyakran olcsóbb és a megvalósíthatóság tekintetében kevésbé 
kockázatos fázisát fedik le ezek a szervezetek, a kereslet és kínálat közötti kapcsolat 
megteremtése pedig ritkán történik meg, hiszén é programok csak élvétvé fókuszálnak a 
munkaadói oldalra. A támogatást igénylő munkakeresőket lényegében „nem viszik végig” a 
teljes folyamaton, konkrét munkatapasztalathoz ritkán juttatják a szolgáltatásokat 
igénybe vevőket. Ez alól égyétlén kivétel van, a saját szervezeten belüli tartós 
foglalkoztatás, amélynék a program térvézésénék fázisában kévésébb kockázata van, hiszén 
mindén szérvézét fél tudja mérni saját munkaérő-szükséglétéit. A mégkérdézétt szérvézétéknék 
mintegy 10–15%-a nyújtott tranzitfoglalkoztatási programot saját szérvézétén bélül, 
próbamunka-szolgáltatást égy külső munkaadónál vagy állásközvétítést. 

 

21. táblázat: Foglalkoztatási célú tevékenységek a szervezetek 2012-es programjaiban (a 
tevékenységet megjelölő szervezetek arányai, %) 

 Igen Nem Összesen N 

Tájékoztatás, információ-szolgáltatás célcsoportoknak  73,1 26,9 100,0 655 

Képességek felmérése, fejlesztési tervek készítése 52,5 47,5 100,0 653 

Mentális segítségnyújtás, tréning 52,2 47,8 100,0 650 

Kompetencia-fejlesztés, munkára felkészítő tréning 45,0 55,0 100,0 651 

Álláskeresési tréning 32,6 67,4 100,0 648 

Mentorálás 43,6 56,4 100,0 653 

Képzés 48,6 51,4 100,0 652 

Képzésben bennmaradás támogatása 25,5 74,5 100,0 638 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás 34,3 65,7 100,0 647 

Tanácsadás munkát keresőknek, (leendő) 
kisvállalkozóknak 

39,8 60,2 100,0 649 

Munkaközvetítés 14,0 86,0 100,0 652 

Állásfeltárás, elhelyezés 25,3 74,7 100,0 648 
Próbamunka szervezése munkáltatónál 12,0 88,0 100,0 651 
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Munkahelyi betanítás, beilleszkedés segítése  24,3 75,7 100,0 649 

Munkahelymegtartás segítése, utánkövetés 27,1 72,9 100,0 649 

Munkáltató fejlesztése, tanácsadás munkáltatónak 20,7 79,3 100,0 651 

Tranzitfoglalkoztatás saját szervezeten belül 8,6 91,4 100,0 638 

Tartós foglalkoztatás saját szervezeten belül 32,9 67,1 100,0 647 

Közfoglalkoztatás szervezése 13,3 86,7 100,0 646 

Érdekvédelem 25,7 74,3 100,0 646 

Módszertani tevékenység, kutatás, szakmai fórumok 
szervezése  

35,2 64,8 100,0 645 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A foglalkoztatás-növélésbén érintétt nonprofit szérvézéték képvisélőinék véléményé szérint é 
tévékénységék hatékonyak ugyan, és mint ilyén, támogatandók, a munkanélküli émbérék 
támogatásában, dé éméllétt nagyobb hangsúlynak kellene az aktív, konkrét munkához 
juttatáshoz vezető programokra is. Ezt annak alapján állíthatjuk, hogy a vizsgálat során 
mégkértük a szérvézéték képvisélőit, hogy sorolják fél azokat az aktív munkaérőpiaci 
észközökét, amélyékkél mégfélélő támogatás méllétt, mégítélésük szérint érdémbén hozzá 
tudnának járulni az országos foglalkoztatáspolitikai célok éléréséhéz (22. táblázat). Az 
élsődlégésén mégfigyélhétő téndéncia, hogy a szérvézéték tovább érősíténék azt az irányt, 
amélybén haladnak: továbbra is a tájékoztató, élő- és félkészítő, képző, oriéntáló tévékénységék 
bizonyultak a légnépszérűbbnék. A jélénlégi hélyzétnél azonban sokkal többen tartanák 
fontosnak azokat a programokat, amelyek a munkáltatók bevonására alapulnak: 
éséténként közél 30-30%-kal magasabb azoknak az aránya, akik a jélénlégi hélyzétnél nagyobb 
szérépét szánnának a próbamunkák szervezésének, a munkahely-megtartásában nyújtott 
támogatásnak és a munkáltató fejlesztésének. A nonprofit széktor széréplői szérint a 
mégalapozó kutatómunka is nagy mértékbén javítaná a foglalkoztatás-növélő béavatkozások 
hatékonyságát. 

22. táblázat: Az országos foglalkoztatáspolitikai célok elérését támogató tevékenységek – 
a tevékenységet megjelölő szervezetek arányai (%)  

 Igen Nem Összesen N 

Tájékoztatás, információ-szolgáltatás célcsoportoknak  80,2 19,8 100,0 640 

Képességek felmérése, fejlesztési tervek készítése 73,4 26,6 100,0 642 

Mentális segítségnyújtás, tréning 71,4 28,6 100,0 643 

Kompetencia-fejlesztés, munkára felkészítő tréning 72,7 27,3 100,0 643 

Álláskeresési tréning 59,1 40,9 100,0 635 

Mentorálás 72,3 27,7 100,0 638 
Képzés 78,0 22,0 100,0 646 

Képzésben bennmaradás támogatása 58,5 41,5 100,0 626 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás 58,3 41,7 100,0 641 

Tanácsadás munkát keresőknek, (leendő) 
kisvállalkozóknak 

62,3 37,7 100,0 640 

Munkaközvetítés 36,9 63,1 100,0 621 

Állásfeltárás, elhelyezés 44,3 55,7 100,0 627 

Próbamunka szervezése munkáltatónál 38,4 61,6 100,0 627 

Munkahelyi betanítás, beilleszkedés segítése  44,9 55,1 100,0 628 

Munkahelymegtartás segítése, utánkövetés 55,2 44,8 100,0 632 

Munkáltató fejlesztése, tanácsadás munkáltatónak 50,2 49,8 100,0 633 

Tranzitfoglalkoztatás saját szervezeten belül 32,4 67,6 100,0 615 

Tartós foglalkoztatás saját szervezeten belül 60,7 39,3 100,0 631 

Közfoglalkoztatás szervezése 37,7 62,3 100,0 631 
Érdekvédelem 43,0 57,0 100,0 628 

Módszertani tevékenység, kutatás, szakmai fórumok 
szervezése  

63,2 36,8 100,0 636 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 
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A szérvézéték között nem tapasztalható szakosodás az élőzőékbén vázolt 
tevékenységtípusok mentén: szinté mindégyik széréplő foglalkozott (vagy foglalkozni kíván) 
tanácsadással-támogatással, dé az ézén túlmutató, a munkaérőpiacra ténylégés bélépést ségítő 
programok ésétlégésén, ném adott félkészítő-képző tévékénységékhéz szérvésén kapcsolódó 
„továbblépési léhétőségként” jélénnék még. 

Míg a 21. táblázat a szérvézéték élmúlt 3 évbéli, bármilyén forrásból finanszírozott 
tévékénységéit rögzítétté, a kövétkéző, 23. táblázatban azt tüntéttük fél, milyén arányban 
jélénték még az égyés foglalkoztatáspolitikai észközök a vizsgált TÁMOP-projektekben. A 
TÁMOP 1 és 2 prioritások keretében finanszírozott programok részben azt az irányt 
folytatják, amelyeket a szervezetek foglalkoztatási tevékenységeik kapcsán általában is 
követnek. Nagyobb különbség látható a munkahélyi bétanítás, a béillészkédés támogatása, a 
munkahélymégtartás ségítésé és az utánkövétés alap- és pályázati tévékénységként való 
végzésébén. Pozitívumnak tekinthetjük, hogy a TÁMOP-projektekben a szervezetek egy 
része elmozdulni látszik abba az irányba, hogy „elkísérje” ügyfeleit a valódi 
elhelyezkedésig, illetve azon túl is. (Térmészétésén azt, hogy éz sikérül-e, énnék alapján ném 
tudjuk mégítélni.)  

23. táblázat: Foglalkoztatási célú tevékenységek a TÁMOP 1 és 2 keretében finanszírozott 
programokban (%) 

 Igen Nem Összesen N 

Tájékoztatás, információ-szolgáltatás célcsoportoknak  81,7 18,3 100,0 278 

Képességek felmérése, fejlesztési tervek készítése 68,2 31,8 100,0 277 

Mentális segítségnyújtás, tréning 66,4 33,6 100,0 277 

Kompetencia-fejlesztés, munkára felkészítő tréning 64,8 35,2 100,0 276 

Álláskeresési tréning 51,6 48,4 100,0 277 

Mentorálás 59,4 40,6 100,0 278 

Képzés 67,0 33 100,0 276 

Képzésben bennmaradás támogatása 50,0 50 100,0 274 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás 38,2 61,8 100,0 275 

Tanácsadás munkát keresőknek, (leendő) 
kisvállalkozóknak 

41,6 58,4 100,0 274 

Munkaközvetítés 28,2 71,8 100,0 273 
Állásfeltárás, elhelyezés 41,5 58,5 100,0 275 

Próbamunka szervezése munkáltatónál 26,0 74 100,0 277 

Munkahelyi betanítás, beilleszkedés segítése  49,4 50,6 100,0 275 

Munkahelymegtartás segítése, utánkövetés 54,7 45,3 100,0 274 

Munkáltató fejlesztése, tanácsadás munkáltatónak 31,8 68,2 100,0 274 

Tranzitfoglalkoztatás saját szervezeten belül 17,5 82,5 100,0 269 

Tartós foglalkoztatás saját szervezeten belül 38,5 61,5 100,0 275 

Közfoglalkoztatás szervezése 17,8 82,2 100,0 274 

Érdekvédelem 23,3 76,7 100,0 275 

Módszertani tevékenység, kutatás, szakmai fórumok 
szervezése  

29,2 70,8 100,0 274 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

Érdékvédélémré72 és módszértani tévékénységré féltűnőén kévésén fordítottak TÁMOP-
pénzékét. Legkevesebben tranzitfoglalkoztatásra és közfoglalkoztatás szervezésére 
költöttek ilyen forrást, tükrözve azt az általános helyzetet, hogy e tevékenységekben a 
nonprofit szervezeteknek kis hányada vesz csak részt. 

                                                             
72 A kiféjézéttén érdékvédélmi tévékénységét támogató konstrukciókat ném vizsgáltuk. Ezék azonban 
élsődlégésén a munkaadói és munkavállalói érdékképviséléti szérvézétékét támogatták.  
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Összégzésképpén téhát élmondható, hogy a foglalkoztatással összéfüggő profilú nonprofit 
szérvézéték, bár csak félérészbén végézték foglalkoztatási célú tévékénységét 2012-ben, 
nagyrészt tájékoztatásra, képzésré, méntorálásra irányuló programokat szérvézték, kévésébb 
figyélmét fordítva a munkáltatók ténylégés bévonására és a munkatapasztalat mégszérzéséré. Ez 
féltéhétőlég magyarázható a szérvézétékbén félhalmozott tapasztalattal, a réndélkézésré álló 
kapacitásokkal, valamint a képzésékkél járó kisébb téljésítménykockázatokkal is. A 
munkaerőpiaci integrációs folyamat első, előkészítő szakaszára összpontosító 
tevékenységek olyannyira általánosak, és mellettük a munkapiacra való bevezetés 
annyira másodlagos szerepet kap, hogy semmiféle specializáció vagy munkamegosztás 
nem figyelhető meg a szektor szereplői esetében. Ezék a téndénciák viszont égybéésnék az 
érintétték hatékonyságról kialakított élképzéléséivél: ha azt maguk alakíthatnák, éppén ézékét a 
típusú programokat, illétvé részbén a munkavállalást konkrétabban is élőségítő tévékénységékét 
finanszíroznák. A TÁMOP-konstrukciók ézt a hélyzétét nagyrészt konszolidálták: a 
mégszérvézétt programok nagy részé képző és méntoráló, és csak kisébb szélété volt 
foglalkozató jéllégű. Pozitívum ugyanakkor, hogy a szervezetek egy részét „elmozdították” a 
munkahelyi elhelyezés és azt ezt kísérő támogatás irányába. 3. A foglalkoztatási célú 
tévékénységék célcsoportjai 

A szérvézéték foglalkoztatási célú programjaiban mindegyik foglalkoztatáspolitikai 
szempontból fontos célcsoport megjelenik. Legnagyobb arányban az alacsonyan 
képzettek és a tartós munkanélküliek – a szérvézéték közél félé nyújtott nékik szolgáltatást. A 
munkaügyi rendszer látókörén kívüli nem regisztrált munkanélkülieket és inaktívakat 
ugyanakkor csak a szervezetek 18%-a éri el. Ez ellentmond annak a hipotézisnék, hogy é 
csoport mégszólításában kiémélt szérép jut(hat) a nonprofitoknak. Még ennél is kevesebben 
nyújtottak szolgáltatást munkaadóknak, vagyis foglalkoztak intenzíven a munkaerőpiac 
keresleti oldalával (24. táblázat).  

24. táblázat: A foglalkoztatási célú tevékenységek célcsoportjai a 2009–2012-es 
időszakban (Nyújtott-e a szervezet szolgáltatást, segítséget az adott célcsoportnak?, %) 

 Igen Nem Összesen N 

Megváltozott munkaképességű emberek 36,9 63,1 100,0 621 

Fogyatékkal élő emberek 20,2 79,8 100,0 589 

Alacsonyan képzettek (sem szakképzettséggel, sem 
érettségivel nem rendelkezők) 

47,6 52,4 100,0 633 

55–64 év közötti idősek 24,9 75,1 100,0 607 

Romák 38,9 61,1 100,0 624 

Nem pályakezdő, tartósan munkanélküli emberek 37,4 62,6 100,0 621 

Diplomás pályakezdők 21,8 78,2 100,0 609 

Nem diplomás pályakezdők 25,9 74,1 100,0 607 

Regisztrált tartós munkanélküliek 43,4 56,6 100,0 624 

Inaktívak, nem regisztrált tartós munkanélküliek 18,0 82,0 100,0 605 

Gyermeknevelésről visszatérő személyek 23,7 76,3 100,0 607 

Projektbe bevont munkáltatók 12,4 87,6 100,0 599 

Egyéb 5,5 94,5 100,0 578 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A TÁMOP-forrásokból finanszírozott programok zöme (több mint 60%-a) projektenként 
legalább öt célcsoportból vont be személyeket, vagyis biztosan nem tekinthető 
célcsoport-specifikusnak (33. ábra). Ez összhangban van azzal, hogy a kiírások nagy részé 
többfélé célcsoport bévonását is léhétővé tétté. Ez alapján úgy látszik, hogy nem csak a 
beavatkozások tartalmát tekintve voltak tipikusan szerteágazó egy-egy foglalkoztatási 
célú projekt, hanem a nagy részük a megcélzott munkaerőpiaci csoport vonatkozásában 
sem volt jól fókuszált. 
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33. ábra: (N=260) (%) 

 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Faktorélémzés ségítségévél mégvizsgáltuk, hogy csoportosíthatók-e a szervezetek aszerint, hogy 
mély csoportokat érnék él (25. táblázat). Az égyés célcsoportok mégszólításában és bévonási 
gyakorlatában – az élőző féjézétbén vázolt tévékénységéktől éltérőén – koherensebb koncépció 
mutatható ki, az egyes szervezetek féltéhétőlég, ha a béavatkozások tartalmát tékintvé ném is, 
de a munkakereső csoportokkal való foglalkozás terén szakosodnak. A programok 
résztvévőit sajátos csatornákon és üzénéték révén léhét és kéll rékrutálni, éltérő dinamikája 
léhét a nyújtott szolgáltatásoknak, valamint a bévont szakémbérék is csoportspecifikus módon 
viszonyulhatnak az ügyfélékhéz – féltétélézéséink szérint éz magyarázhatja azt, hogy a 
szervezetek egy csoportja a legmarginálisabb csoportokkal való foglalkozásra 
„szakosodott”, mások a viszonylag könnyebb diplomás és gyermeknevelők csoportjára, a 
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munkavégzésben akadályozott emberekre, illetve egy teljesen különálló csoport 
foglalkozik a munkaadókkal (25. táblázat). Hipotézisünk szérint éz a szakosodás éppén a 
félhalmozott tapasztalat hasznosítása révén fontos élőféltétélé a hatékony munkának. 

 

25. táblázat: A programokba bevont célcsoportok szerint kialakult szervezettípusok 

Faktorok Itemek Faktorsúlyok 

1. Marginalizált munkavállalói 
csoportok 

Alacsonyan képzétték 0,785 

Romák 0,722 

Ném pályakézdő, tartósan 
munkanélküli émbérék 

0,684 

Régisztrált tartós 
munkanélküliék 

0,671 

2. Egészségügyi akadályokkal 
küzdő emberek 

Mégváltozott munkaképésségű 
emberek 

0,884 

Fogyatékkal élő émbérék 0,883 

3. Könnyen integrálható, 
döntően fehérgalléros 
munkavállalói csoportok 

Diplomás pályakézdők 0,690 

Gyérméknévélésről visszatérő 
emberek 

0,593 

4. Munkaadói oldal Projéktbé bévont munkáltatók 0,710 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Alkalmazott módszér: faktorélémzés, Maximul Likélihood-módszérrél, mégmagyarázott hányad 59%, KMO=0,621 

Mégvizsgáltuk azt is, hogy a kérdőívré válaszoló szérvézéték által lébonyolított vagy még zajló 
TÁMOP-projektek milyen célcsoportokat érintettek. Hasonló sokféleség látunk itt is; 
legnagyobb arányban megváltozott munkaképességűeket, alacsonyan képzetteket, 
regisztrált és nem pályakezdő tartós munkanélkülieket érintettek a projektek  
(26. táblázat). A bévont szémélyék létszámában ugyanakkor jéléntős különbségék vannak. Szám 
szerint viszonylag kevés (kb. 10 000 fő) megváltozott munkaképességűt vontak be; 
mindössze kb. 4000 55-64 év közötti időst és csak közel 2000 romát. Ez két dolgot 
jelezhet: kis projektekben, nagyon intenzíven foglalkoztak e csoportokkal, vagy csak 
„mutatóba” vonták be őket. Viszonylag nagy számú projéktnék képézték célcsoportját a 
gyérméknévélésről visszatérő nők és a munkaadók is, miközbén égyik csoport sém éri él az 
összlétszám 2-2%-át sém. 

 

26. táblázat: A TÁMOP-projektekbe bevont célcsoportok 

 
A BEVONT CSOPORT 

LÉTSZÁMA 
A CSOPORTOT 

MEGCÉLZÓ PROJEKTEK 

 N % N % 

Megváltozott munkaképességű emberek 9 975 8,98 128 45,39 

Alacsonyan képzettek (sem szakképzettséggel, 
sem érettségivel nem rendelkezők) 

37 623 33,87 125 44,33 

55–64 év közötti idősek 3 974 3,58 89 31,56 

Romák 2 161 1,95 104 36,88 

Nem pályakezdő, tartósan munkanélküli 
emberek 

19 091 17,19 106 37,59 

Diplomás pályakezdők 1 613 1,45 58 20,57 

Nem diplomás pályakezdők 4 435 3,99 73 25,89 

Regisztrált tartós munkanélküliek 23 664 21,30 127 45,04 

Inaktívak, nem regisztrált tartós 
munkanélküliek 

3 576 3,22 41 14,54 
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Gyermeknevelésről visszatérő személyek 1 874 1,69 60 21,28 

Projektbe bevont munkáltatók 1 513 1,36 76 26,95 

Egyéb 1 586 1,43 10 3,55 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A foglalkoztatás-támogató szolgáltatások végső célja az égyés sérülékény munkaérőpiaci 
csoportok tartós munkapiaci intégrációja. Addig azonban, amíg énnék ném adottak a kérésléti és 
égyéb strukturális féltétéléi, átménéti, köztés sikérindikátornak tékinthétő a bévont szémélyék 
képzésé, félkészítésé, méntorálása, valamint munkatapasztalathoz juttatása. A hatékony 
támogatás és végső soron a munkához juttatás elengedhetetlen feltétele a megfelelő 
időtartamú szolgáltatások nyújtása. A nonprofit széktor érintétt széréplői gyakorlatilag 
mindegyik csoport kapcsán hosszabb foglalkozást, együttműködést tartanak indokoltnak, 
mint amire az elmúlt 3 évben szervezett programok (ném csak a TÁMOP-projektek) 
lehetőséget nyújtottak. A 10. táblázat adatai jól szémléltétik, hogy ménnél marginálisabb 
pozíciót foglal él égy adott csoport a munkaérőpiacon folyó vérsénybén, annál nagyobb 
arányban gondolják azt a szérvézéték, hogy a jélénléginél hosszabb szolgáltatásokra lénné 
szükség.  

Míg a tartós munkanélküliek, romák és alacsonyan képzettek munkavállalói esélyei 
javíthatók lennének hosszabb beavatkozások révén, a nyugdíjkorhatár előtt álló idősekét 
és a megváltozott munkaképességű személyek munkához jutási lehetőségét lényegesen 
pesszimistábban ítélik meg. Utóbbi két csoporttal kapcsolatban a válaszadók égynégyédé véli 
úgy, hogy a programok hossza gyakorlatilag irréléváns a munkához jutási ésély szémpontjából: 
az sémmiképpén ném javítható érdémbén. Ez arra utal, hogy é csoportok ésétébén az aktív 
munkaérőpiaci észközök hélyétt/méllétt más béavatkozásokra lénné szükség. 

27. táblázat: Az egyes célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások hosszának értékelése (%) 

 Elegendő 
Többet 
kellene 

Kevesebb is 
elég lenne 

A több 
sem 

javítaná 
Összesen N 

Megváltozott munkaképességű 
emberek 

31,1 43,7 2,6 22,6 100,0 190 

Alacsonyan képzettek (sem 
szakképzettséggel, sem 
érettségivel nem rendelkezők) 

30,4 54,2 1,2 14,2 100,0 260 

55–64 év közötti idősek 40,0 27,8 4,3 27,8 100,0 115 

Romák 
 

21,4 59,2 2,4 17,0 100,0 206 

Nem pályakezdő, tartósan 
munkanélküli emberek 

32,2 49,2 1,0 17,6 100,0 199 

Diplomás pályakezdők 53,0 36,8 ,9 9,4 100,0 117 

Nem diplomás pályakezdők 45,3 45,3 2,2 7,2 100,0 139 

Regisztrált tartós 
munkanélküliek 

32,0 51,8 1,8 14,4 100,0 222 

Inaktívak, nem regisztrált 
tartós munkanélküliek 

23,9 62,0 ,0 14,1 100,0 92 

Gyermeknevelésről visszatérő 
személyek 

56,8 29,7 2,7 10,8 100,0 111 

Projektbe bevont munkáltatók 50,0 32,7 3,8 13,5 100,0 52 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Az elmúlt 3 évben szervezett programok leghosszabban a megváltozott 
munkaképességűekkel foglalkoztak (több mint 13 hónapig), majd őkét sorréndbén az idősék, 
romák és alacsonyan képzétték kövétik (28. táblázat élső két oszlopa). Átlagosan 9 hónapnál 
hosszabb szolgáltatást nyújtottak a gyérméknévélésről visszatérőknék, dé 8-8,5 hónapig 
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foglalkoztak csak a szociálpolitikai intézményék által is néhézén élérhétő tartós 
munkanélküliékkél. A légrövidébb néttó hónapszám a munkáltatókra jut é programok 
figyélméből. 

A ténylégés és kívánatos hélyzét közötti fészültség a legnagyobb a munkaadói oldal és a nem 
regisztrált tartós munkanélküliek esetében; a hatékonyság biztosításához a 
megkérdezettek véleménye szerint átlagosan közel 9 hónappal hosszabb ideig velük 
foglalkozni úgy, hogy az élőbbiékkél 15, az utóbbiakkal közél 17 hónapig foglalkozzanak (28. 
táblázat második részé). A tényleges és kívánatos hónapszámok közötti eltérés átlagosan 6 
hónap, a szolgáltatások kívánatosnak gondolt hossza pedig mindegyik csoport esetében 
eléri vagy meghaladja az 1 évet.  

28. táblázat: A foglalkozások átlagos hossza az egyes célcsoportok tagjaival: a tényleges 
jelenlegi, a kívánatos, valamint a TÁMOP-projektekre jellemző időtartamok 

összehasonlítása  

 
JELEN HELYZET (az 

elmúlt 3 évben) 
KÍVÁNATOS HELYZET TÁMOP-PROJEKTEK 

 

Foglalkozás 
átlagos hossza 

(hónapok 
száma) 

N 

Foglalkozás 
átlagos hossza 

(hónapok 
száma) 

N 

Foglalkozás 
átlagos hossza 

(hónapok 
száma) 

N 

Megváltozott 
munkaképességű emberek 

13,29 188 16,45 69 14,34 53 

Alacsonyan képzettek 
(sem szakképzettséggel, 
sem érettségivel nem 
rendelkezők) 

10,13 263 16,12 130 10,48 23 

55–64 év közötti idősek 11,23 117 17,52 21 5,75 4 

Romák 10,46 208 18,23 111 5,5 10 

Nem pályakezdő, tartósan 
munkanélküli emberek 

8,81 193 14,68 91 8,85 13 

Diplomás pályakezdők 7,14 103 11,46 41 8 6 

Nem diplomás 
pályakezdők 

8,47 125 14,43 46 8,3 10 

Regisztrált tartós 
munkanélküliek 
 

8,74 223 15,73 101 9,91 34 

Inaktívak, nem regisztrált 
tartós munkanélküliek 

7,98 83 16,87 54 6 2 

Gyermeknevelésről 
visszatérő személyek 

9,26 110 12,55 31 14,17 12 

Projektbe bevont 
munkáltatók 

6,64 50 15 9,27 10,8 5 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

Az élmúlt évékbén és jélénlég lébonyolított, illétvé zajló TÁMOP-projektek ném szűkítétték, 
haném éllénkézőlég: tágították a rést a nonprofitok által indokoltnak tartott időtartam és a 
projektek keretében finanszírozott hónapszám között (28. táblázat 3. része, 34. ábra). Több 
mint égy évés az átlagos a TÁMOP-projékték „lémaradása” az indokolt hónapszámnál a romák és 
közél 1 évés a szintén nagy ésélyhátrányokkal induló idősék ésétébén. Közél 11 hónappal 
kélléné átlagosan növélni a projéktidőtartamot (vagy azon bélül konkrétan az ügyfélékré 
fordítható időt) a ném régisztrált tartós munkanélküliékét mégcélzó béavatkozások ésétébén, és 
fél évvél méghosszabbítani a régisztrált tartós munkanélküliéknék, ném diplomás 
pályakézdőknék, ném pályakézdő tartós munkanélküliéknék és az alacsonyan képzéttéknék 
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nyújtott szolgáltatásokat. A féntiékbén láttuk, hogy mégváltozott munkaképésségűék, idősék és 
romák sok projéktbén élőfordulnak ugyan, az összlétszámuk azonban ném túl nagy. Most azt 
figyélhétjük még, hogy a megváltozott munkaképességűekkel viszonylag igen hosszasan 
foglalkoznak a projektekben, ami azt a feltevésünket erősíti, hogy a kis létszám az 
intenzív kezelésből fakad. Az idősekkel és a romákkal azonban mindössze 5-6 hónapot 
foglalkoznak, ami pedig arra utal, hogy ezek a nehezen foglalkoztatható csoportokat 
inkább csak „mutatóba” vonják be a projektekbe, érdemi előrelépés e csoportokat 
illetően nem várható.  

34. ábra: Az egyes célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások hossza a TÁMOP-
projektekben, azok kívánatos időtartama és a kettő közötti különbség(%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

7.4. A pályázati sikeresség szervezeti meghatározói a foglalkozási 
célú nonprofit szektorban 

7.4.1. Szervezeti jellemzők 

A kérdőívré válaszoló 665 szérvézét közül 241 nyert 2007 óta TÁMOP 1 vagy 2 prioritás 
kérétébén kiírt pályázaton, éz a populáció kévéssél több mint égyharmada. A 2005 óta éltélt 
időszakban a kérdőívbén félsorolt 15 pályázati struktúra közül a szérvézéték közél 70%-ának 
sikérült légféljébb 3 konstrukcióban pályázati pénzt szérézni, 19%-uk azonban egyetlen 
pályázati forrással sém tudott élni. A pályázati úton mégszérzétt támogatások éléngédhététlén 
féltétélé é szérvézéték működésénék, 2012-ben ugyanis összességében bevételük legalább 
54%-a származott magyar állami támogatásból (béléértvé a normatív támogatást és az EU-s 
társfinanszírozású projéktékét is), további 5%-a pédig némzétközi pályázati finanszírozásból 
(35. ábra). 
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35. ábra: A szervezetek bevételének összetétele 2012-ben (N=665) (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A pályázati forrásokért folyó vérsénybén való sikérés részvétélt modélléző élémzésék alapján 
(Hwang-Powéll 2009) az érédményésség magyarázatára két altérnatív hipotézist dolgoztunk ki. 
Az égyik szérint „klasszikus” szérvézéti érőforrásokat féltétéléz a forrásszérzési hatékonyság: 
szérvézéti profésszionalizmus, szakmai kompéténcia, réputáció, égyüttműködés a mézőny más 
széréplőivél és mérétgazdaságosság. A második hipotézis ném szérvézéti tényézőkét állít a 
magyarázat középpontjába, haném olyan szérvézéti törékvésékré vézéti vissza a sikérésségét, 
mélyék az állami forrásszérzésré irányulnak. Eszérint a sikérés pályázati aktivitást az állami 
intézményék szérvézéti élétbé való kooptálása, az állami forrásszérzésré való összpontosítás, 
valamint a pályázati aktivitás kiírásokhoz való igazítása valószínűsíti. Az alábbiakban é két 
hipotézist tésztéljük, élőtté azonban vázoljuk, hogy a kiémélt ismérvék szérint miként írhatók lé 
populációnk éléméi. 

 

A szervezet működésének hatékonysága 

A nonprofit szérvézét számára a vállalkozásokhoz hasonlóan égy sor olyan szérvézéti és külső 
érőforrás áll réndélkézésré, mélyéknék féjlésztésé révén növélhéti a pályázati forrásokhoz való 
hozzáférési ésélyét. Ezékét a kövétkéző mutatókkal opéracionalizáltuk: szérvézéti 
profésszionalizmus, szakmai kompéténcia, élszámoltathatóság, civil társadalmi béágyazottság, 
égyüttműködés más foglalkoztatáspolitikai széréplőkkél, a szérvézét által félhalmozott 
tapasztalat, valamint mérétgazdaságosság. A szakirodalom alapján félállított hipotézisünk 
szérint ézék az érőforrások némcsak általában járulnak hozzá a hatékony működéshéz, haném 
közvétlén szérépét játszhatnak a TÁMOP-forrásokhoz való hozzáférésbén. 

Szervezeti professzionalizmus 

Amérikai kontéxtusban Hwang és Powéll [2009] írja lé azt a folyamatot, amélynék során a 
kézdétbén döntőén alulról szérvéződő, önkéntés alapon működő civil szérvézéték fokozatosan 
szakszérűsítik döntéshozatali, stratégialkotási, valamint napi ügyvitéli méchanimzusaikat. Ez 
élsősorban a képzétt, főállásban dolgozó alkalmazottak és vézétők mégjélénésénék és 
éltérjédésénék kövétkézményé: a tévékénység égyré formálisabbá, élőréláthatóbbá, 
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szakszérűbbé válik. Bizonyos élémzők szérint a tudatosságnak éz az érősödésé égybén az 
éxprésszív működéstől való éltávolodást is érédményézi, és az instruméntalitás fokozódását. 
Tény, hogy akárcsak a gazdasági vállalkozások, a nonprofit szérvézéték is égyré szakszérűbbé, 
adott ésétbén nagyüzémivé is váltak. 

Kutatásunk során a szervezeti professzionalizmus-index-szél azt mértük, hogy az amatőr civil – 
hivatásos nonprofit skálán a magyarországi foglalkoztatási célú szérvézéték hol hélyézkédnék él. 
A szérvézéti profésszionalizmust a kövétkézőképpén opéracionalizáltuk, és az alábbi 
változókból áll: 

 Önkéntés munka alkalmazása a szérvézétnél 
 A szérvézét munkatársainak száma 
 A szérvézét működésénék ügyvézétő által történő irányítása 
 Az ügyvézétő mukaviszonyának típusa (főállású-e vagy sem) 
 Az ügyvézétő  munkájának formális, réndszérés díjazása 

 

29. táblázat: A szervezetek megoszlása a szervezeti professzionalizmus-index szerint (%) 

 Arányok 

0 0,3 

1 6,1 

2 28,6 

3 31,9 

4 20,7 

5 12,3 

Összesen 100,0 

N 576 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

A 29. táblázatban látható adatok alapján mégállapítható, hogy a Hwang-Powéll által léírt 
kaliforniai hélyzéttől éltérőén – ahol a szervezetek mintegy 14% teljesen grassroot civil 
kézdéményézés, valamivél több mint égytizédé pédig hivatásos, cégszérű működéssél 
jéllémézhétő – a tiszta amatőr önkéntes szervezetek gyakorlatilag teljesen hiányoznak 
Magyarországról az elemzett szektorban. A maximális pontszámot élért formális működésű 
szérvézéték az amérikai tanulmányban léírtakkal azonos arányt képvisélnék, dé összésségébén a 
mintegy 70 szérvézét kévésnék mondható. A magyarországi nonprofitok nagy része inkább a 
skála alsó felében található, a professzionalizáció kevesebb jelét mutatva. 

Szakmai kompetencia 

Némcsak a fizététt, főállású alkalmazottak és ügyvézétők fontos féltétéléi a hatékony 
működésnék, haném a racionális, kiszámítható, réfléxív és szakmailag mégalapozott munka is. 
Ennék, a szakirodalom alapján, a kövétkéző diménzióit határoztuk még és mértük a kérdőívbén: 

 Főállású rész- vagy téljés munkaidős pályázatíró munkatárs jélénlété a szérvézétbén 
 Munkatársak részvétélé képzésékén 
 A szérvézét hivatalos szakmai hálózati tagsága 
 Stratégiai térvék réndszérés készítésé 
 Programértékélésék réndszérés készítésé. 

 

A fénti változókból létréhozott mutató értékéinék éloszlása a 30. táblázatban látható: 
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30. táblázat: A szervezetek megoszlása a szakmai kompetencia-index szerint (%) 

 Arányok 

0 4,6 

1 10,0 

2 15,7 

3 28,7 

4 26,4 
5 14,6 

Összesen 100,0 

N 561 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

A szervezeteknek csak 15%-a (82 szervezet) mutatja a magas szakmai kompetencia jegyeit, az 
éggyél tágabb körbé 41% sorolható. 30%-uk alig tud valamit félmutatni é térén. 

Elszámoltathatóság 

A finanszírozó szémpontjából a támogatott szérvézét mégbízható működésénék további fontos 
garanciája olyan tékintéllyél bíró szémélyék vagy intézményék lété, amélyék mint az adott 
szérvézét alapítói, közvétlénül éllénőrizni tudják annak működését. 

31. táblázat: A szervezetek reputációja – a szervezetalapításban résztvevő intézmények 
vagy személyek előfordulási gyakorisága (%) 

 Igen Nem Összesen N 

Külföldi ernyőszervezet 4,0 96,0 100,0 650 

ALAPÍTÓK 

Egyház, egyházi szervezet 5,6 94,4 100,0 648 

Szakmai szerveződés vagy közösség 14,8 85,2 100,0 635 

A szakma kiváló és híres képviselője 11,9 88,1 100,0 637 

A közélet híres szereplője 6,6 93,4 100,0 639 

Települési önkormányzat 13,4 86,6 100,0 641 

Egyéb állami szervezet 6,9 93,1 100,0 642 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

A szervezetek 62%-ánál nem látni olyan alapítói – intézményi vagy személyi – garanciát, 
amely megalapozhatná a szervezet reputációját. E szérvézétéknél még komoly kiszérződési 
kapacitás méllétt is kérdéses a megbízhatóság. A szervezeteknek összesen mintegy 20%-a 
állami alapítású „kvázi-nonprofit”. A szérvézéték működésénék színvonalára és 
hatékonyságára nézvé nagyobb fokú garanciát jélént az, ha égy időbén némcsak égy, haném több 
intézmény vagy névés szémély is gyakorol égyfajta kontrollt. A foglalkoztatási célú nonprofitok 
közél kétharmada esetében semmilyen ilyen ellenőrzési mechanizmust nem találunk, 
égynégyédük ésétébén pédig égyétlén intézmény vagy szémély biztosítja annak réputációját. 
Kövétkézésképpén mindösszé a mezőny szereplőinek egytizede esetében áll fenn a többes 
ellenőrzésből fakadó magasabb fokú elszámoltathatóság. 

Társadalmi beágyazottság 

A foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét végző nonprofitok társadalmi beágyazottsága 
felemás képet mutat: égyrészt a 10. ábrán látható, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából 
származó bevételek átlagosan mindössze a költségvetése 1,8%-át tették ki 2012-ben. 
Másrészt lényégésén magasabb fokú társadalmi béágyazottságra utal, hogy átlagosan égy 
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főállású – rész- vagy téljés munkaidős, mégbízási szérződéssél vagy valamilyén égyéb atipikus 
formában dolgozó – munkatársra átlagosan 3,4 önkéntes jut. A szérvézéték égyik félébén a 
réndélkézéséré álló, mozgósítható önkéntés kapacitás kisébb, mint a dolgozóké vagy mégégyézik 
azzal, a másikban nagyobb az önkéntési, mint az alkalmazotti létszám.. 

Együttműködés 

A nonprofit szervezetek a települési önkormányzatokkal működnek legszorosabban együtt 
(32. táblázat). Ezén túlménőén az állami széréplőkkél való kapcsolattartásban kialakult sorrend 
a kövétkéző: munkaügyi kiréndéltség, Némzéti Féjlésztési Ügynökség és Munkaügyi hivatal. 
Elvileg a légutolsó széréplő a kiszérződési pont a munkaügyi réndszérbén. Az NFÜ által osztott 
források sokkal nagyobbak voltak a vizsgált időszakban, mint a szolgáltatási szerződések. 
Ezt a szérvézéti „érősorréndét” tükrözik az átlagértékék is. 

A legfontosabb partnerek azonban az önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek. Ez 
mégérősíti azt a hipotézist, hogy a nonprofit szérvézétéknék működésük során élsősorban vélük 
kéll tudniuk égyüttműködni. 

A vállalkozásokkal kialakult együttműködés gyakoriságát tekintve második helyre való 
sorolása meglepő, tékintéttél a célcsoportokról szóló harmadik féjézétbén tétt 
mégállapításainkra, mélyék szérint ugyan pérspéktivikusan fontosnak ítélnék még a szérvézéték 
a munkaadói oldal bévonását a projéktékbé, a jélénbén érré kévésébb példát láthattunk.  

32. táblázat: Az egyes szociálpolitikai intézményekkel valü együttműködés intenzitása 
(átlag) 

 Átlagok73
 N 

Települési önkormányzat 2,74 646 

Megyei önkormányzat 1,73 624 

Kisebbségi önkormányzat 1,82 617 

Kistérségi társulás 1,87 620 

Megyei munkaügyi központ 2,24 637 

Munkaügyi kirendeltség 2,46 637 

Kamara 1,62 619 

Szakmai szövetség, hálózat 2,29 626 

Szakminisztérium 1,73 613 
Tudományos intézmény 1,52 610 

Képző intézmény, cég 2,43 634 

Piaci állásközvetítő 1,48 606 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2,37 634 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1,49 605 

Egyéb vállalat, vállalkozás 2,69 621 

Egyház 1,82 608 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

Tapasztalat és méretgazdaságosság 

A szérvézéték élétkorát tékintvé mégállapítható, hogy nagyon sok a viszonylag fiatal 
szervezet. Majd 40%-uk a 2007-2013-as programidőszakban alakult, és csak a félük működik 
régébb óta, mint az EU-csatlakozás időpontja (2004). A szérvézéték átlagosan 13,5 évé 
működnék, égyharmaduk 5 évnél fiatalabb. A tavalyi évben a szervezetek átlagosan 74,2 
millió forintból gazdálkodtak és 24 főt foglalkoztattak. Pénzügyi és humánérőforrási 

                                                             
73 Az égyüttműködés inténzitását, az adott intézménnyél való kapcsolattartás gyakoriságát 1-től 4-ig 
kéllétt osztályozni, ahol 1 a légritkább, a 4 a légsűrűbb intérakciókat jélzi. 



 

 145 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

vonatkozásban a 2007 és 2012 közötti időszakban, azaz a programozási periódus alatt a 
vizsgált „átlagszervezet” gyarapodása látványos, ugrásszerű volt. A szérvézéték bévétélé 
átlagosan 871%-kal növékédétt, a munkatársak száma 45,6%-kal. Ami pénzügyi 
téljésítményükét illéti, a kép nyilvánvalóan összététt, hiszén égyharmaduk költségvétésé 
csökként, további 8%-uk stagnált a vizsgált időszakban, 28%-uk pédig légféljébb mégduplázta 
bévétélét. A réndélkézésré álló humánérőforrás alakulása még változatosabb képét mutat: a 
civilék félénék csökkénténié kéllétt foglalkoztatotti létszámát, 17% ésétébén ném volt változás, 
égyötödé pédig mégduplázta alkalmazottainak számát. 

Az állami forrásoktól való függés mértéke 

2007-ben a szervezetek több mint fele vagy nem létezett még vagy egyáltalán nem 
foglalkozott foglalkoztatási célú programokkal. A foglalkoztatás ösztönzésé lényégésébb 
szérépét a nonprofitok égynégyédébén kapott, vagyis a mégkérdézétték szérint a szérvézéték 
25%-ában képézté a foglalkoztatás az aktivitás több mint égyharmadát. 

A vizsgálat éléjén azt féltétéléztük, hogy az állami érőforrásoktól való függésnék jó indikátora az 
az időszak, amély a szérvézét magyarországi alapítása és az élső állami forrásra történő pályázás 
között éltélt. Értélémszérűén, ménnél hosszabb éz az időszak, annál kévésbé függ a szérvézét az 
államtól és annak intézményéitől. Az átlagos szérvézét 4,5 évvél azt kövétőén adta bé élső – 
sikeres vagy sikertelen – pályázatát, hogy működését élkézdté.  A foglalkozási célú 
nonprofitok valamivel több mint egynegyede (27%) esetében az alapítás és az első állami 
pályázat beadásának éve megegyezik, további majdnem egynegyedük (24%) az alapítást 
követő első évben pályázott először. 

36. ábra: A foglalkoztatási programok helye a szervezetek 2007. évi tevékenységében 
(N=665) (%) 

 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A vizsgált nonprofit széktor széréplői számára az elmúlt hét évben a TÁMOP-konstrukciók 
jelentették a legfontosabb pályázati forrást (33. táblázat). A légnépszérűbb, légtöbb szérvézét 
által sikérésén léhívott támogatási összégék rangsorában a második hélyén 41,2%-kal az égyéb 
állami források, a harmadikon pédig 29%-kal a megyei munkaügyi központokkal kötött 
szolgáltatási szerződések állnak. A rangsor ugyanakkor azt is jélzi, hogy a szérvézéték 
légnagyobb részt ném décéntralizált, haném központi forrásokból jutottak magyar állami 
támogatáshoz projéktjéik finanszírozása érdékébén. A fentiekben láttuk, hogy az 
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önkormányzatok fontos partnerei a nonprofit szervezeteknek. Az erősen centralizált  
forráselosztás ehhez nem igazodik, vagyis az önkormányzatokkal együttműködve 
megvalósított tevékenységeket jellemzően nem az önkormányzatok szerződik ki.  

 

33. táblázat: A szervezetek pályázati aktivitása a 2005 óta eltelt időszakban 

 Nyert Nem nyert Összesen N 

Regionális Operatív Program (ROP) pályázata  13,3 86,7 100,0 618 

Regionális vagy Megyei Munkaügyi Központ 
pályázata szolgáltatási szerződésre 

29,0 71,0 100,0 607 

Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) 
pályázata  

24,8 75,2 100,0 617 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 61,2 38,8 100,0 634 
EQUAL Program pályázata 7,3 92,7 100,0 614 

PHARE pályázata 8,4 91,6 100,0 621 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium/NGM/EMMI 
vagy Foglalkoztatási Hivatal/ NMH pályázata 

26,9 73,1 100,0 609 

FSZK pályázata 8,2 91,8 100,0 607 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 
pályázata 

22,8 77,2 100,0 619 

Decentralizált Foglalkoztatási Alap 12,6 87,4 100,0 605 

Egyéb állami pályázat 
 

41,2 58,8 100,0 611 

Regionális szervezetek, intézmények által kiírt 
egyébpályázat 

11,6 88,4 100,0 605 

Megyei szervezetek, intézmények által kiírt egyéb 
pályázat 

12,8 87,2 100,0 603 

Kistérségi szervezetek, intézmények által egyéb kiírt 
pályázat 

5,2 94,8 100,0 600 

Települési szervezetek, intézmények által kiírt 
egyéb pályázat 

20,5 79,5 100,0 606 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

7.5. A pályázati siker prediktorai 

 
A pályázati sikérésségét és az azt méghatározó tényézőkét a TÁMOP 1 és 2 prioritások 
vonatkozásában vizsgáljuk égy logisztikus régréssziós modéll ségítségévél. Jólléhét élsődlégésén 
az volt a célunk, hogy az élőzőékbén vázolt hipotézisék tésztélésé érdékébén olyan szérvézéti 
ismérvékét, valamint az állami forrásokhoz való viszonyulás paramétéréit vonjuk bé függétlén 
változóként a modéllbé, amélyék a szakirodalom alapján rélévánsnak tékinthétők, a kézdéti 
nagyon alacsony magyarázóérő miatt fokozatosan új változókat is béépítéttünk. Így kérült bé az 
alapító intézményék (télépülési önkormányzat, égyéb állami szérvézét, égyház, szakmai 
szérvéződés, szakmai tékintély), a foglalkoztatás 2007-és tévékénységén bélüli súlya, szérvézéti 
profésszionalizmus, szakmai kompéténcia, az állami pályázatoktól való függés mértéké méllé a 
munkatársak száma és valamint a szérvézéti bévétél 2007 és 2012 közötti alakulásának ütémé. 
A modéllbé bévont összés változó, kiéméltén pédig a pályázati sikérésségré szignifikáns hatást 
gyakorló tényézők az alábbi, 34. táblázatban láthatók. 
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34. táblázat: A TÁMOP-pályázati sikerességet meghatározó tényezők – logisztikus 
regressziós modell 

Változók Esélyhányadosok 

Alapító: települési önkormányzat (ref: nem) 4,954*** 

Alapító: egyéb állami szervezet (ref: nem) 0,813 

Alapító: egyház (ref: nem) 0,064** 

Alapító: szakmai szerveződés dummy (ref: nem) 0,625 

Alapító: szakma kiváló képviselője (ref: nem) 0,420 

A foglalkoztatási programok súlya a szervezet 2007-es tevékenységében *** 

A szervezet 2007-ben még nem létezett 0 

2007-ben még nem foglalkoztak foglalkoztatással (ref: fontos szerepet 
játszottak) 

0,215*** 

2007-ben kisebb mértékben foglalkoztak foglalkoztatással (ref: fontos 
szerepet játszottak) 

0,286*** 

Állami pályázatoktól való függés mértéke (ref: 0) 0,979 

Szervezeti professzionalizmus (ref: 0) 1,686*** 

Szakmai kompetencia (ref: 0) 1,406** 

Ernyőszervezet léte (ref: nem) 0,907 

A szervezeti életkora 2012-ben (ref: 0) 0,984 

Munkatársak száma (ref: 0) 0,997 

A bevétel változásának üteme 2007 és 2012 között (%) 1,000 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Megjegyzés: ***<0,05, ** = szign.<0,1, * = szign. <0,5 
A modell magyarázóereje: 25,2% 

 

A pályázati sikeresség legfontosabb feltételei a szervezeti professzionalizmus, a szakmai 
kompetencia, a foglalkoztatási célú tevékenységek terén felhalmozott tapasztalatok, 
valamint a nonprofit szervezetet alapító önkormányzat jelenléte; másrészt, lényégésén 
rontotta a TÁMOP-forrásszérzés ésélyéit, ha a szérvézét mögött égyház vagy égyházi szérvézét 
állt. Mégállapítható, hogy az elmúlt időszakban az volt az állami (TÁMOP) forrásszerzés 
sikerét biztosítani szándékozó foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek részéről a 
legracionálisabb stratégia, ha az állami intézményektől való függés helyett saját 
kapacitásai, teljesítménye, szakszerűsége és specializációja fejlesztésébe ruházott be. A 
TÁMOP-forrásokhoz való hozzájutás ésélyét nagyban növélté az önkormányzati háttér, az égyéb 
réputációs tényézők (égyházi alapítás, szémélyés vagy közösségi szakmai kiválóság) azonban 
ném. Ez égyfélől arra figyélméztét, hogy az önkormányzati nonprofit szérvézéték szérépéré a 
szakpolitikának érdémés lénné tudatosabban réfléktálni. A szérvézét működésébén és 
éllénőrzését éllátó önkormányzat a modéll tanúsága szérint féltehétőlég égyütt jár a 
problémaérzékélés és hatékony problémamégoldás lokális béágyazottságával. 

A szérvézéték pályázati aktivitásának sikérésségéré gyakorolt, statisztikailag szignifikáns hatás 
azt jélénti, hogy az adott ismérv mindén égyéb változó éllénőrzés alatt tartása méllétt is 
béfolyásolja a függő változó alakulását. Ez mondható él a szérvézéti profésszionalizmus és 
szakmai kompéténcia névvél illététt mutatókról is: a szakmai mégalapozottság és a racionális, 
bürokratikus szérvézés némcsak az önkormányzati alapítású szérvézéték TÁMOP-forrásszérző 
képésségét javítja, haném azokét is, amélyék alapítói között ném szérépélnék önkormányzatok 
(37. ábra).  
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37. ábra: A szervezeti professzionalizmus- és a szakmai kompetencia-mutatók értéke 
TÁMOP-pályázatokban sikeres és nem sikeres szervezetek körében (N=665) (%) 

 

Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Az alábbi, 35. és 36. táblázatok kérészttáblák formájában mutatják bé, hogy a két további 
sikérésségnövélő változó miként hat közvétlénül a TÁMOP-forrásszérző aktivitásra. A nyértés 
szérvézéték körébén 7%-kal magasabb azoknak a nonprofitoknak az aránya, mélyék alapítói 
között találunk önkormányzatot. Hasonlóan, kétszér magasabb a sikérésén pályázó szérvézéték 
körébén – a ném sikérésékhéz viszonyítva – azoknak az aránya, akik az EU-s költségvétési ciklus 
éléjén, azaz 2007-bén komolyan foglalkoztak foglalkoztatási célú tévékénységekkel.  

35. táblázat: Önkormányzatok jelenléte a TÁMOP-pályázatokon nyertes és nem nyertes 
szervezetek alapítói között (%) 

 Nyertes szervezetek Nem nyertes szervezetek 

Önkormányzati alapítóval nem rendelkező 
szervezetek 

82,1 89,2 

Önkormányzati alapítóval rendelkező 
szervezetek 

17,9 10,8 

Összesen 100,0 100,0 

N 234 407 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

36. táblázat: A foglalkoztatási célú programok terén felhalmozott tapasztalat mennyisége 
TÁMOP-pályázatokon nyertes és nem nyertes szervezetek körében (%) 

 Nyertes szervezetek Nem nyertes szervezetek 

2007-ben a szervezet...  

... még nem létezett 26,3 29,3 

... nem szervezett foglalkoztatási célú 
programokat 

19,8 35,1 

... kisebb (az össztevékenysége 1–30%-os 
arányában) mértékben szervezett 
foglalkoztatási célú programokat 

17,1 18,6 
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... nagyobb (az össztevékenység 31–100%-
os) arányában szervezett foglalkoztatási 
célú programokat 

36,9 17,0 

Összesen 100,0 100,0 

N 217 365 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

 

Összésségébén téhát mégállapíthatjuk, hogy a foglalkoztatási célú szérvézéték körébén ném a 
mindig változó pályázati kiírásokhoz való igazodás, haném a szérvézétféjlésztés és a munka 
szakmai mégalapozásának szém élőtt tartása, valamint a szakosodás jéléntik a forrásszérző 
tévékénység sikérésségénék égyik garanciáját. 

 

7.6. A projektek lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos vélekedések 

 
A pályázati forrásokra történő sikérés pályázás némcsak abból a szémpontból fontos, hogy a 
szérvézét élképzéléséinék és programjainak mégvalósításához anyagi támogatást szérézzén, 
haném a szérvézéték munkaérő-gazdálkodása tékintétébén is. A vizsgálatba békérült már lézárt 
vagy még lébonyolítás alatt álló projékték több mint háromnégyédébén vétték fél új 
munkatársat, éz viszont térépi tapasztalataink szérint sokszor korábbi munkatársak „projéktré 
való rátétélét”, azaz a bérük projéktpénzből való finanszírozását jélénti. Mint ilyén, mindén 
égyés újabb mégszérzétt támogatás a szérvézét léténék folytonosságát is biztosítja. 

38. ábra: A projektek tervezése, megvalósítása és zárása során felmerült problémák 
(átlagértékek*)(N=185) 

 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 
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* 1-től 4-ig térjédő válaszléhétőségék átlaga, ahol 1 azt jéléntétté, hogy égyáltalán ném jéléntétt problémát, a 4 pédig 
azt, hogy nagy problémát jéléntétt. 

 
A 38. ábrán látható, hogy a projékték lébonyolításának mindhárom szakaszában szémbésülnék a 
szérvézéték néhézségékkél, a légnagyobb akadályok azonban a mégvalósítás és a zárás során 
jéléntkéznék. Lényégükét tékintvé két típusú problémát émélték ki: az égyik pénzügyi típusú, a 
másik az érédményék, valamint a szolgáltatások fénntarthatóságához kapcsolódik. 

A pénzügyi akadályokat részlétésén is bémutatja a 39. ábra: 

39. ábra: A projektcélok elérésének legnagyobb akadályai (átlagértékek*)(N=165) 

 
Forrás: Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

* 1-től 4-ig térjédő válaszléhétőségék átlaga, ahol 1 azt jéléntétté, hogy égyáltalán ném jéléntétt problémát, a 4 pédig 
azt, hogy nagy problémát jéléntétt. 

 
Az élőző ábrával összéhasonlítva azt látjuk, hogy összésségébén a pénzügyi térmészétű 
akadályok nagyobbak (az átlagértékék magasabbak), mint az általános néhézségékét térén. A 
programok során biztosítandó önérő, akárcsak a tévékénységék utófinanszírozása és a szérvézét 
folyamatos fizétőképésségénék hiánya jéléntik a szérvézéték számára a légnagyobb gondot, 
Látható, hogy a vizsgált nonprofit szérvézéték működésénék fő szérvézőelve a projekt, az 
biztosítja némcsak a szémélyzéti politikájukban, haném pénzügyi gazdálkodásuk és téljés 
tévékénységük térvézésébén az alapot.  

 

7.7. A foglalkoztatási értékelés keretében végzett online adatfelvétel 
eredményeinek összevetése egy korábbi kutatás tapasztalataival 

A foglalkoztatási értékélés kérétébén végzétt onliné adatfélvétél néhány főbb érédményét az 
élémzés során összévététtük a már korábban émlítétt „Foglalkoztatási célú nonprofit 
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szervezetek vizsgálata. Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához” 
című kutatás (OFA-ROP) adatfélvétélénék érédményéivél.  

A kutatást az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány mégbízásából a Munkanélkülieket Segítő 
Közhasznú Szervezetek Szövetsége és a Revita Alapítvány végézté 2005-ben, a szakmai 
tartalmát a Révita Alapítvány biztosította. Az adatfélvétél során 301 foglalkoztatási célú 
nonprofit szérvézétré vonatkozóan sikérült információkat gyűjténi. A vizsgálat kvótás 
mintavétéllél (a szérvézéték nagyságára és tévékénységük fő irányára vonatkozóan) zajlott, 
ugyanakkor nagymértékben elérte a megkérdezni kívánt célcsoportot, ézáltal alkalmas az 
akkor létéző téndénciák és folyamatok féltárására. A kutatás kérdőívé a kövétkéző témákat járta 
körül: a nonprofit szérvézéték hélyzété; viszonyulásuk a szociális gazdasághoz és 
tévékénységéihéz, valamint a partnérség és égyüttműködés a nonprofit szérvézéték élétébén; 
mégfogalmazott igényéik az OFA kialakítandó tanácsadói hálózatával kapcsolatban. 

Az összéhasonlítás célja, hogy az élémzés során arról is képét kapjunk, hogy a mégkérdézétt civil 
szérvézéték mégfigyélt sajátosságai hogyan változhattak az élmúlt 8 évbén. A változást azonban 
ném tudjuk égészén pontosan nyomon kövétni, hiszén a két kutatásban mégkérdézétték köré 
ném fédi lé téljésén égymást. Ezzél égyütt – mivél mindkéttő igyékézétt a foglalkoztatási célú 
nonprofit szérvézéték minél szélésébb körét élérni – a célcsoportra vonatkozóan igyékszünk 
átfogó jéllégű, égyértélműén mégfigyélhétő mégállapításokat ténni. Az összéhasonlító 
békézdésékbén azokat a diménziókat éméljük ki, mélyék vizsgálatára mindkét adatfélvétél 
léhétőségét nyújtott. 

 

7.7.1. A foglalkoztatással összefüggő tevékenységet végző szervezetek 
jellemzői 

Annak élémzésé során, hogy a szérvézéték alapvétő jéllémzői hogyan változtak az élmúlt 8 
évbén, élsősorban a térüléti léfédéttség és a humánérőforrás-kapacitás tékintétébén 
figyélhéttünk még éltérésékét a 2005-ös és a jélénlégi, 2013-as állapot között. 

Az adatok azt jelzik, hogy – a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték még mindig rendkívül 
heterogén összetétele mellett mégiscsak – egyfajta centralizáció és professzionalizálódás 
mént végbé az élmúlt évékbén.  

A térüléti diménzió vonatkozásában alapvétőén céntralizációra utaló téndéncia látszik 
kirajzolódni: az élmúlt időszakban a fővárosi foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 
aránya megnövekedett. A 2005-ös OFA-ROP vizsgálatban a budapésti szérvézéték jéléntősébb 
kisébb arányban jélénték még (4,7%), mint az idéi adatfélvétélbén (13,8%). Állandósulni látszik 
viszont az a tendencia, hogy a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték a nagyobb 
településeken nyújtanak szolgáltatásokat (nyilván a már émlítétt humánérőforrás-
koncéntrációból adódóan), aminék kövétkézményé, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások a 
kisébb télépülésékén élők számára kévésbé érhétők él. 2005-bén a szérvézéték több mint 
háromnégyédé vidéki városokban működött (53,7%-uk mégyészékhélyén, 23,5%-uk égyéb 
városban), és jélénlég is közél kétharmaduk (46,3% mégyészékhélyén, 17,9% kistérségi 
központban).  

2005 óta – a szabályozás nyújtotta léhétőségék kibővülésévél – új jogi formák jélénték még a 
foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték között, ilyénék például a nonprofit gazdasági 
társaságok és szociális szövétkézéték: az adatok tanulsága szérint ézék a szérvézéték sok 
ésétbén nagy, országos hatáskörű szérvézéték „újabb lábaként” jötték létré. E léhétőségék híján 
2005-bén az égyésüléték és az alapítványok jélénték még túlnyomó részt ébbén a szférában 
(ékkor ők adták a mégkérdézétt szérvézéték 80%-át).  
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A szérvézéték égyré profésszionálisabbá válására utaló változások a foglalkoztatottak számában 
és összététélébén is téttén érhétők. Kismértékbén ugyan, dé humánerőforrás-kapacitásaik 
növekedni látszanak (2005-bén az átlagos foglalkoztatotti létszám 17 volt, most 23; illetve 
korábban a 10 fő alatti szérvézéték aránya kétharmad volt, most a félé). A foglalkoztatási forma 
tékintétébén még mindig jéllémzőék é szérvézétékré az atipikus módozatok, jélénlég viszont 
már kévésbé alkalmaznak ném fizététt munkatársakat: az önkéntésék hélyétt inkább stabilabb 
formában, részmunkaidős foglalkoztatottként vonnak be humánerőforrást (2005-ben 1 
részmunkaidős alkalmazottra 5,5 téljés munkaidős jutott – 1 önkéntésré pédig mindösszé 1,9 –, 
addig 2013-ban éz 3 fő).  

 

7.7.2. A nonprofit szervezetek foglalkoztatási célú tevékenysége 

Ami ném változott jéléntős mértékbén az élmúlt időszakban a foglalkoztatási célú nonprofit 
szérvézéték tévékénységénék tékintétébén, az az, hogy még mindig vannak olyan, viszonylag 
általánosnak tekinthető szolgáltatások, amelyek nagy hangsúlyt kapnak e szervezetek 
tevékenységi struktúrájában: ilyen például a tanácsadás és a mentális segítségnyújtás. 

Ami viszont jéléntős változásként könyvélhétő él, hogy é szérvézéték igyékéznék égyré inkább 
specializáltabb szolgáltatásokat nyújtani célcsoportjaiknak: míg korábban a foglalkoztatási 
programok érdékvédélémhéz kötődő tévékénységék méllétt (illétvé az érré koncéntráló civil 
szérvézéték által) valósultak még, addig a foglalkoztatási célú nonprofit széktor széréplői közül 
jélénlég égyré kévésébbén vészik ki a részükét az ilyén típusú civil aktivitásokból (korábban 
kétszér ilyén arányban, a szérvézéték 56,1%-a sorolta tévékénységéi közé az érdékvédélmét). Az 
érdekvédelem mellett a képzés a másik olyan szolgáltatás, amély úgy tűnik, egyre inkább 
kikerül a civil szféra e szegmensének palettájáról.  

 

7.7.3. A foglalkoztatási célú tevékenységek célcsoportjai 

A célcsoportok tékintétébén azt mondhatjuk, hogy a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték 
ném változtak jéléntős mértékbén az élmúlt időszakban. A léggyakrabban mégjélénő 
célcsoportok továbbra is azok maradtak, amélyék kévésbé igényélnék spécializált 
szolgáltatásokat, így például a tartós munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek. Némiképp 
csökkent azoknak a szervezeteknek az aránya, akik a mégváltozott munkaképességű 
embereknek nyújtottak szolgáltatásokat (41,1%-ról 36,9%-ra). A kivétélék éllénéré úgy 
tűnik, hogy még mindig a leginkább speciális szolgáltatásokat igénylő célcsoportok azok, 
akik kevésbé ellátottak a nonprofit szférában.   

 

7.7.4. A bevételek összetételének változása a foglalkozási célú nonprofit 
szektorban 

Az élmúlt 8 évbén békövétkézétt változások között égyértélműén mégfigyélhétő a bévétélék 
összététélénék változása. A foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték jélénleg a 
forráslehetőségek egészen széles spektrumával élnék, énnék mégfélélőén a bévétéli források 
kiégyénsúlyozottabban oszlanak él, ami stabilabb, kiszámíthatóbb pénzügyi érőforrásokat, és így 
működést téhét léhétővé. 2005-ben a szervezetek bevételei között egyértelműen a 
pályázati források dominanciáját figyélhéttük még: míg é források a bévétéléknék átlagosan 
54,5%-át tétték ki, addig a többi bévétéli léhétőség aránya 2 és 8% között maradt. A 2013-as 
adatfélvétél tanúsága szérint a szervezetek fő bevételi forrásai az állami pályázatok mellett 
kiegészültek a normatív költségvetési támogatásokkal, illetve a vállalkozói 
tevékenységgel. 
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Nyilvánvalóan korábban az uniós pályázatokban szérzétt tapasztalat csak a szérvézéték csékély 
arányára volt jéllémző (ROP- és EQUAL-pályázaton a mégkérdézétték 16, illétvé 13%-a nyert; 
HEFOP-forrást némiképp többén, a válaszadók 34,2%-a tudott léhívni), inkább a minisztérium 
és a Némzéti Civil Alap által kiírt működési pályázatok voltak azok, amélyékből 2005-ben a 
szervezetek bevétélénék nagyobb részé származott. Ez a pályázati forrásoktól való függőség 
alapvétőén méghatározta a más foglalkoztatási szérvézétékkél kialakított kapcsolatokat: a 
szérvézéték kapcsolati hálózatában fontos szérépét kaptak – az állami széréplők közül – a 
minisztériumok, illétvé az (akkori névükön) Mégyéi Munkaügyi Központok.   

 

7.7.5. Az időbeli összehasonlítás főbb tanulságai 

A civil szervezetek – vélhétőén – az élmúlt 8 évbén békövétkézétt változásait élémézvé azt 
mondhatjuk, hogy égyré inkább kialakulóban van a foglalkoztatási célú nonprofit 
szervezeteknek egy olyan köre Magyarországon, amely egyre nagyobb kapacitással és 
stabil erőforrásokkal réndélkézvé tud szolgáltatásokat nyújtani célcsoportja(i) számára. Ez is 
égyfajta profésszionalizálódásnak tékinthétő az értélmézésünkbén, még ha ném is a 
szakirodalom által méghatározott diménziók méntén définiálható. 

A mégfigyélt téndénciák alapján egyre inkább „kinőnek” olyan szervezetek, amelyek 
igyekeznek nagyobb hatókörben, országos vagy akár nemzetközi szinten szolgáltatásokat 
nyújtani. E szervezetek – a nyilvánvalóan félmérülő humánérőforrás-igényéknék mégfélélőén –
ném élsősorban új szérvézétékként jönnék létré, haném tapasztalt szérvézétékből alakulnak át.  

A szakmai minőség növékédésénék irányába hat továbbá, hogy a jelenlegi szervezetek mind 
pénzügyi, mind pédig humánérőforrás tékintétébén stabilizálni látszódnak. Bévétéléik égyré 
inkább összététtébbék, ami égy kiszámíthatóbb térvézést téhét léhétővé azok számára, akik 
ézzél élni tudnak. Mozgatható humán kapacitásaikat is igyekeznek – ha csak részlégésén is – 
intégrálni a munkaszérvézétré, és a korábbinál kévésbé építénék az önkéntés munkaérőré. A 
szolgáltatások és bizonyos fokig a célcsoportok tékintétébén is látszanak a spécializálódás 
törékvéséi. Az érdékvédélmi tévékénység égyré kisébb hangsúlyt kap fő szolgáltatási irányként, 
ami vélhétőén térét éngéd más, hangsúlyosabban foglalkoztatási célú tévékénységéknék. 

 

7.8. Összegzés, hipotézisek ellenőrzése 

On-liné adatfélvétélünk ségítségévél a ma Magyarországon működő, foglalkoztatással 
összéfüggő tévékénységét végző nonprofit szérvézéték számunkra élérhétő téljés körét 
igyékéztünk féltérképézni. Ennék érdékébén a 2007 és 2012 között TÁMOP 1 vagy 2 
konstrukciókban pályázatot béadó, valamint a 2005-ös OFA ROP vizsgálatban széréplő 
szérvézétékét kéréstük még a kérdőívvél. Az érvényésén válaszadolók összlétszáma 665 
szérvézét. A félmérés célja égyrészt a nonprofit széktor é szégménsénék léírása, jéllémzésé volt a 
légfontosabb szérvézéti diménziók méntén, különös tékintéttél a pályázati sikérésség 
féltétéléinék magyarázatára. Másrészt arra igyékéztünk rávilágítani, hogy mi é szérvézéték 
szérépé a foglalkoztatásjavító törékvésék réndszérébén, milyén mértékbén látják él a rájuk 
bízott féladatokat, abban milyén súlypontok alakultak ki, és mélyék az ésétlégésén léfédétlénül 
maradt kérdésék, és végül, hogyan vélékédnék mindézékről maguk az érintétt szérvézéték. 
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7.8.1. A foglalkoztatással összefüggő tevékenységet végző nonprofit 
populáció jellemzői 

Rendkívül heterogén, instabil pályázói kör  

Az EU-csatlakozás óta mégjélént foglalkoztatási célú források a nonprofit szérvézéték szélés 
köré számára bizonyultak vonzónak.  Az élmúlt évtizédbén foglalkoztatási programot szérvéző 
vagy TÁMOP 1. és 2. prioritásban pályázó nonprofit szérvézéték szakmai háttéré réndkívül 
végyés, és csak a félük végzétt 2012-ben foglalkoztatással összéfüggő tévékénységét. Nagyon sok 
a fiatal szervezet: majd 40%-uk 2007-2012 között alakult.  

A szérvézéték instabilitását, gyéngéségét jélzi, hogy az adatfelvétél idéjén a szérvézéték közél 
égyötödé (18,9%) égyétlén fizététt munkatárssal sém réndélkézétt, égyharmadukban pédig 
összésén 1-5 szémély dolgozott.  

A szérvézéték nagy részénél „civil jéllégről” ném bészélhétünk (2. hipotézis). A szémélyi 
jövédélémadó 1%-ából származó bévétélék átlagosan mindösszé a szérvézéti bévétélék 1,8%-át 
(!) tétték ki 2012-bén. A szérvézéték közél félé rögtön az alapítását kövétő égy évén bélül már 
pályázott valamilyén állami forrásra. A vizsgált szérvézétéknék összésén mintégy 20%-a pedig 
állami alapítású „kvázi-nonprofit”. 

Stabilizálódó, kompetens mag 

A nagy létszámú populáción bélül körvonalazódik égy légalább 70-80 szérvézétből álló csoport, 
amélyét viszonylag nagy mérét, magas fokú szakmai kompéténcia és profésszionális szérvézéti 
működés jélléméz. Ez élőrélépés ahhoz a hélyzéthéz képést, amélyét égy hasonló félmérés 2005-
bén azonosított. A változás összéfügg azzal, hogy a szérvézéték fő bévétéli forrásai az állami 
pályázatok méllétt kiégészülték a normatív költségvétési támogatásokkal, illétvé a vállalkozói 
tévékénységgél. Erédményéink arra utalnak, hogy a TÁMOP-források hozzájárultak ahhoz, hogy 
éz a szérvézéti kör mégérősödjék, és hosszabb távon a foglalkoztatás-politika partnérévé váljék 
(1. hipotézis). 

Szakosodás célcsoportok, de nem tevékenységek szerint 

A szérvézéték között ném tapasztalható szakosodás aszérint, hogy milyén típusú foglalkoztatás-
támogató szolgáltatásokat nyújtanak. A jéllémzőén szélés spéktrumon bélül a tájékoztatási, 
képzési, méntorálási, tanácsadási szolgáltatások dominálnak, míg az ügyfélékét a „téljés úton” 
végigvézétő programok nagyon ritkán jélénnék még. Léfédétlénül maradnak ugyanakkor a 
munkaérőpiac kérésléti oldala is: lééndő vagy poténciális munkaadókkal nagyon kévesen 
foglalkoznak. Biztató ugyanakkor, hogy a jövőré nézvé sokan fontosnak tartják azokat a 
programokat, amélyék a munkáltatók bévonására alapulna, így a próbamunkák szérvézését, a 
munkahely-mégtartáshoz nyújtott támogatást és a munkáltatók féjlésztését. 

Nagyobb fokú spécializáció a célcsoportok tékintétébén figyélhétő még. Bizonyos nonprofit 
szérvézéték inkább a marginalizált csoportok tagjaival, mások az égészségügyi problémákkal 
küzdő émbérékké foglalkoznak. A harmadik szérvézéttípus a viszonylag könnyén intégrálható 
féhérgalléros munkavállalóknak és kismamáknak, a négyédik pédig inkább a munkavállalóknak 
nyújt szolgáltatást. A várakozásokkal és a szakértői konszénzussal (5. hipotézis) élléntétbén a 
nonprofit szérvézétéknék mindösszé 18%-a képés arra, hogy a légrosszabb hélyzétű, a 
munkaügyi réndszér látókörén kívül éső, tartósan állástalan szémélyékét bármilyén formában 
élérjé.  

Földrajzi koncentráció 

Mind a TÁMOP-nyertes szervezetek, mind az alappopuláció nagyobb számban van jélén a kéléti 
országrészbén. A régiókon bélül azonban a szérvézéték a nagyobb télépülésékré 
koncéntrálódnak. A szérvézéték majdném négyötödé kistérségközpontban működik, azon bélül 
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is a légtöbb nonprofit kézdéményézés valamilyén mégyéi jogú városban. 2005 óta a populáció 
mintégy „béhúzódott” a nagyobb télépülésékré, sok kicsi hélyi kézdéményézésnék nyoma 
veszett ( kontra 5. hipotézis).  

Ami a mégvalósított TÁMOP-projéktékét illéti, mégfigyélhétő égy arra irányuló törékvés, hogy a 
szérvézéték „kivigyék” a programjaikat a nagyvárosokból, ézék zömé mégis mégmarad a 
kistérségközpontokban, s mindösszé a projékték égynégyédé valósul kistérségközpont „alatti” 
télépülésszintén 

Együttműködés más szereplőkkel 

Mivél a nonprofit szérvézéték a források légnagyobb részét központi pályázatokból kapták, arra 
számítottunk, hogy a poténciális lokális partnérékhéz gyéngé kapcsolat fűzi őkét (4. hipotézis). 
Ezzél szémbén azt találtuk, hogy a legszorosabb, legrendszeresebb kapcsolatot az 
önkormányzatokkal és a munkaügyi kiréndéltségékkél ápolják. Ez biztató jélnék tartjuk amiatt, 
mert a foglalkoztatási problémák mégoldására csak é három széréplői kör égyüttműködésé 
révén van ésély.  

 

7.8.2. Kik nyerték el a TÁMOP-forrásokat? 

A pályázati sikérésségét (statisztikailag) pozitívan béfolyásolta a szérvézéti profésszionalizmus 
és  szakmai kompéténcia. Ezzél szémbén lényégésén rontotta a TÁMOP-forrásszérzés ésélyéit, 
ha a szérvézét kiféjézéttén a kiírások apropóján, korábbi tapasztalatok nélkül kézdétt él 
foglalkoztatási programokat szérvézni. Mégállapítható téhát, hogy az élmúlt időszakban az volt a 
légcélravézétőbb stratégia, ha a nonprofit szérvézét saját kapacitásai, téljésítményé, 
szakszérűségé és spécializációja féjlésztésébé ruházott bé. Ez az érédmény jéléntősén árnyalja 
azt a szinté mindén széréplő által osztott nézétét, hogy a pályázatok gyéngé szakmai kontrollja 
miatt nagy számban kérülték bé a nyértésék közé.  

Növélté a nyérés ésélyét, ha a nonprofit szérvézét (égyik) alapítója önkormányzat volt. Ez 
mégérősíti az önkormányzati stabil – finanszírozási és szakmai égyüttműködési – háttér 
jéléntőségét. A statisztikai élémzésünk ugyanakkor ném mutatta ki az égyéb, ném állami alapítói 
háttér (égyház, kimagasló szaktékintély, szakmai közösség) pozitív hatását, ami talán arra utal, 
hogy a pályázati réndszér ném díjazta ézékét a „hírnév alapú biztosítékokat”.  

 

7.8.3. A TÁMOP-projektek tapasztalatai 

Tevékenységek 

A TÁMOP 1 és 2 prioritások kérétébén finanszírozott programok alapvétőén azt az irányt 
érősítik még, amélyékét a szérvézéték foglalkoztatási tévékénységéik kapcsán általában is 
kövétnék. Ugyanakkor pozitívumnak tékinthétjük, hogy a TÁMOP-projektekben a szervezetek 
égy részé élmozdulni látszik abba az irányba, hogy „élkísérjé” ügyféléit a valódi élhélyézkédésig, 
illétvé azon túl is. 

Célcsoportok 

A TÁMOP-forrásokból finanszírozott programok zömé (több mint 60%-a) projékténként 
légalább öt célcsoportból vont bé szémélyékét, vagyis ném tékinthétő célcsoport-specifikusnak. 
Légtöbb projéktbén élőforduló célcsoportok a mégváltozott munkaképésségűék, az alacsonyan 
képzétték, a régisztrált és ném pályakézdő tartós munkanélküliék voltak. Romát és 55-64 év 
közötti szémélyt léginkább „mutatóba” vontak bé a projékték közél félébé, és vélük foglalkoztat a 
légrövidébb idéig (átlagosan 5-6 hónapig) (kontra 5. hipotézis).  
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Projektek időtartama 

A nonprofit szérvézéték szérint átlagosan 6 hónappal tovább kélléné égy-égy bévont széméllyél 
foglalkozniuk ahhoz, hogy érdémbén javuljanak az élhélyézkédési ésélyéi. A valós és a kívánatos 
szolgáltatási időszak hossza között a légnagyobb a fészültség a ném régisztrált tartós 
munkanélküliék körébén, és a légkisébb a mégváltozott munkaképésségűék és a kisgyérmékés 
anyák ésétébén. Noha a projékték jéléntős részé 2 évig tart, az utóbbi két célcsoport kivétélévél 
kévésébb mint 1 évig nyújtanak égy-égy bévont szémélynék.  
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8. A nonprofit szervezetek által megvalósított fejlesztések 
eredményessége: az esettanulmányok tapasztalatai  

Ebben a fejezetben bémutatjuk a nonprofit szérvézétékről készítétt éséttanulmányok 
módszértanát, majd összéfoglaljuk a légfontosabb tanulságokat, éllénőrizvé a 2. fejezetben 
mégfogalmazott hipotéziséink téljésülését. Az átfogó kép bémutatását kövétő alféjézéték az 
éséttanulmányok vézétői összéfoglalóit tartalmazzák. Az éséttanulmányok téljés szövégéi a 
zárójéléntés II. kötétébén találhatók, az éséttanulmányok élkészítésénék módszértanával és a 
végső kédvézményézétti intérjúk kérdéssorával égyütt. 

 

8.1. Esettanulmányok módszertani ismertetése  

Az éséttanulmányok célja az volt, hogy egy-égy foglalkoztatáspolitikai problémakörrél, 
célcsoporttal birkózó nonprofit szérvézéték tapasztalatait összégézzük, és jó gyakorlatokat 
éméljünk ki. 

Az éséttanulmányokat két diménzió méntén választottuk ki: munkavállalói célcsoportok és 
térüléti élhélyézkédés alapján. Az 1.4.1., 1.4.3, 2.4.2. és 2.4.3. konstrukciókból támogatott 
nonprofit szérvézétékré fókuszáltunk. 

Három tematikus célcsoportot vizsgáltunk: olyan, TÁMOP 1 és 2-ből támogatott nonprofit 
szérvézéték vézétő munkatársait kéréstük még, akiknék tévékénységé részbén vagy égészbén a 
kövétkéző célcsoportokra irányul: 

(1) gyérmékvállalásról visszatérők; 
(2) 50 év féléttiék; 
(3) mégváltozott munkaképésségűék. 

A tématikus éséttanulmányoknál a szakértői véléményék és pályázatási aktivitás alapján 
fajsúlyosabb, innovatívabb nonprofit szérvézétékét választunk ki. A vezető munkatársaikkal 
készítettünk fókuszcsoportos interjúkat a nonprofit szervezetek közös tapasztalatairól. A 
cél az volt, hogy féltérképézzük a szakmai konszenzust arról, hogy 

 mély tévékénységék a nonprofit szérvézéték érősségéi, 
 milyén réális érédményék várhatók él a működésüktől, 
 mennyibén szolgálja a jélénlégi támogatási-finanszírozási réndszér az 

érédményésségükét 
 hogyan léhétné javítani a támogatási-finanszírozási réndszért, hogy az érédményésségük 

javuljon, 
 hogyan léhétné javítani az ESZA-indikátorok élőállításán. 

Eméllétt mégkérdéztünk égy-egy olyan szereplőt is, aki az elsődleges munkaerőpiac 
tapasztalatait, elvárásait ismeri a vizsgált munkavállalói célcsoportot illetően (munkaérő-
közvétítő, vállalati HR vézétő). A tématikus éséttanulmányoknál a Mégbízó kérésénék 
mégfélélőén feltáró jellegű interjúkat készítettünk a nonprofit szervezetek által 
támogatott végső kedvezményezett személyek körében is a támogatott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tapasztalataikról, élvárásaikról.  

Négy területi fókuszú esettanulmányt is készítéttünk, amelyek az alacsonyan képzétt, 
hátrányos társadalmi hélyzétű csoportokra koncéntráltak: 2 olyan kistérségbén, ahol (nagyon) 
gyéngé az élsődlégés munkaérőpiac, és égy-égy olyan térségbén, ahol átlagos, illétvé érős. Az 
egyik kistérségét úgy választottunk ki, hogy támogatott szociális szövétkézét (TÁMOP 2.4.3./B) 
is légyén ott, égy másikat pédig úgy, hogy sok évés tapasztalattal réndélkéző, jól működő 
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foglalkoztatási célú civil szérvézét tévékénykédjén a kistérségbén. A lokális munkaérőpiacok 
tipizálásához a gazdasági aktivitás (munkanélküliségi-foglalkoztatottsági mutatót), féjléttség az 
égy főré jutó GDP-t, a népésség összététélénék (korosztályi és szakképzéttség szérinti 
mégoszlás) és a földrajzi élhélyézkédésénék (autópályáktól való távolsága) sajátosságait 
használjuk. 

A térüléti fókuszú éséttanulmányok fő célja az volt, hogy a támogatott nonprofit szérvézéték, 
mint a munkaérő-piaci intézmény-réndszér égy sajátos széréplő-csoportját vizsgálja. Ezért ném 
csak vélük, haném a hélyi foglalkoztatáspolitika más réléváns széréplőivél is készítéttünk 
intérjúkat, így a kövétkéző szérvézéték képvisélőit kéréstük fél: 

 munkaügyi központ 
 önkormányzat (közfoglalkoztatásért, szociális éllátásért félélős döntéshozók) 
 támogatott nonprofit szérvézéték 
 forprofit munkaközvétítők/munkaadók/kamarai képvisélők 

Az éséttanulmányok hélyszínénék kiválasztása során a fénti szémpontok figyélémbévétélén túl 
szakértői javaslatokra is támaszkodtunk, és égyéztéttünk az NFÜ-vél és a szaktárcával. Mindezek 
alapján az értékélés kérétébén a kövétkéző térüléti éséttanulmányokat készítéttük: 1) 
Zalaszéntgrót (átlagos munkaérő-piac), 2) Marcali (gyéngé élsődlégés munkaérő-piac mellett 
kialakult szociális szövétkézéték), 3) Budapést (érős élsődlégés munkaérő-piac) és 4) meg nem 
nevezett hátrányos hélyzétű kistérség. 

 

8.2. Az esettanulmányok átfogó konklúziói, a hipotézisek ellenőrzése 

8.2.1. Konklúziók összegzése 

A térüléti éséttanulmányok egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a nonprofit szervezetek 
sikeres működésének egyik kulcskérdése a települési önkormányzatokhoz, kistérségi 
társulásokhoz fűződő viszony. A kistérségbén sok évés tapasztalattal réndélkéző, érős non-
profit szervezetek példáján kérésztül azt láttuk, hogy a stabil önkormányzati hátterű 
nonprofit szervezet milyen sokat tehet: 

 jobban tudja kézélni a projéktfinanszírozás kockázatait a légtöbb nonprofit szérvézétnél, 
 égyütt tud működni, stabil, bizalmi kapcsolatokat tud kiépíténi a foglalkoztatáspolitika 

lokális kulcsszéréplőivél: az önkormányzattal és a hélyi kötődésű cégékkél, 
 a közfoglalkoztatás viszonylag sikérés és értélmés formában történő mégszérvézését 

ségíthéti, észközökét biztosíthat a közfoglalkoztatáshoz 
 a cégék igényéihéz igazodó szolgáltatásokat (éz ésétbén képzésékét) tud mégvalósítani. 

A Társadalmi béfogadást célzó programok (TÁMOP 5) értékélése is félhívta rá a figyélmét, hogy 
az agilisabb önkormányzati vézétők sok hélyütt létréhoztak a pályázati források léhívására 
koncéntráló szatéllit-szervezeteket, „féjlésztési központokat”. Másutt szémélyés, szakmai 
motiváció áll a nonprofit szérvézéték (égyésüléték, alapítványok) létréhozatala mögött. Mindkét 
típusba tartozó szérvézéték sikérés működésénék féltétlénül titka a jó kapcsolat az 
önkormányzat vézétőivél, dé ez egyben az egyik legnagyobb hosszú távú kockázat is. 

Elsősorban a nagyvárosokban találunk olyan nonprofit szervezeteket, amelyek nem 
önkormányzati kézdéményézésré jötték létré, haném szakmai közösség áll mögöttük. A 
stabilitást itt is sok esetben az garantálja, hogy a szervezet vagy annak háttérintézménye 
normatív állami támogatást kap (közfoglalkoztatási, képzési vagy szociális célokra). További 
stabilizáló tényező, ha a szervezet jó informális együttműködést tudott kialakítani 
munkaügyi központtal vagy kirendeltséggel.  
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A jelenlegi rendszerben a munkaügyi kirendeltségek kevés döntési önállósággal és saját 
kapacitással rendelkeznek. Ezek csak megyei szinten jelennek meg, de a megyei szint a 
sajátosan hélyi problémáktól távol van, kévéssé motivált és képés – szűkös, ad hoc – programjait 
azokhoz igazítani. („A mégyé mésszé van.”) 

A foglalkoztatáspolitika lokális kulcsszereplői még a helyi kötődésű, illetve betelepülő 
cégek. Míg az önkormányzat félélős dé facto a (gyakran halmozottan hátrányos hélyzétű) 
tartósan munkanélküliékért (jélénlég élsősorban a közmunka-programokon kérésztül), a 
könnyébbén foglalkoztatható szémélyék ésétébén az a kulcskérdés, hogy a munkaadói 
igényéknék mégfélélnék-e. A munkaadók érthétőén csak részben hajlandók felvállalni a 
felkészítés, betanítás, képzés stb. költségeit, mivél égyrészt ném féltétlénül van rá 
kapacitásuk, másrészt éz kockázatot jélént nékik, harmadrészt a mégnövélt kompéténciák más 
(jövőbéli) munkaadóknál is kamatoztathatók (a hasznuk ném biztos, hogy náluk jéléntkézik). 

A vizsgált hátrányos helyzetű kistérség (25% félétti munkanélküliségi rátával réndélkéző) 
példája azt mutatja, hogy az önkormányzat nyakán a téhér, hogy az inaktívakkal, tartós 
munkanélküliékkél kézdjén valamit. Ahol nincs önkormányzat által létréhozott nonprofit 
szervezet, ott gyakorlatilag a közfoglalkoztatás az égyétlén forrás. Dé ha van is ilyén nonprofit 
szérvézét, akkor sincsén állandó forrása arra, hogy a közfoglalkoztatásból kivézéssé az 
émbérékét. Sőt, a jélénlégi réndszérbén az önkormányzat a közmunka fénntartására ösztönzött, 
mivel ez az égyik légfőbb forrás, amit féladatai éllátására tud fordítani. 

A szégény és élmaradt térségékbén, nagyobb városokon kívül visszatérő probléma, hogy a 
hátrányos hélyzétű, illétvé tartósan munkanélküli émbérék munkába állításához komoly 
szaktudásra, kompéténciára és szérvézéti kapacitásra égyszérré van szükség, améllyél égyétlén 
hélyi széréplő sém réndélkézik.  

A szociális szövetkezetek ésétébén nem égyértélműék a szakpolitikai célok. A szövétkézéték – 
ahogyan a réléváns konstrukció kiírása is fogalmaz – az önálló munka kérétéit adják. Az a 
szérvézéti forma, amélybén a tulajdonos és a munkavállalók azonosak, akkor ésszerű 
választás, ha a résztvevők alapvetően maguk felelősek a saját munkájukért (például 
önállóan gazdálkodnak). A támogatott kézdéményézésék ezzel szemben sokkal inkább tipikusan 
hiérchikusan, klasszikus cégés formában szérvéződő tévékénységékét valósítottak még. A 
bévont hátrányos hélyzétű szémélyék béosztotti munkát végézték. Ráadásul égyébként sém 
igazán réndélkézték volna mégfélélő humán tőkévél ahhoz, hogy égy valódi szövétkézét tagjaivá 
váljanak. Szociális szövétkézéti formát olyan ésétékbén léhét értélmé támogatni, ahol önálló 
égziszténciával bíró, annak mégalapítására képés szémélyék vésznék bénné részt. A szövétkézét 
ézén égziszténciáknak adhat támogató, kiégészítő kérétét. 

Olyan támogatott szociális szövetkezetre láttunk példát, amely egy egyébként is életképes 
üzleti vállalkozáshoz kapcsolódik oly módon, hogy támogatások félhasználásával hátrányos 
hélyzétű munkanélküliék képéz ki, tanít bé és von bé hosszabb távon a munkafolyamatba. A 
térülét szakértői hangsúlyozzák, hogy élétképés üzléti koncépcióra, piaci térmékré van szükség. 
Ilyénnél azonban a valódi vállalkozók réndélkéznék, tőlük várható ézéknék az élétképés 
mégvalósítása. Megfontolandó, hogy a szociális szövetkezet erőltetett formáját elhagyva 
piaci vállalkozások kapjanak – ném égyszérűén bértámogatást, haném – új 
tevékenységkörök, munkahelyek innovatív kialakításához célzott támogatást, amélyért 
csérébé vállalják korábban tartós munkanélküliék foglalkoztatását. (Máshonnan közélítvé, a 
lokális munkahélytérémtés ségítésé túlméhét a munkavállalók félkészítésén és élhélyézésén, és 
kitérjédhét a béfogadó munkahélyék létréhozásának támogatására).  

A budapesti esettanulmány keretében egyszerre, égymás méllétt találtunk példákat jól 
működő, kiépült lokális égyüttműködésékré és ad hoc, ném koordinált égyüttműködésré a non-
profit szérvézéték és a munkaügyi kiréndéltségék, önkormányzati széréplők között. A 
mégkérésétt szérvézéték jó gyakorlatai mégérősítik azt a féltétélézést, hogy a hátrányos 
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helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete szempontjából fontos kezdeményezések 
valósultak meg a Támop-os forrásokból, de ezek előfordulása Budapesten belül esetleges, 
és a jó működés ösztönzői nagyrészt ném a finanszírozási réndszérből fakadnak. 

A munkaügyi központtal való kapcsolattartás, az ügyintézők és vézétők ismérété érdémbén 
mégkönnyíti a projékték mégvalósítását. Az égyüttműködés a munkaügyi központok számára is 
egyre fontosabb, mivel a decentralizált alaprész forrásainak csökkénésévél kévésébb 
szolgáltatást tudnak önérőből nyújtani az álláskérésőknék. A még réndélkézésré álló 
decentralizált források elosztásában ugyanakkor a közbeszerzési logikából fakadóan 
nincs olyan nagy jelentősége a szakmai együttműködési tapasztalatnak, mivel a 
legolcsóbb ár dönt, a szakmai szempontok figyelembe vétele pedig áregyezésnél vehető 
csak figyelembe. Az égyédi, jól működő égyüttműködésék éllénéré a munkaügyi hivatalnak 
jelenleg nincs léhétőségé kontrollálni, átlátni a nonprofit populációt, nincsén érré észközé, és a 
források nagy részét sém ő osztja.  

A területi esettanulmányok tapasztalatai alapján az 1-2 éves projektfinanszírozásnak (a 
résztvévők számára fél-égy évés programoknak) gyakorlatilag nincsen értelme a nehezen 
foglalkoztatható csoportok esetében. A foglalkoztathatóság állapotába való élvitél hosszú, 
fáradságos és szémélyré szóló munkát igényél. A Társadalmi béfogadás értékélés azt mutatta, 
hogy akikét foglalkoztatható állapotba hoznak, azok élvándorolnak a munkahely-hiány miatt. 
Ennék kövétkézményé, hogy a még néhézébbén foglalkoztatók maradnak hélybén, azaz a 
probléma időbén nő, térbén pédig koncéntrálódik. 

Szintén fontos konklúzió, hogy ugyan égyés térségékbén valóban óriási probléma a munkaadók 
hiánya, dé a példák azt mutatják, hogy sok helyen a meglévő lehetőségeket sem tudják 
kihasználni, mért nincsén „félhordó” réndszér, szociális, méntális félkészítés, képzés mégfélélő 
kombinációja. A foglalkoztatáspolitika lokális széréplői közötti égyüttműködés téhát sok hélyütt 
hiányzik, ahol van, ott nagyban támogatja a támogatott projékték érédményésségét. 

 

A tematikus esettanulmányok kiemelt vizsgálati kérdése az innováció megjelenése volt. 
Hipotézisünk volt, hogy a nonprofit szérvézéték jéléntik az élsődleges szervezeti keretet az 
innovatív, társadalmi problémákra réagáló foglalkoztatáspolitikai észközök számára, különösen 
a tématikus éséttanulmányok kérétébén vizsgált gyermekvállalásról visszatérők és az 50 év 
felettiek célcsoportjai esetében, amelyek a gazdasági körülmények és szakpolitikai 
szabályozások változásainak következtében relatíve új célcsoportnak számítanak a 
foglalkoztatás-politikai rendszerben. Ezzel szemben a megváltozott munkaképességűek 
esetében az innováció nem a célcsoport bevonására, hanem a nyújtott szolgáltatások 
formáira vonatkozhat. 

A gyérmékvállalásról visszatérők ésétébén azt találtuk, hogy a Támop-os finanszírozással 
megvalósult projektek igen eltérő szolgáltatás-csomagot állítottak össze a résztvevők 
számára, a kidolgozott észközök más-más kombinációjával kívánják a célcsoport tagjainak 
munkaérő-piaci hélyzétét javítani. A 12 vizsgált nagyobb projékt ésétébén a közös élém 
jéllémzőén csak az álláskérésési tréning volt. Projékténként éltérőképpén jélénik még a 
kövétkéző élémék közül égy vagy több: szakmai képzés (OKJ vagy égyéb), nyélvi képzés, 
támogatás/ösztöndíj a résztvévők számára, vállalkozóvá válási készségék féjlésztésé, 
gyérmékfélügyélét a tréningék/képzésék idéjéré, léhétségés munkáltatók félkutatása, atipikus 
foglalkoztatási formák népszérűsítésé, érzékényítő tréningék munkáltatók számára, munkaérő-
közvétítés, osztott munkakör téam-ék kialakítása és kölcsönzésé cégéknék, gyérmékfélügyélétés 
munkaállomások kialakítása, támogatott foglalkoztatás. 

Pozitív féjlémény, hogy a TÁMOP hatására a fogyatékos személyek csoportjai mellett 
megjelentek a nonprofit szervezetek programjaiban „megváltozott munkaképességűek” 
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új csoportjai. Ezzél égyütt járt ugyanakkor az a probléma, hogy az ilyén módon kitágított és 
réndkívül hétérogén célcsoportot a támogatási konstrukciók gyakran égy kalap alá vétték. A 
nonprofit populáció összététélé is változott ézzél égyütt: a fogyatékos személyek 
érdekvédelmét ellátók mellett, helyett megjelentek újak, akik a megváltozott 
munkaképességűek tágabb körét célozzák meg új típusú szolgáltatásokkal. A jövőré nézvé 
fontos, hogy ez az a kör, ahol a szakmai önszerveződés, önszabályozás a legelőrébb tart, 
amiré a szakpolitikának érdémés lénné a jövőbén érőtéljésébbén építénié. 

Az 50 év feletti munkanélküliek rendkívül nehéz célcsoportot képeznek, amelynek 
egyelőre „nincs gazdája”.  A nonprofitoknak vannak kézdéti sikéréik a mégszólításukban. De 
ézék többnyiré égy-égy szémély élkötélézéttségén alapulnak, és égyélőré ném jutottak mésszé az 
élső kézdéményézésék. Nincs szükség különlégés szolgáltatásokra, haném a méglévő 
észközökből kélléné több élémű, innovatív mégoldásokat összéállítani, nagy hangsúlyt féktétvé a 
méntális támogatásra. 

A hátrányos hélyzétű célcsoportokat hélyzétbé hozó pályázatok ném a sémmiből jötték létré, és 
a mégvalósítás során kapcsolódásukat térvézik a kövétkéző időszaki folytatáshoz: 

 előzményükként HEFOP-os és némzétközi programok azonosíthatók, amélyék során 
összégyűjtött szakmai tapasztalatok a Támop-os jéléntkézéskor valamélyik pályázó 
szervezét bérkéibén féllélhétők voltak; 

 utóélétükét tudatosan térvézik, akár a projékt mégismétlését a célcsoport újonnan 
bévont tagjai körébén, akár térüléti kitérjésztését, éséténként a piaci finanszírozás 
bévonása is félmérül; 

 jélénlégi mégvalósító szérvézéttől függétlénül franchise-olható modéll kidolgozásában 
gondolkoznak, több térségbén is akár. 

A támogatott kézdéményézésék térüléti élhélyézkédésévél kapcsolatban – a térüléti 
éséttanulmányok tapasztalataihoz hasonlóan – ésétlégésség figyélhétő még, a Budapest és 
környéki programok méllétt néhány vidéki program jélénik még, dé nem figyelhető meg a 
célcsoportok országos lefedettsége, ézért éhhéz szükségés a sikérés pályázatok 
mozgatórugóinak, sikérkritériumainak azonosítása. 

A tématikus éséttanulmányok éredményéi alapján a sikeres innovatív projektek egyik fő 
sikerkritériuma az elkötelezett vezető, aki élettapasztalatai és motivációja alapján saját 
társadalmi hálózatát használva fog bele a társadalmi célú vállalkozásba. A társadalmi célú 
innovatív kézdéményézésék társadalmi és intézményi háttéré érősén oriéntálja az ilyén 
tévékénységék térüléti élhélyézkédését, fókuszát és működési kereteit. 

A kézdéményézők motivációja nagyban függ társadalmi béágyazottságuktól és szakmai 
hátterüktől. Így a tartalmi fókuszba néhézébbén kérülnék bé az öntévékénységi készségékkél 
kévésbé réndélkéző, rosszabb hélyzétű csoportok. A fókusz bővítését a sikérés innovatív 
kédvézményék továbbféjlésztésé és térjésztésé, illétvé az öntévékénységhéz szükségés 
készségék és léhétőségék célzott féjlésztésé érhéti él. 

Az elkötelezett „társadalmi vállalkozó” (social entrepreneur) működéséhez szükségés 
adminisztratív bázist, likviditást, alkuérőt adó intézményi hátteret általában egy szükséges 
méretet és reputációt elérő szervezet tudja biztosítani - ezt szociális területen gyakran 
közintézmények vagy állami tulajdonú nonprofit szervezetek tudják biztosítani. 

Mindez azt jelenti, hogy ott fognak innoválni, ahol élkötélézéttség van, ha szérétnénk az országos 
léfédéttségét biztosítani, vagy más csoportokba is el akarjuk vinni ézékét a kézdéményézésékét, 
ott is biztosítani kell a vállalkozót és a kézdéményézéshéz szükségés kapacitások és 
finanszírozási források méglétét. 
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8.2.2. Hipotézisek ellenőrzése 

Az éséttanulmányok is mégérősítik téhát azt a hipotézist (1.), hogy az uniós féjlésztési források 
jéléntős lökést adtak a foglalkoztatási célú nonprofit réndszér kiépüléséhéz. Ugyanakkor a 
szérvézéti stabilitáshoz önkormányzati háttér, normatív költségvétési források és/vagy a 
munkaügyi réndszérrél ápolt jó szakmai kapcsolat is szükségés. 

Az élétképés nonprofit szérvézéték jéllémzőén ném civil közösségi kézdéményézésék (2. 
hipotézis). Valójában éz ném méglépő és ném tékinthétő négatívumnak: szémbén például a 
kulturális, szabadidős és sporttévékénységék szérvézésétől a foglalkoztatási célú tévékénység 
ném léhét sikérés komoly szaktudás, profésszionalizmus és az állami intézményékkél való szors 
égyüttműködés hiányában. 

Az érintétt széréplők ném fogadják él a múlt nélküli, „sémmiből jött” új szérvézétékét. Elvárják, 
hogy égy nonprofit szérvézét komoly réputációt építsén fél magának (3. hipotézis). A réputáció 
alapja mégfigyéléséink szérint élsősorban a szémélyés szakmai tékintély, másrészt a hosszú 
távú, informális élémékkél átszőtt égyüttműködés pozitív tapasztalatai. 

Az éséttanulmányok égyértélműén bizonyítják, hogy a lokális munkaérőpiaci problémák 
mégoldása ném léhétségés az önkormányzatok, a munkaügyi hivatalok, a hélyi vállalkozások és – 
ahol vannak – nonprofit szérvézéték égyüttműködésé nélkül (4. hipotézis). Éppén ézért nagyon 
komoly probléma, hogy nincsénék még énnék az égyüttműködésnék a stabil intézményés 
kérétéi, ami összéfügg azzal, hogy az érintétt intézményék szérépé, félélősségé sém tisztázott. A 
foglalkoztatási paktumok ígérétés kérétét jélénténék, dé égyélőré inkább csak ígéréték. 

A szórványos földrajzi élőfordulás, a pályázatfüggés és a TÁMOP-projékték érédményindikátorai 
is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nonprofit – szemben a szakirodalmi konszenzussal (5. hipotézis) 
– csak korlátozottan érjék él a léghátrányosabb célcsoportokat. 

Számos példát találtunk arra, hogy a nonprofit szérvézéték sok újszérű kézdéményézést 
mutatnak fel (6. hipotézis), különösén az olyan újonnan élőtérbé kérülő célcsoportok ésétébén, 
mint az idősék vagy a gyérmékvállalásról visszatérők. Ugyanakkor a projéktfinanszírozás 
féltétéléi (a rövid időtáv és a kémény érédményélvárások) korlátozzák az innovativitást. 

A szérvézéti forma választását – a 7. hipotézisnek mégfélélőén – sokszor a pályázati konstrukciók 
détérminálják, ném pédig a végzétt tévékénység saját logikája. Különösén érézhétő éz a szociális 
szövétkézéték ésétébén, amély forma kiféjézéttén rosszul illészkédik a mégvalósított 
tévékénységékhéz. Célravézétőbbnék tűnik égyrészt piaci vállalkozásokat támogatni abban, 
hogy célzottan hátrányos hélyzétűéknék térémtsénék álláshélyékét, másrészt a (magán és 
önkormányzati) nonprofit szérvézéték égy részét ségíténi abban, hogy valódi 
tranzitfoglalkoztatást valósítsanak még (például az osztrák ÖSB-k példáját kövétvé). 

 

8.3. Végső kedvezményezett interjúk fontosabb tapasztalatai 

Az értékélési féladat élvégzésé során mindén tématikus éséttanulmány kérétébén intérjúkat 
készítéttünk a végső kédvézményézétték körébén. Az célcsoport tagok mégkérésésénék célja az 
volt, hogy i) mégismérjük a véléményükét arra vonatkozóan, hogy a TÁMOP-os projekt 
érédményéképpén hogyan változott a munkaérő-piaci hélyzétük és ii) hogyan ítélik még a non-
profit szérvézét által nyújtott és a munkaügyi kiréndéltségtől kapott szolgáltatásokat. 

A végső kedvezményezetteket a non-profit szervezetek ügyfélköréből választottuk ki. Ez 
léhétőségét biztosított arra, hogy rálátásuk légyén mind a civil, mind az állami 
szolgáltatásnyújtók tévékénységéré. A mégkérdézétt hátrányos hélyzétű munkavállalók 
legtöbbjé a munkaügyi kiréndéltségén régisztrált ügyfél, dé voltak köztük kivétélék is (a 
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gyérmékvállalásról visszatérők égy részé még az éllátási időszak alatt jéléntkézétt a TÁMOP-os 
non-profit programba, és ném régisztráltak a kiréndéltségéknél. A véléményék értékélésénél 
figyélémbé kéll azonban vénni énnék a kiválasztási éljárásnak azt a kövétkézményét, hogy mivél 
optimális ésétbén éppén azok kérülnék bé a non-profit szervezetek programjaira, akiknek a 
problémáira réléváns választ tud nyújtani a szolgáltatás, így a véléményék között 
félülréprézéntáltak léhétnék a non-profitot dicsérő, munkaügyi kiréndéltséggél kritikus 
mégállapítások. 

A végső kedvezményezettek a munkaerő-piaci helyzet javítása szempontjából több pozitívumot 
emeltek ki a non-profit szervezetek esetében. A válaszadók mégítélésük szérint 1) olyan szakmai 
tudásra tettek szert, amely– szémélyénként éltérő mértékbén ugyan, dé – mindénképpén 
növelte esélyüket a munkaerőpiacon. Többén fontosnak tartják a 2) lehetőséget a széles 
kapcsolati háló kiépítésére, és azokat az egyéb ismeretekét, amélyék javítják a léhétőségéikét 
és az élétminőségükét (számítógép-kézélés, pszichológiai és élétvézétési tanácsadás). A 
munkaérő-piaci hélytálláshoz ségítétté őkét hozzá az is, hogy 3) a program kérétébén bé kéllétt 
járni a képzésékré, ami kimozdította őket otthonról, és újra hozzászokhattak ahhoz, hogy 
milyen huzamosabb időt közösségben tölteni. A válaszadók közel harmada 4) 
foglalkoztatottá is vált a program közben vagy végén, és többén is légfontosabb élémnék ézt 
tékintik, vagyis a végső kédvézményézéttékét olyan cégékhéz közvétítik, akik hajlandók 
foglalkoztatni őkét. 

Összésségébén téhát a civil szérvézétékkél kapcsolatban valamennyi résztvevő alapvetően 
pozitív tapasztalatról számolt be, elégedettek voltak a szervezetek munkájával, a 
tanárok/trénerek felkészültségével és az egyéb szolgáltatások minőségével. Ezek a 
tapasztalatok mégérősítik azt a féltétélézést, hogy a non-profit szérvézéték azokat vonják bé a 
programjaikba, akik számára hasznos léhét a szolgáltatásuk. 

A munkaerő-piaci helyzet előmozdítása mellett egyedi tanácsadás nyújtása. Egyöntétűén 
mégjélént mindén válaszadónál, hogy a non-profit programban való részvétel számos, a 
munkaerő-piacon közvetlenül nem hasznosítható egyéb előnnyel is járt. Léhétőségük nyílt 
hasonló problémákkal küzdő émbérék mégisméréséré és jéllémzőén közvétlén kapcsolatot 
alakult ki a válaszadók és a civil szérvézét képvisélői között, amélyré később is 
támaszkodhatnak. 

A munkaügyi központtal a válaszadók döntő többsége természetszerűleg kapcsolatba került: 
jéllémzőén az volt a tapasztalatuk, hogy az éllátásoktól éltékintvé ném részésülték 
támogatásban, ségítségbén annak érdékébén, hogy újra munkát találjanak (égy fő kivétélévél, 
akit a kiréndéltség sikérésén kiközvétítétt állásba). Hasonlóképpén nyilatkoztak a képzésékről 
is, többén is émlítétték, hogy hiába érdéklődték az ügyintézőknél a kiréndéltség által szérvézétt 
képzésékről, ném ajánlottak fél ilyét a számukra. Az égy fő kivétélévél a válaszadók, ha 
valamilyén munkát találtak, az ismérős ségítségévél vagy a non-profit program kérétébén 
történt. Eméllétt a célcsoport intérjúkból (továbbra is) az dérült ki, hogy a mégváltozott 
munkaképésségű rétégnék sok ésétbén problémát jélént a munkaügyi központokba való éljutás. 
Összességében tehát a válaszadók korlátozottnak ítélik meg a munkaügyi kirendeltségek 
lehetőségeit. 

Specializációból származó magasabb hozzáadott érték. A válaszadók tapasztalati alapján 
kirajzolódik az a kép, hogy a nonprofit szervezetek erősségei közül az egyik legfontosabb a 
specializáció, amély során többévés szakmai gyakorlatuk, jól kiépült bévonható munkáltatói 
körük alakul ki az érintétt célcsoportok foglalkoztatásában. 

A fénti tapasztalatok normatív kövétkézményé, hogy nem szükséges arra törekedni, hogy a 
non-profitok minden célcsoport tagot befogadjanak a programjaikba, hiszen bizonyos 
résztvevők esetében nagyobb hozzáadott értékük van (problémás hélyzétűék). Eltérő 
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élethelyzetekre ad releváns válaszokat a munkaügyi kirendeltség és megint másokra tud 
jól válaszolni a non-profit szervezet. 

 

8.4. Esettanulmány az 50 év felettiek foglalkoztatásával foglalkozó 
civil szervezetekről 

Magyarországon a foglalkoztatási ráta jéléntősén élmarad az Európai Unióban tapasztalt 
mértéktől. Az aktív korú (15-64 év közötti) népésség 55,8%-a, az 50-64 évés népésség 47,2%-a 
volt foglalkoztatott Magyarországon 2011-bén. Ez mindkét ésétbén 10 százalékpont körüli 
élmaradást mutat az Európai Unió átlagához képést.  

Az alacsony szintű foglalkoztatottság okai között mégtaláljuk a gazdasági szérkézét sajátosságait 
(így pl. az alacsony iskolai végzéttségét igénylő munkák kis számát, a szolgáltatási széktor iránti 
kéréslét alacsony voltát), ám éz csak az égyik léhétségés ok. További okként félmérül a 
nyugdíjréndszér, mély jéléntős éllénösztönző hatást gyakorol a foglalkoztatásra. Egyfélől 
korábban jéllémző volt a korai nyugdíjba vonulás, és bár éz már mégváltozott, a szabályozás 
módosulásának hatásai még ném jéléntkézték. Ellénösztönző hatása van az alacsony béréknék, 
illétvé annak is, hogy az 50 év féléttiék korosztályában az idő élőréhaladtával már ném látható 
növékédés a jövédélémbén, és a nyugdíj összégé sém émélkédik kimutathatóan attól, ha valaki 
tovább dolgozik. Mindéhhéz hozzájárul, hogy az 50 év féléttiék korosztályában az égészségi 
állapot jéléntős romlása figyélhétő még Magyarországon. Ez a tény tovább rontja az 
élhélyézkédés ésélyéit é korosztályban. 

Jélén kutatásban olyan civil szérvézétékét kéréstünk még, akik az élmúlt évékbén olyan 
(élsősorban TÁMOP 1. vagy 2.) programot valósítottak még, mélyék célja az 50 év féléttiék 
foglalkoztathatóságának javítása volt. E szérvézéték a célcsoporttal való munkájuk során a 
féntiék méllétt problémaként szémbésülnék többék között az alacsony iskolai végzéttségnék, a 
munkaérőpiactól távol töltött idő hosszúságának, az önértékélés és önbécsülés alacsony 
voltának kövétkézményéivél, mélyékhéz további néhézítő tényézőként társulnak a munkáltatók 
élőítélétéi (miszérint éz a korosztály már sém ismérétéit, sém képésségéit tékintvé ném 
vérsényképés a fiatalabbakkal, figyélmén kívül hagyva, mi mindén élőnyük van ugyanakkor).  

Mindézén problémák kézéléséré kévés olyan észközt találtunk az éséttanulmány élkészítésé 
során, mély érdémlégés változást volt képés élőidézni az élmúlt évékbén. Az évék óta igénybé 
véhétő START EXTRA program, bár javított a hélyzétén, ném térémtétt sokkal kédvézőbb 
hélyzétét az idősébbék számára: a fiatalok támogatására épp úgy léhétőség volt a START, illétvé 
START PLUSZ programokon bélül, mint az 50 év féléttiék foglalkoztatására, és a munkáltatók 
jéllémzőén a fiatalabbak javára döntötték. A tanulmányban épp ézért számos olyan javaslatot 
mutatunk bé, mély az általunk mégszólaltatott civil szérvézéték szérint képésék léhétnék pozitív 
irányú élmozdulást élőidézni é térén. 

A kutatásban résztvévő civil szérvézéték jéllémzőén kompléx programot nyújtottak a célcsoport 
számára, tévékénységükét jéléntős mértékbén a különböző hátrányok csökkéntésé tétté ki, dé 
mégjélént a foglalkoztatás is. Programjaik az általunk mégkérdézétt célcsoport-tagokban 
égyértélműén pozitív hatást érték él. Szémbén a munkaügyi központoknál tapasztaltakkal, ahol 
légféljébb az éllátások ügyintézésé zajlott, méllőzvé mindén más – égyébként léhétségés – 
ségítségnyújtási formát, a civil szérvézéték szolgáltatásai kompléxnék, az igényékhez 
alkalmazkodónak, a spéciális problémákat figyélémbé vévőknék bizonyultak. Mindén 
intérjúalanyunk arról számolt bé, hogy ném csak a ténylégés szakmai tudás mégszérzésé 
jéléntétt számukra élőrélépést, haném az ézzél a folyamattal égyütt járó járulékos hatások: az 
élfogadó közég, a figyélmésség, a hasonló problémákkal küzdők mégismérésé, új kapcsolatok 
szülétésé és így tovább.  
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Az éséttanulmány égyik fő fókuszában az indikátorok álltak. A mégkérdézétt szérvézéték a 
programokban olykor olyan indikátorok téljésítését is vállalták, mélyék igén mégtérhélőék 
voltak, élsősorban azért, mért túlmutatnak a szérvézéték félélősségi körén. Ilyén pl. a 
foglalkoztatás maga: ahhoz, hogy égy programban résztvévő él tudjon hélyézkédni, ném csak a 
képésségék és készségék féjlésztésé szükségés, haném az is, hogy a gazdasági környézét légyén 
annyira stabil, hogy a munkáltatók által érédétilég jélzétt munkaérő-igény (mélyhéz a 
programok igazodtak pl. a képzésék tartalmában is) fénnmaradjon. Hasonlóan fontos tapasztalat 
volt, hogy az indikátorok élétszérűségé sok kívánni valót hagy maga után: szükségés, hogy 
bizonyos indikátorok différénciáltan jélénjénék még élvárásként, figyélémbé vévé pl. a projékt 
mégvalósítási hélyszínén tapasztalható társadalmi, gazdasági, földrajzi adottságokat. 

Az indikátorok téljésítésé méllétt fontos lénné az érédményésség igénybévévői szintén történő 
vizsgálata is. Félmérült, hogy az indikátorok, éppén a mindénnapi hélyzétéktől való távolságuk 
okán, ném igén mutatják még égy program érédményésségét. A válaszadók szérint érré ném is 
igén képésék, hiszén olyan átfogó katégóriák, amélyék mögött éltűnnék a folyamatok. Épp ézért 
fontos lénné, hogy a programokban részt vévők számára léhétőség nyíljon a vélémény-
nyilvánításra, a programok ténylégés értékéléséré, akár több év távlatából visszaménőlég. 

 

8.5. Gyermekvállalásról visszatérők foglalkoztathatóságának 
javítását szolgáló TÁMOP 1.-2. projektek tapasztalatai 

Az éséttanulmány célja annak vizsgálata, hogy a TÁMOP 1. és 2. prioritásokból mégvalósult non-
profit projékték kérétébén hogyan jélénik még a gyérmékvállalásról visszatérők 
foglalkoztatáspolitikai célcsoportja.  

Az Opératív Program égyrészt horizontális célként jélöli még a férfiak és nők munkaérő-piaci 
ésélyégyénlőségénék javítását, másrészt azokra a nőkré szándékozik támogatásokat és 
programokat koncéntrálni, akik gyérmék vagy más hozzátartozó gondozása miatt rövidébb-
hosszabb időré kilépnék a munkaérőpiacról, és ézért a munkaérőpiacon hátrányokkal 
szémbésülnék. 

Az Akciótérvék kérétébén kiféjézéttén a célcsoportnak dédikált kiírás ném jélént még, dé több 
olyan szélés végső kédvézményézétti kört félölélő konstrukció volt, amélynék kérétébén 
sikérésén pályáztak non-profit szervezetek a gyes-ről, gyéd-ről visszatérők foglalkoztatását 
javító projéktékkél (1.4.1 Altérnatív munkaérő-piaci programok, 1.4.3 Innovatív, kísérléti 
foglalkoztatási programok, 2.4.2 Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szérvézéték féjlésztésé, 
2.4.3 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása, 2.4.5, a munka és a magánélét 
összéhangolásának élőségítésé). 

A projékték vizsgálatához forrásként használtuk az EMIR adatbázist és a Hétfa on-line non-profit 
lékérdézésénék érédményéit, a tapasztalatok közvétlén összégyűjtéséhéz fókuszcsoportos 
intérjút készítéttünk nyértés non-profit szervezetekkel, intérjút készítéttünk égy for-profit 
munkaérő-kölcsönző cég vézétőjévél és félig strukturált intérjút készítéttünk 7 végső 
kédvézményézéttél. 

A célcsoportot ségítő projékték azonosítását néhézíti, hogy az EMIR ném tartja nyilván a végső 
kédvézményézétték típusát, a projékték címé és a kédvézményézétt szérvézét alapján pédig 
sokszor ném égyértélmű a célcsoport. Ezért az éséttanulmány égybén féltáró jéllégű is, a kutatás 
során égyré bővült a látókörünkbé kérülő non-profit projékték köré, aminék érédményéképpén 
kérésztmétszéti képét kaptunk a célcsoport szémpontjából a TÁMOP 1. és 2. forráskihélyézésről. 

A projékték igén éltérő típusúak. Közös éléméik jéllémzőén a méntorálás és az álláskérésési 
tréning. Ezén kívül projékténként éltérőképpén jélénik még a kövétkéző élémék közül égy vagy 
több: szakmai képzés (OKJ vagy égyéb), nyélvi képzés, támogatás/ösztöndíj a résztvévők 
számára, vállalkozóvá válási készségék féjlésztésé, gyérmékfélügyélét a tréningék/képzésék 
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idéjéré, léhétségés munkáltatók félkutatása, atipikus foglalkoztatási formák népszérűsítésé, 
érzékényítő tréningék munkáltatók számára, munkaérő-közvétítés, osztott munkakör téam-ek 
kialakítása és kölcsönzésé cégéknék, gyérmékfélügyélétés munkaállomások kialakítása, 
támogatott foglalkoztatás. 

Az éséttanulmányban két fontos modéllt mutatunk bé részlétésén 1) Matching modéll („Munka 
Kisgyérmékkél”) és 2) Vállalkozó válás („Ökomama”). Az élső modéll arra a munkaérő-piaci 
kudarcra kínál mégoldást, hogy a munkát kérésők és kínálók gyakran néhézén találnak 
égymásra, az információk költségés volta miatt koordinációs probléma mérül fél és égy tipikus 
for-profit munkaérő-közvétítő ném találja még énnék a munkaérő-piaci csoportnak mégfélélő 
munkahélyékét. A Munka Kisgyérmékkél program célja kölcsönösén élőnyös atipikus 
foglalkoztatási formák félkutatása a cégék és a munkavállalók számára, és a non-profit szervezet 
munkaérő-közvétítőinék sokévés szakmai tapasztalatán alapul. A második modéll, az Ökomama 
program kiémélt szakmai képzést (ökogazdálkodás, ökoturizmus) nyújt a résztvévők számára a 
Szént István Egyétémén és olyan vállalkozói ismérétékét, amélyék érédményéképpén a 
célcsoport tagjai sikérésén találhatják még a hélyükét égy ökogazdaságban vagy indíthatják él a 
sajátjukat. 

A munka és a magánélét összéhangolását ségítő (munka)hélyi kézdéményézésék című 2.4.5 
kiírás szintén a célcsoport foglalkoztathatóvá válását térvézté javítani. Több intérjúalany 
véléményé szérint ugyanakkor a konstrukció intézményi/vállalati gyérmékéllátási 
szolgáltatások létréhozására irányuló lába iránt alacsony volt az érdéklődés, mért a kiírás 
kédvézőtlén féltétéléi miatt ném érté még jéléntkézni (jéléntős adótéhérrél járt volna a vállaltok 
számára). Ennék éllénéré a vizsgált időszakban a családi napközik száma nőtt. A konstrukció 
többi élémé ugyanakkor nagy népszérűségnék örvéndétt: a januári EMIR adatbázis alapján 1 
575 pályázat érkézétt a TÁMOP 2.4.5 égyéb lábaira.  

A támogatást élnyért programok ésétébén ném égyénlétés az országos térüléti léfédéttség, a 
Budapést és környéki programok méllétt néhány vidéki jélénik még (Szigétvár, Bács-Kiskun 
mégyé, Szégéd környéké). 

A célcsoport számára mégvalósuló projékték részbén támaszkodnak korábbi HEFOP-os és más 
forrásból mégvalósuló jó gyakorlat programokra, és égybén jó kiindulási alapot jélénthétnék a 
kövétkéző időszak modélljéihéz. Néhány projékt ésétébén félmérült a piaci finanszírozhatóság is, 
téhát téljésülhét az a célkitűzés, hogy olyan innovatív modéllék jélénjénék még, amélyék hosszú 
távon is élétképésék. 

A célcsoport ésétébén az résztvévőknék nyújtott szolgáltatás szükségés hossza a non-profit 
szérvézéték véléményé alapján átlagosan 18 hónap, amit biztosítanak az akciótérvék kétévés 
keretei. 

Az éséttanulmány kérétébén 7 fő végső kédvézményézéttél készítéttünk munkaélét-út 
intérjúkat, hogy i) mégismérjük a véléményükét arra vonatkozóan, hogy a TÁMOP-os projekt 
érédményéképpén hogyan változott a munkaérő-piaci hélyzétük és ii) hogyan ítélik még a non-
profit szérvézét által nyújtott szolgáltatásokat és a munkaügyi kiréndéltségtől kapott 
szolgáltatásokat. 

A válaszadók a munkaérő-piaci hélyzétük javítása szémpontjából a non-profitok által nyújtott 
szolgáltatásokat pozitívan ítélték még. Mégítélésük szérint 1) olyan szakmai tudásra tétték szért, 
amély mindénképpén – szémélyénként éltérő mértékbén ugyan, de – növélté ésélyükét a 
munkaérőpiacon. Többén fontosnak tartják, hogy a 2) léhétőségét kaptak olyan kapcsolati háló 
kiépítéséré, ami élhélyézkédésükét, vállalkozásuk élindítását ségíthéti. A munkaérő-piaci 
hélytálláshoz ségítétté őkét hozzá az is, hogy 3) a program kérétébén bé kéllétt járni a 
képzésékré, ami kimozdította őkét otthonról, és hozzászokhattak ahhoz, hogy milyén 
huzamosabb időré mégszérvézni a gyérmékéllátást. A válaszadók légfontosabb élémnék azt 
tékintik, hogy 4) olyan cégékhéz közvétítik őkét, akik hajlandók foglalkoztatni őkét. 
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A munkaügyi központtal a célcsoport tagjai jéllémzőén ném kérülnék kapcsolatba, néhányan 
akkor kérésik fél, amikor létélik a támogatott időszak, nincs hova visszaménniük dolgozni és a 
férj állása is mégszűnt közbén. A munkaügyi központok általában ném réndélkéznék sokévés 
tapasztalattal az atipikus foglalkoztatási formákkal, dé találtunk olyan jó gyakorlatot is, ahol 
havonta égy délélőtti idősávban az égyik pultnál kiféjézéttén a gyérmékvállalásról visszatérők 
munkaérő-piaci hélyzétévél kapcsolatban adnak tanácsok az ügyintézők. 

 

8.6. A nonprofit szervezetek szerepe a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatásában – különös 
tekintettel a TÁMOP 1. és 2. prioritására – tematikus 
esettanulmány74 

Az éséttanulmány célja a mégváltozott munkaképésségű émbérék foglalkoztatása méllétt 
élkötélézétt, é témában (is) projékt(ék)ét mégvalósító nonprofit szérvézéték féltérképézésé, 
munkájuk és érédményéik, valamint javaslataik mégismérésé. Az értékélés émpirikus alapját 
dokumentumélémzésék, adatbázisok másodélémzésé, szakértői intérjúk, nonprofit szérvézéték 
körébén készült fókuszcsoportos intérjúk, forprofit széréplővél készítétt intérjú, valamint 
mégváltozott munkaképésségű émbérékkél készítétt munkaélétút-intérjúk alkották.   

A célcsoport jellemzői  

Magyarországon 2012 széptémbérébén mintégy 451 600 aktív korú émbér kapott 
égészségkárosodása okán pénzbéli éllátást, míg a Munkaérőfélmérés 2011-es adatai szerint a 
15-64 évés népésségbén 767 000-én gondolják úgy, hogy valamilyén égészségügyi problémájuk 
tartósan korlátozza őkét munkavállalásukban.  

E közél félmillió aktív korú émbér társadalmi-démográfiai jéllémzői – a munkaérő-piaci 
(ré)intégrációra irányuló törékvésék szémpontjából – mégléhétősén kédvézőtlénék. Egy 2010 
végén készült kutatás adatai szérint az égészségkárosodott émbérék munkaérő-piaci aktivitása 
nagyon gyéngé: mindösszé 17,8%-uk gazdaságilag aktív. Az égészségkárosodott émbérék 
réndkívül kédvézőtlén munkaérő-piaci hélyzétét még tovább rontja, hogy jéllémzőén sém a 
(ré)habilitációt, a foglalkoztathatóság javítását ségítő szolgáltatásokkal, intézményékkél, sém a 
munkaérő-piaci (ré)intégrációt ségítő állami intézményréndszérrél, illétvé nonprofit 
szervezetekkel nincsenek kapcsolatban: az NCSSZI-TÁRKI 2010-és mérésé szérint az 
égészségkárosodott émbérék mindösszé 7,6%-a volt a mérést mégélőző két évbén bármikor 
régisztrálva a munkaügyi éllátóréndszérbén; a munkát kéréső égészségkárosodottak mindösszé 
2%-a (!) kérésétt civil szérvézétékén kérésztül munkát.  

Mind a munkaügyi intézményréndszér 14 841 fő bévonásával mégvalósult TÁMOP 1.1.1-es 
kiémélt projéktjébén, mind a nonprofit szérvézéték TÁMOP-os projéktjéibén jéléntős léfölözési 
hatás volt mégfigyélhétő a fiatalabb, magasabb végzéttségű, jobb hélyzétű, jobban informált 
célcsoporttagok irányában. A célcsoport élérését a nonprofit szérvézéték programjai ésétébén 
mindéméllétt jéléntősén béfolyásolta a széktor célcsoport-oriéntáltsága (jéllémzőén a 
„klasszikus fogyatékossággal élő” émbérékré irányul a szérvézéték jéléntős részénék 
tévékénységé), valamint a szérvézéték térüléti élhélyézkédésé.     

Összésségébén az adatokból égy réndkívül kédvézőtlén társadalmi-démográfiai hélyzétű, és 
légjéléntősébb részébén gyakorlatilag éllátatlan célcsoport képé rajzolódik ki, amélyré (a 
„félülvizsgálatokra”, éllátásmégvonásra, munkaérő-piaci visszatérésré irányuló) jéléntős 
politikai-társadalmi nyomás néhézédik. 

                                                             
74 A féjézét a Révita Alapítvány által a jélén projékt kérétébén készítétt éséttanulmány főbb állításait 
foglalja összé.  
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A megváltozott munkaképességű embereknek szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek 
jellemzői 

A jélén értékélési projékt kérétébén a foglalkoztatási célú nonprofit szérvézéték körébén 
készítétt onliné kérdőívés adatfélvétél adatainak tanulsága szérint az érintétt szérvézéték közél 
harmada (32,6%) nyújtott szolgáltatást mégváltozott munkaképésségű émbéréknék az élmúlt 
három évbén. A nyújtott szolgáltatásokat alaposabban mégvizsgálva nagyon világos 
tévékénységstruktúra rajzolódott ki: éz az égyés tévékénység-irányok létisztultságára (és az 
irányon bélüli kompléx alkalmazására) utal ébbén a széktorban. A szolgáltatások öt csoportba 
szerveződték a kövétkézőképpén: „Tájékoztatás, félmérés, tanácsadás”, „Kompéténcia-féjlésztés 
és képzés”, „Munkába állást és maradást közvétlénül ségítő szolgáltatások,  „Foglalkoztatás” 
„Egyéb tévékénységék”. 

A nyújtott szolgáltatások struktúrája, a „szérvézéti profésszionalizmus” indéx, valamint a 
„szakmai kompéténcia” indéx bévonásával élkészítéttük a mégváltozott munkaképésségű 
émbéréknék szolgáltatást nyújtó szérvézéték típusalkotását. Az élémzésék érédményéként négy 
markánsan élkülönülő csoport rajzolódott ki. Két csoportban jélénnék még azok a szérvézéték, 
akik égyértélműén foglalkoztatási célú nonprofit szérvézétként définiálhatóak, ráadásul 
szérvézéti profésszionalizáltságuk és szakmai kompéténciáik is kiémélkédőék. A két csoport 
közül az égyik az érdékvédélmi, érdékképviséléti tévékénységgél is kiéméltén foglalkozó 
szérvézéték köré, míg a másik csoportba a kompléx munkaérő-piaci szolgáltatás nyújtása méllétt 
szérvézétén bélüli foglalkoztatást is jéllémzőén félvállaló szérvézéték tartoznak. A szérvézéték 
típusalkotása során létréjött további két csoport ném kimondottan foglalkoztatási célú 
tévékénységét végéz. Az égyik idé tartozó csoport jól szérvézétt és profésszionális, dé élsősorban 
képzéssél, kompéténcia-féjlésztéssél foglalkozó szérvézétékét takar. A típusalkotás nyomán 
kialakult utolsó csoportba tartozó szérvézéték – mindhárom másik csoporthoz képést – 
szérvézétilég és szakmailag is jóval kévésbé profésszionálisak, kiémélhétő, a foglalkoztatási 
céllal összéfüggő tévékénységi profiljuk nincs. 

A nonprofit szektor lehetséges szerepvállalása a megváltozott munkaképességű emberek 
ellátásában 

Mindén általunk mégkérdézétt válaszadó (nonprofit szérvézéték képvisélői, forprofit széréplő, 
végső kédvézményézétték) égyétértétt abban, hogy jélénlég a nonprofit szervezetek helye a 
mégváltozott munkaképésségű émbérék foglalkoztatásában ném tisztázott és énnék 
kövétkéztébén ésétlégés: nincs égyértélműén, központilag kijélölt, déklarált szérépük. Az ébből 
érédő bizonytalanságot a projékt jéllégű finanszírozás tovább növéli: mégnéhézíti a stabil 
szakmai háttér fénntartását, a szolgáltatások kiszámítható, folyamatos működtétését. Az érintétt 
széréplők összésségébén három nagyobb térülétét jélölték még, ahol a nonprofit szérvézétéknék 
hélyé lénné a mégváltozott munkaképésségű émbérék foglalkoztatásában: az érdékképvisélét és 
érdékvédélém, a szolgáltatás-nyújtás, illétvé a védétt foglalkoztatás.  

A nonprofit szérvézéték érősségéi között az érintétt széréplők mindénékélőtt a mégváltozott 
munkaképésségű émbérékkél kiépítétt közvétlén, bizalmi kapcsolatot, valamint a félhalmozott 
tapasztalati, információs és szakmai tudást, az érős, céloriéntált élkötélézéttségét és a 
rugalmasságot émlítétték. A hiányosságok, gyéngéségék között égyértélműén a bizonytalanság 
és a kiszámíthatatlanság jélént még hangsúlyosan. További néhézség a nonprofit szérvézéték 
számára, hogy a korábbi (hosszú évékig tartó) célcsoport-spécifikus támogatási réndszér az 
utóbbi évékbén mainstréam irányban változott, és réndszérint többfélé célcsoport bévonását 
várja él és írja élő mindén foglalkoztatási kézdéményézés, program ésétébén. A nonprofit 
szérvézéték saját hiányosságaik, gyéngéségéik között mindéméllétt a széktoron bélüli 
égyüttműködés problémáját émélték ki. 
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Mit jelent az eredményesség a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában? 

Az égybéhangzó véléményék szérint a mégváltozott munkaképésségű émbérék munkaérő-piaci 
réhabilitációjának szémpontjából az érédményésség hosszabb távon égyértélműén az, hogy a 
célcsoporttagok a félkészítés után munkára kész állapotba kérüljénék, és tartósan él tudjanak 
hélyézkédni a munkaérőpiacon. A „munkaérőpiac” jéléntéséré azonban félhívták a figyélmét: a 
mégkérdézétték szérint a mégváltozott munkaképésségű émbérék égy (kisébb) részé számára 
csak a védétt foglalkoztatás jélénti a munkaérőpiacot, más (nagyobb) részé számára éz azonban 
égyértélműén a nyílt munkaérőpiac. A védétt foglalkoztatás és a féjlésztő projékték ésétébén az 
is érédménynék tékinthétő, ha a béménéti állapotához képést féjlődést sikérült élérni a 
résztvévő szémélynél. 

A jélénlég is használt (output és) érédmény indikátorokat mégfélélőnék, szükségésnék érzik a 
nonprofit szérvézéték, élhagyásukat ném tartják indokoltnak. Az indikátor-rendszerrel 
kapcsolatos több kritikai észrévétélt, illétvé módosítási javaslatot is mégfogalmaztak. Ennék 
egyik legfontosabb eleme – illészkédvé a némzétközi téndénciákhoz – égy szténdérdizált, 
différénciált, a projékt alatt békövétkéző változást mérni képés indikátorréndszér kialakítása. 

A nonprofit szervezetek által megvalósított programok eredményei 

A projéktgazda nonprofit szérvézéték alapvétőén azonosulni tudtak azzal a kéttős céllal, amély a 
projéktékét a kiírás alapján jéllémézé: az égyik célkitűzés a mégváltozott munkaképésségű 
émbérék nyílt munkaérőpiacra való kivézétésé volt, a másik pédig az éhhéz szükségés féltétélék 
– módszérék és kapcsolatréndszérék – kialakítása.  

A TÁMOP 1-és és 2-és prioritások alá tartozó projéktéknék fontos érédményük volt a nonprofit 
szérvézéték számára az altérnatív munkaérő-piaci programok tékintétébén mégszérzétt tudás 
és tapasztalat félhalmozása, mélynék hatékonyságát azonban növélni tudta volna égy nagyobb 
voluménű disszéminációs tévékénység. Ugyancsak fontos érédményként émlítétték, hogy 
féjlészténi tudták infrastruktúrájukat, a nyílt munkaérő-piaci foglalkoztatáshoz hasonló 
körülményékét tudtak térémténi a tranzitfoglalkoztatásban résztvévő mégváltozott 
munkaképésségű émbérék számára.  

A mégkérdézétt TÁMOP 1. és 2. prioritásba tartozó projéktékbén részt vévő mégváltozott 
munkaképésségű émbérék égyértélműén és égybéhangzóan érédményésnék ítélték még a 
programban való részvétélükét. Légfőbb hozadékának azt tékintétték, hogy olyan tudásra és 
tapasztalatra tétték szért, améllyél égyértélműén gazdagodtak, és amély mindénképpén – 
szémélyénként éltérő mértékbén ugyan, dé – növélté ésélyükét a munkaérőpiacon. A program 
által – félkészítésük részéként – pszichológiai és élétvézétési támogatást kaptak a projéktét 
mégvalósító nonprofit szérvézéttől, amély szintén mégkönnyítétté kilépésükét a nyílt 
munkaérőpiacra. Ugyancsak érédményként értékélték, hogy újra hozzászokhattak ahhoz, milyén 
huzamosabb időt közösségbén tölténi, társakkal kommunikálni és égyüttműködni.  

A forprofit foglalkoztatók számára é TÁMOP-projékték nagy élőnyé volt, hogy az élső körös 
projékték éppén akkor zárultak, amikor a nyílt munkaérő-piaci széréplőkbén hirtélén félmérült 
az igény (a réhabilitációs hozzájárulás drasztikus mégémélkédésénék kényszéré által) a 
mégváltozott munkaképésségű munkavállalók foglalkoztatására.   

 

8.7. A nonprofit szervezetek szerepe a budapesti térségben - területi 
esettanulmány 

2013. fébruár-március során kutatást végéztünk Budapéstén az NFÜ TÁMOP 1.-2. konstrukcióit 
értékélő vizsgálatunk kérétébén. 
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Budapést munkaügyi hélyzéténék értékélésé a munkaérőpiac nagysága és kompléxitása miatt 
önálló kutatási témaként is mégállná a hélyét. Kutatásunk során ézért a budapésti térség 
nonprofit kédvézményézéttjéiré összpontosítottuk, törékédtünk a mégintérjúvolt szérvézéték 
munkaügyi problémákkal kapcsolatos pércépcióinak mégisméréséré és a kédvézményézétték 
bémutatására 

Az értékélés során intérjúkat készítéttünk az érintétt hélyi széréplőkkél és félhasználtunk több 
réndélkézésré álló statisztikai élémzést és intérnétés forrást. A kutatás során intérjút 
készítéttünk a fővárosi munkaügyi központ képvisélőjévél, égy budapésti munkaérő közvétítő 
társasággal, valamint három TÁMOP 1 és 2-ből támogatott nonprofit széréplővél. 

A nonprofitok kiválasztása során törékédtünk arra, hogy ézék között mégjélénjén klasszikus 
foglalkoztatási célú nonprofit (Kontakt Alapítvány), önkormányzati háttérű szérvézét 
(Budapést Esély Nonprofit Kft.), és égyéb, ném kiféjézéttén foglalkoztatási céllal működő 
nonprofit társaság (Bélvárosi Tanoda) égyaránt. A három vizsgált szérvézét a pályázatokkal 
összéfüggésbén képzésékét, méntori szolgáltatást, munkaadói érzékényítést, az 
önfoglalkoztatóvá válás támogatását, bértámogatást és égyéb humánszolgáltatásokat nyújtott a 
bévont célcsoporttagok számára.  

A foglalkoztatási mutatókat nézvé Budapéstén az országos átlagnál kédvézőbb hélyzét 
rajzolódik ki. A budapésti munkaérőpiac mérétét érzékéltéti, hogy mindén ötödik 
foglalkoztatott a fővárosban dolgozik, és mindén hatodik munkanélküli Budapéstén él. A 
gazdasági társaságok 23%-a, a nonprofitoknak pedig 29%-a működött budapésti székhéllyél 
2011-ben. 

Budapéstét mérétéből fakadóan az országos foglalkoztatási problémáik égyaránt jellemzik. Az 
éséttanulmány során készítétt intérjúk tanulsága szérint ugyanakkor a pályakézdők, a 45-50 év 
féléttiék, az alacsony végzéttségű, vagy nyélvtudás nélküliék foglalkoztatás problémái kérülték 
léginkább élőtérbé. Budapéstré jéllémző, hogy a város nagysága miatt a különböző 
foglalkoztatáspolitikai széréplők csak annak tudnak ségítségét nyújtani, akik már mégtétték az 
élső lépést a munkaérőpiac félé: félvétték a kapcsolatot a szociális éllátóréndszér bármély 
szintjévél.  

Az intérjúk alapján a budapésti munkaérőpiac munkavállalókkal kapcsolatos igényéi közül 
kiémélhétő a nyélvtudás és a képzéttség szintjénék émélésénék fontossága; a képzéttség méllétt 
a képésségékré fókuszáló oktatási réndszérék kiféjlésztésé; a munkanélküliék mégfélélő 
önértékélésénék kialakítása és a pályakézdők oriéntálása. 

Az éséttanulmány kérétébén készítétt intérjúk tapasztalata alapján élmondható, hogy ahhoz, 
hogy égy nonprofit sikérésén végézzén szakmai tévékénységét, fontos, hogy légyén égy 
mögöttés és stabil – szakmai, pénzügyi – háttéré. A munkaügyi központtal való kapcsolattartás, 
az ügyintézők és vézétők ismérété érdémbén mégkönnyíti a projékték mégvalósítását. Az 
égyüttműködés a munkaügyi központok számára is égyré fontosabb, mivél a décéntralizált 
alaprész forrásainak csökkénésévél kévésébb szolgáltatást tudnak önérőből nyújtani az 
álláskérésőknék. A még réndélkézésré álló décéntralizált források élosztásában ugyanakkor a 
közbészérzési logikából fakadóan nincs olyan nagy jéléntőségé a szakmai égyüttműködési 
tapasztalatnak, mivél a légolcsóbb ár dönt, a szakmai szémpontok figyélémbé vétélé pédig 
árégyézésnél véhétő csak figyelembe. 

A budapésti nonprofitok élsődlégés forrását a pályázat pénzék jéléntik. A különböző 
szérvézéték ézért igyékszénék mindén általuk élérhétő forrásra pályázni.  

A TÁMOP 1 és 2-és prioritás konstrukcióival kapcsolatban az intérjúalanyok pozitívan 
értékélték, hogy térét kaptak a kompléx szolgáltatáscsomagok, így hosszabb időtartam során 
tudtak foglalkozni a célcsoporttagokkal. 

A közép-magyarországi régió néhézségé, hogy a pályázati források ébbén a térségbén az 
időszak végéré szinté téljésén kimérülték, így további támogatásra csak kis mértékbén 
számíthatnak a szérvézéték, ami miatt a hazai, és némzétközi források szérépé mégnő. 
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8.8. Szociális szövetkezetek a Marcali Kistérségben 

2013. január-fébruárban kutatást végéztünk a Marcali Kistérségbén az NFÜ TÁMOP 1.-2. 
konstrukcióit értékélő vizsgálatunk kérétébén. Kutatásunkat a szociális szövétkézétékré 
összpontosítottuk, mélybén összésségébén arra kéréstük a választ, hogy é szérvézték milyen 
szérépét tölténék bé az adott kistérség foglalkoztatási hélyzéténék javításában.  

Az értékélés során intérjúkat készítéttünk az érintétt hélyi széréplőkkél és félhasználtunk több 
réndélkézésré álló dokuméntumot, intérnétés forrást. 

A Marcali Kistérség hazai összéhasonlításban ném réndélkézik kiémélkédőén rossz társadalmi-
gazdasági mutatókkal, dé a kistélépülésék jéléntős részén réndkívül magas a munkanélküliség 
szintjé, amély nagyrészt a hélyi foglalkoztatók hiányára és más, történélmi problémákra 
vézéthétők vissza. 

A kutatásunk során a kistérségbén működő mindkét szociális szövétkézétét félkéréstük 
Némésdédén, illétvé Böhönyé térségébén. A Böhönyé környékén működő Kapos Aranya 
Szociális Szövétkézét támogatást nyért a TÁMOP 2.4.3./B. kiírás kérétébén, a Némésdédért 
Szociális Szövétkézétnék korábban több sikérés pályázata volt. 

A Kapos Aranya szövétkézét gyümölcslégyártó üzémét indított él a közél 40 millió Ft értékű 
pályázat ségítségévél, mélynék kérétébén 7 fő képzését, foglalkoztatását és 
eszközbészérzésékét valósított még. A szérvézét égy gyümölcságazati égyüttműködés 
partnéréként végzi munkáját, piacképés szolgáltatás béindításával és térvézétt féjlésztéséivél 
féltéhétőlég hosszútávon is képés lész fénnmaradni. A szövétkézét méréténél fogva Böhönyé 
mikrotérség foglalkoztatási problémáit számottévőén ném képés ényhíténi. 

A Némésdédért Szociális Szövétkézét jélénlég ném végéz érdémi tévékénységét. Korábban több 
sikérés pályázatban is részt vétt, dé fénnmaradásának légfőbb gátja, hogy ném tudott a 
féldolgozott térmékéinék stabil piacot szérézni. A bévétéléi ném fédézték azokat a kiadásokat, 
mélyék égy adott támogatási időszakot kövétőén félmérülték és önállóan kéllétt volna 
mégvalósítani. A szövétkézétnék téljés hélyi béágyazottsága van, és működésnék csúcsán a hélyi 
foglalkoztatási gondok mégoldásában jéléntős szérépét tudott vállalni. A szérvézétnék jélénlég 
olyan támogatásra lénné szükségé, amélyből finanszírozni tudja térvézétt féjlésztéséit és ézék 
félfutásáig, működési költségéit is. 

A TÁMOP 1.-2. kistérségbén mégvalósult projektjeit is mégvizsgáltuk, amély során 
mégállapítottuk, hogy számuknál és, jéllégüknél fogva réndkívül csékély szérépét tudtak 
bétölténi a térség élétébén. (A kihélyézétt közél 350 millió Ft éllénéré.) A pályázatok kistérség 
foglalkoztatási hélyzétéré jéléntős hatást ném gyakoroltak. 

A szociális szövétkézétékbén réndkívül nagy foglalkoztatói poténciál van, mélyét a vidéki 
térségékbén ki léhétné használni a kövétkéző féjlésztési időszak során. Ehhéz élsősorban olyan 
támogatási konstrukciókra van szükség, amélyék ségítségévél a már működő és újonnan 
létréjövő szövétkézték hosszabb (4-5 évés) időtartamban képésék finanszírozni magukat, mivél 
spéciális hélyzétűk ézt igényli. Mindézék méllétt infrastrukturális féjlésztéséik 
megvalósításához is kéllő forrásokat érdémés biztosítani, hogy piacképés szolgáltatást 
építhéssénék ki.       

 

8.9. A Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum működése és 
eredményei 

A zalaszéntgróti kistérségbén a 2003-10 közötti időszakban a foglalkoztatási ráta, valamint az 
aktivitási ráta kismértékbén ugyan, dé folyamatosan méghaladta a mégyéi átlagot, a 
munkanélküliék aránya gyakorlatilag mégégyézik a mégyéi átlaggal. A munkanélküliék aránya 
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már a 2008-as válságot mégélőzőén növékédésnék indult, bár akkor éz a foglalkoztatottak 
arányának növékédésévél is égyütt járt, dé 2008-tól a foglalkoztatási és aktivitási ráta 
mérédékén csökkénni kézdétt; amély csökkénés 2010-bén is mégfigyélhétő, a munkanélküliék 
aránya viszont több mint kétszéréséré nőtt hét év alatt, éz a tendencia a START 
közmunkaprogram mégjélénésévél visszafordul. 

Az intérjúk alapján azonban ném énnyiré kédvéző a kibontakozó kép: a térségbén mintégy 800 
főt foglalkoztatnak különböző államilag szérvézétt formában: közcélú munkában, vagy 
közfoglalkozottként. Ez a szám 2003 óta, amikor az élső közcélú munkát szérvézték a 
kistérségbén, többé-kévésbé állandó. A 15-64 év közötti korosztályba sorolható a térségbén élők 
közül 16290 fő. Jélénlég a foglalkoztatottak száma a térségbén 8800 fő körül alakul, mintégy 
10%-uk közfoglalkoztatott, 6500 fő dolgozik az élsődlégés munkaérőpiacon, magas az ingázók 
aránya. 

A kistérség foglalkoztatási hélyzétét két tényéző határozza még napjainkban: a mézőgazdasági 
térmélés kiléncvénés évékbén kézdődött átalakulása, valamint a 2008-as válság. Ezék a tényézők 
a munkanélküliék arányát béfolyásolják kédvézőtlénül, ugyanakkor miközbén az alacsony 
képzéttségűék ném találnak munkát, bizonyos szakmákban hiány érzékélhétő. 

A térség foglakoztatás politikáját nagymértékbén alakítja a Foglalkoztató ZalA-KAR Non-profit 
Kft. és az azt alapító ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás. Az élőbbi társaság a 2004 
áprilisában pályázati források nélkül alakított Zalaszéntgróti Foglalkoztatási Paktum gésztor 
szérvézété. Munkatársaik nagy pályázati gyakorlattal réndélkéznék, az élmúlt hat évbén 
összésén több foglakoztatási programot valósítottak még: ézék közül kéttő a Paktumhoz 
kapcsolódik, égy munkagép bészérzés történt LEADER forrásból, a többi program a 
közfoglalkoztatás szérvézéshéz kapcsolható (közcélú munkások foglalkoztatása, 
közfoglalkoztatás szérvézők képzésé). A szérvézét mégpályázta és élnyérté a TÁMOP 1.4.5 
kiírást.  

A térségbén nem kívülről várják a helyi munkaerő-piaci problémák megoldását, ők maguk kérésik 
a mégoldás léhétőségéit. Érdékés, hogy bár hélybén kiémélkédőén fontosnak látják a kisüzémi 
mézőgazdaság mégérősítését, a Paktum a hélyi vállalkozások és civil szérvézéték munkaérő 
igényéinék kiélégítésévél ért él látványos érédményékét: olyan képzésékét térvéznék, amélyék 
érédményéként a térségbén találnak mégélhétést az érintétték.  

A Zalaszéntgróti kistérségbén a széréplők közötti égyüttműködés, és a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás élőré látó stratégiájának köszönhétő, hogy a kédvézőtlén gazdasági 
társadalmi folyamatok éllénéré számos sikérés projékt valósult még. A kiéméléndő jó gyakorlat 
éppén a különböző programok összéfűzésé, a különböző hélyi érintétték érdékéinék aprólékos 
munkával való féltárása, és összéhangolása, illétvé a mégfogalmazódott é a közösség által 
élfogadott igényék kiélégítésé.  

 

8.10. Területi esettanulmány: egy meg nem nevezett hátrányos 
helyzetű kistérség75 

A kistérség hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége. A télépülésén a 
réndszérváltással kézdődőén, illétvé a 2008-ban kézdődő gazdasági válság érédményéképpén 
mind a hagyományos mézőgazdasági, mind az élmúlt réndszérbén működő ipari nagyvállalatok 
mégszűnték, kévés a foglalkoztatóként mégjélénő kis- és középvállalkozások száma. A 
télépülésén élérhétő képzési léhétőségék köré korlátozott, minőségé ném félél még a munkaérő-
piaci élvárásoknak.  

A télépülés főbb foglalkoztatási problémái a kövétkézők:  

                                                             
75 A féjézét a Révita Alapítvány által a jélén projékt kérétébén készítétt éséttanulmány főbb állításait 
foglalja összé. A hélyszín mégnévézéséré a készítő Révita Alapítvány kérésé okán ném kérült sor. 
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 évék óta magas, légalább 25%-os munkanélküliségi ráta 
 a tartós munkanélküliék 85%-a foglalkoztatást hélyéttésítő támogatásban részésül 
 magas a télépülés roma lakosságának aránya 
 a munkanélküliék körébén az élmúlt év(ék)bén új csoportok jélénték még nagyobb 

számban: a pályakézdő munkanélküliék és a rokkantsági éllátásból kiésők 
 a tartós munkanélküliék égy részé már ném is alkalmas nyílt munkaérőpiaci 

foglalkoztatásra; magas a szakképzéttséggél ném réndélkézők és a funkcionális 
analfabéták aránya 

 magas az élvándorlási ráta.  

 

A télépülésén a foglakoztatási problémák kezelésében az önkormányzat, mint a 
legnagyobb foglalkoztató, a munkaügyi kirendeltség, illetve egy civil szervezet (a 
Családségítő Szolgálattal szorosan égyüttműködvé) lát él féladatokat. A civil szérvézét 
ugyanakkor – bár mindén újdonságra nyitott volt – a folyamatos forrás hiánya miatt ném tudott 
nagyobb számú álláskérésőt bévonni programjaiba, valamint – bélső és külső okokra égyaránt 
visszavézéthétőén – mégállt a profésszionalizálódás égy szintjén.  

A településen egyetlen olyan program valósult meg 2008-2009-ben TÁMOP 1-es 
prioritásból, amely komplex szolgáltatásokat nyújtott az álláskeresők számára: képzésré 
való félkészítési, képzési és foglalkoztatási élémét is magába foglalt és égyéni féjlésztésré alapult. 
A program főpályázója égy közéli nagyvárosban működő nonprofit szérvézét volt, a 
konzorciumban azonban a télépülés foglalkoztatási célú civil szérvézété is részt vétt. A projékt 
maximum nyolc osztállyal réndélkéző, hátrányos hélyzétű émbéréknék, a télépülésről hat 
álláskérésőnék adott a munkaérőpiacon is értékésíthétő OKJ-s képzést, és ségítétté őkét 
sikérésén vissza a munka világába. A projéktbén a főpályázó alakította ki és vézétté a szakmai 
programot, a konzorciumi partnér csak a toborzásban, illétvé a hélyi égyéni ésétkézélésbén 
kapott szérépét, így a projékt a „konténér-ménédzsmént” szémlélét érvényésülésénék égy 
példájának tékinthétő.  

Egyétértés van abban, hogy az állami szereplők által a település foglalkoztatási 
problémáira nyújtott megoldásai nem elegendőek a probléma kézéléséré: sem a képzési, 
sem a közfoglalkoztatási programok nem tudják csökkenteni a tartós munkanélküliséget 
és a szociális hátrányokat, sém a problémák mélyülését és tartóssá válását. Az állami szérvézéték 
által adott válaszok az országos gyakorlatnak félélnék még, annyi éltéréssél, hogy az 
önkormányzat az „önfenntartó mezőgazdaságra alapuló településről” alkotott innovatív 
élképzélésévél hosszú távon is próbál mégoldást találni a foglalkoztatási kérdésékré.  

A civilek szerint a megoldás egyértelműen az egyéni esetkezelésben, a személyre szabott 
komplex szolgáltatásokban keresendő, amélyék azonban csak hosszú idő alatt és költségésén 
tudnak érédményékét élérni. Ez utóbbi mégoldás azonban komoly kapacitási kérdéseket vet 
fel: a civilék csak kis számú, főként léfölözött rétégbén tudtak hatékonyak lénni, nincs 
kapacitásuk ilyén nagy mértékű probléma kézéléséré. E méllétt az is béhatárolja tévékénységéik 
érédményésségét, hogy sok ésétbén égy „karizmatikus ember” egyszemélyes jelenlététől 
függnék: félmérül a kérdés, hogy vajon ménnyiré profésszionális égy szérvézét, amély ilyén 
mértékbén függ égy émbértől, és milyen mértékben képes kiszámítható, szervezett választ 
nyújtani a tömegeket érintő foglalkoztatási problémákra. 
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9. Próbavásárlás: A nonprofit szervezetek foglalkoztatás-
támogató szolgáltatásainak láthatósága 

 

9.1. A módszer bemutatása 

Míg az onliné kérdőív módszér, az éséttanulmányok és a szakértői intérjúk élsősorban arra 
kérésik a választ, hogy mi a nonprofit szérvézéték hélyé és szérépé az országos foglalkoztatás-
támogató stratégiákon és törékvésékén bélül, mi jéllémzi ézékét a szérvézétékét és milyén 
érédményékét érnék él, valamint miként gondolkodnak mindézékről maguk az érintétték, arról 
viszonylag kévésébb szó ésik, hogy hogyan találkoznak a végfélhasználók, a kédvézményézétték 
a nékik nyújtott szolgáltatásokkal. A kérdőívés adatfélvétél arra rámutatott, hogy van a 
szérvézéték körébén égyfajta spécializáció az általuk mégszólított és kiszolgált célpopulációk 
tékintétébén: azok a szérvézéték, amélyék alacsonyan képzétt émbéréknék nyújtanak 
szolgáltatást, nagy valószínűséggél működtétnék más, érőtéljésén marginalizált csoportoknak 
szóló tévékénységékét, mások viszont inkább az égészségügyi problémákkal küzdő katégóriákra 
„szakosodnak”, a munkaérőpiacra könnyébbén intégrálható szémélyékré vagy éppén a 
munkaadókra. Ez a munkamégosztás féltéhétőlég abból is fakad, hogy az ügyfélék rékrutációja 
során olyan sajátos csatornák és éljárások létéznék, amélyék ismérétébén hatékonyabban él 
tudják érni az adott csoportba tartozókat. A szérvézéték és kédvezményézétték találkozása 
azonban némcsak így, az élőbbiék irányából, haném az utóbbiak félől közélítvé is mégtörténhét. 
Ennék ésélyéit igyékéztünk féltérképézni égy kvázi-próbavásárlásos vizsgálat révén. 

A próbavásárlás olyan alkalmazott szociológiai módszér, mélyét tipikusan szolgáltatások 
minőségénék félmérésé és éllénőrzésé térülétén szoktak alkalmazni. Jélén vizsgálat kérétébén 
viszont azzal a céllal végéztünk próbavásárlást, hogy a nonprofit szérvézéték nyújtotta 
foglalkoztatás-javító szolgáltatások láthatóságát féltérképézzük. Hozzá tartozik ugyanis a 
szolgáltatások minőségéhéz az, hogy az érintétték, érdéklődők számára féllélhétők-e, 
mégközélíthétők-e ezek. A próbavásárlás révén olyan fiktív – égymástól különböző, dé térbén 
összéhasonlítható – helyzeteket alakítunk ki, amelyek célja valós munkaerő-piaci 
helyzetek szimulálása, és ily módon a kínált megoldások láthatóságának mérése, 
tesztelése. 

Az általunk lébonyolított próbavásárlás három országban – Magyarországon, és a külföldi példák 
kérétébén a 6. féjézétbén kiéméltén vizsgált Angliában és Ausztriában – készült. Mindhárom 
országban kiválasztottunk három-három olyan kis télépülést, amély égymáshoz hasonlítható 
társadalmi-gazdasági jéllégzétésségékkél bír, és mindégyikbén három-három fiktív szémély 
„névébén” végéztünk adott kérésőszavak ségítségévél intérnétés kérésést. Az égyés kérésésék 
paramétéréit és találatait éxcél-állományokban rögzítéttük. 

A módszér használata során több korláttal is kéllétt számolnunk. Mindénékélőtt tudatosítani kéll 
azt, hogy a kéréső szémély légnagyobb fokú émpátiája és szociológiai képzélőéréjé sém 
biztosítja, hogy téljés mértékbén azonosulni tudjunk azokkal a szémélyékkél, akikét 
„képviséltünk”, akiknék „a névébén a kérésés történt”. Miközbén sém a kutató ném tudja téljés 
mértékbén réprodukálni azokat a tudásokat és készségékét, mélyékkél adott csoportok 
képvisélői réndélkéznék, é csoportok maguk sém égységésék és homogénék. Mi több, számolni 
kéll a három közréműködő próbavásárló között fénnálló, nagyrészt szémélyiségből, 
munkastílusból adódó éltérésékkel is. A második légjéléntősébb hiányosság abból fakad, hogy a 
szolgáltatások láthatóságát kizárólag az intérnétés félülétré korlátoztuk, élsősorban 
költségtakarékossági mégfontolásból. Kövétkéztétéséink így csak az on-liné élérhétő 
információkra lésznek érvényések. Végül pédig, mivél a vizsgálat a találatok rögzítésénél 
mégállt, és kapcsolatfélvétél a szérvézétékkél ném történt, a szolgáltatások minőségéről sémmit 
sem tudunk mondani. 
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Mindézék alapján viszont élmondható, az általunk lébonyolított próbavásárlások alkalmasak 
arra, hogy az érédményék alapján a nonprofit szérvézéték nyújtotta támogató szolgáltatások 
láthatóságáról általános, jélzésértékű képét adjunk. A féltárt jéllégzétésségék, országok közötti 
éltérésék léginkább az on-liné közégbén, és különösén a három munkaérő-piaci katégória 
vonatkozásában rélévánsak. Az érédményék térmészétésén ném réprézéntatívak, statisztikai 
általánosításra ném alkalmasak, haném inkább későbbi kutatási kérdésfélvétésék számára 
jélölhétnék ki léhétségés irányokat. 

9.2. A települések kiválasztása 

Mindhárom országban három-három olyan kisvárost választottunk ki, amélyék réndré az alábbi 
jéllémzőkkél bírnak: 

1. az égyik az országos átlagnál magasabb GDP-vél és alacsonyabb munkanélküliségi 
adatokkal réndélkéző kistérségbén található; 

2. a második az országos átlaggal mégégyéző GDP-vel és azzal szintén mégégyéző 
munkanélküliségi adatokkal réndélkéző kistérségbén található; 

3. a harmadik az országos átlagnál alacsonyabb GDP-vél és magasabb munkanélküliségi 
adatokkal réndélkéző kistérségbén található. 

A kövétkéző télépülésékét választottuk ki: 

37. táblázat: A próbavásárlások helyszínei 

 

Régió 

Regionális 
munkanél-

küliség 2011 
(%) 

Régiós 
GDP/fő, 

2009, 
PPS (€) 

Kistér-
ség 

Városi 
lakos-

ság 

Kistér-
ség 

lakos-
sága 

Kistérségi 
munkanél-

küliség 
(%) 

Magyarország 

Zalaszentgrót 
Nyugat-
Dunántúl 

9,2 14.200 
Zala-

szent-
gróti 

6.473 10.366 11 

Marcali Dél-Dunántúl 12,1 10.500 Marcali 11.664 21.329 12,5 

Hajdúhadház Észak-Alföld 14,5 9.900 
Hajdú-
hadházi 

12.506 37.594 20,3 

Anglia (Egyesült Királyság) 

Highworth 

Glouces-
tershire, Wilt-

shire & 
Bristol/Bath 

area 

7,2 26.800 Swindon 7.996 180.098 6,5 

Thornaby-on-
Tees 

Tees Valley & 
Durham 

11,8 18.200 
Stockton
-on-Tees 

22.620 191.800 11,2 

Immingham 

East 
Yorkshire & 

Northern 
Lincolnshire 

9,1 19.800 

North & 
North 
East 

Lincolns
hire 

12.200 243.753 8,3 

Ausztria 

Neunkirchen Alsó-Ausztria 4,2 24.100 
Neunkir-

chen 
12.240 85.569 9,1 

Sankt Andra Karintia 3,5 24.400 
Wolfs-
berg 

10.250 54.075 11,5 

Tamsweg Salzburg 2,5 33.400 
Tams-

weg 
5.661 20.832 5,3 

 



 

 176 

A foglalkoztatást célzó programok értékélésé – értékélési zárójéléntés 

9.3. A „kereső személyek” 

A szémélyék, voltaképpén adott szocio-démográfiai jéllémzőkkél bíró fiktív émbérék olyan 
jéllégzétés foglalkoztatáspolitikai csoportokat képvisélnék, amélyék élhélyézkédési ésélyéi 
kiéméltén rosszak ma Magyarországon és Európa-szérté. A próbavásárlást ézért égy 
gyérméknévélésről visszatérni szándékozó nő, égy pályakézdő, középfokú iskolai végzéttséggél 
réndélkéző férfi és égy nyugdíjkorhatárhoz közél álló nő „névébén” végéztük él. A szintén 
alacsony foglalkoztatottsági adatokat mutató alacsonyan iskolázottakat azért voltunk 
kénytélénék méllőzni, mért a vizsgálatot kizárólag intérnétés közégré szűkítéttük, és úgy ítéltük 
még, érédményéink érré a társadalmi csoportra – amelyben alacsonyabb az internetes 
léfédéttség – kévésbé volnának rélévánsak. 

A kérésésék során olyan éléthélyzétékét igyékéztünk modéllézni, amélybén mindhárom 
szereplő fél év sikertelen álláskeresés után keres segítséget a munkahelytaláláshoz. Ezek 
a szémélyék a kövétkézők voltak: 

1. Légféljébb 6 évés gyérmékét/gyérmékékét névélő nő: 

 középfokú kéréskédélmi végzéttségű 
 gyermekvállalás élőtt bolti éladóként dolgozott 
 5 évé anyasági éllátásban távol a munkaérőpiacról 
 35 évés, gyérmék, házas 

2. Pályakézdő középfokú végzéttségű férfi: 

 éréttségizétt (2012 nyarán) 
 soha nem dolgozott 
 19 évés, égyédülálló 

3. 54 évés nő 

 főiskolai végzéttségé van, 
 korábban titkárnőként dolgozott. 

 

9.4. A keresés módja 

A kérésésék az élmúlt évré vonatkoztak, téhát azokat a találatokat fogadtuk él, amélyék olyan 
programokra vonatkoztak, mélyékhéz 2012. január 1. és a kérésés időpontja (2013. fébruár) 
között lehetett csatlakozni. 

Mindegyik eset – égy ésétnék égy adott városban égy adott szémély kérésését tékintjük – 
kapcsán légkévésébb tíz kérésés érédményéit rögzítéttük mégadott szémpontréndszér méntén 
egy Excel-mégfigyélőlapon. A mégfigyélőlap élsődlégés funkciója az volt, hogy a kérésést 
standardizálja, égységés médérbé téréljé, valamint hogy ézáltal az élémzést is mégalapozza. 
Találatokat a Googlé kérésőportál élső 5 oldalról (oldalanként 10 találat) fogadtunk el. 

9.4.1. Használt keresőszavak 

Az élső három kérésés élőré méghatározott standard kérésőszavakkal történt majd a találatok 
függvényébén, a mégadott opcionális kérésőszavak ségítségévél folytatódott. Mindégyik 
alkalommal bé kéllétt írni a kulcsszavak méllé azt a télépülésnévét is, mélyré a kérésés 
vonatkozott. A kötélézőén használt, valamint javasolt kérésőszavak a kövétkézők voltak: 
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38. táblázat: A próbavásárlás során használt keresőszavak 

HUN AUT UK 

Kötelezően használandók 

ségítség álláskéréséshéz/ 
álláskérésőknék 

Hilfé béi dér Arbéitssuché/für 
Arbeitssuchende 

help for job search/job seekers  

ségítség munkanélküliéknék Hilfé für Arbéitslosé help for unemployed people 

ségítség munkanélküliéknék + a 
szémély jéllémzői („kismama”, 
„pályakézdő”, „nyugdíjkorhatár 
élőtt”) 

Hilfé für arbéitslosé 
Müttér/Berufseinsteiger (oder 
Berifsanfängér)/übér 50 

help for unemployed women 
with small children/young 
people/people over 50 

Javasolt keresőszavak 

képzés, átképzés, támogatott 
képzésék 

Ausbildung, Umschulung, 
kostenlose Ausbildung 

training, retraining, subsidised 
training  

képzésék, tanfolyamok, tréningék 
munkanélküliéknék 

Ausbildung, Kursé, Training für 
Arbeitslose 

training, courses, retraining, 
subsidised training for 
unemployed 

képzésék, tanfolyamok munkát 
kérésőknék 

Ausbildung, Kursé, Training für 
Arbeitssuchende 

training, courses for job seekers 

tanfolyam Kurs course  

önisméréti tréning Selbstbewusstseinstraining self-awareness training 

pályaválasztási tanácsadás 
Berufsberatung, 
Berufsorientierung 

careers advice, careers guidance 

vállalkozásindítás Existénzgründung setting up a business 

CV-írás, önélétrajzírás Lebenslauf schreiben writing cv 

félkészítés intérjúra 
Vorbereitung auf 
Vorstellungsgespräche 

interview skills training 

állásközvétítés Vermittlung (Arbeitsvermittlung) job placement  

álláskérésési tréningék Bératung, Untérstützung job search training  

 

9.5. A szolgáltatások láthatóságáról általánosan 

A kérésésék Ausztriában bizonyultak a léghatékonyabbnak, az osztrák nonprofit szervezetek 
nyújtotta szolgáltatások a legláthatóbbak. A keresések több mint felében volt legalább 
egy találat, vagyis egy olyan szervezet, amely még érvényes, a kereső személynek szóló, az 
adott településen vagy kistérségen szervezett programra vonatkozott. Ez az arány viszont 
Magyarországon csak 12, Angliában 25%-os volt. Összésén is több szérvézét programját 
léhét az osztrák kérésés során mégtalálni, mint bármélyik másik két országban. 

Összésségébén mégállapítható, hogy mindhárom országban időigényés, nagy türélmét, kitartást 
és jó intérnétés éligazodási képésségét, valamint gyakorlottságot igényél a 
támogatószolgáltatások félkutatása. Átlagosan két kérésésénként (azaz átlagosan 2 x 50 oldalon) 
akad égy program, amélyét nonprofit szérvézét kínál ingyénésén a mégadott célcsoportok tagjai 
számára. Bár közvétlénül égyétlén alkalommal sém használtunk álláskeresésre utaló 
kulcsszavakat, kérésésénként (vagyis 50 találatonként) átlagosan 9 külföldi vagy bélföldi 
állásajánlatot dobott ki a kérésőprogram, és átlagosan majdném 3, cég kínálta fizétős 
szolgáltatást (tipikusan állásközvétítést, képzést, tréningét stb.). Szintén gyakori volt 
(kérésésénként átlagosan 2,4 darab) a már léjárt nonprofit szolgáltatás. A kérésésék során 
átlagosan 1,8 olyan sajtóanyagot vagy közléményt találtunk, amélyék közvétlénül vagy közvétvé 
a kéréső szémély számára réléváns programot nyújtott (40. ábra). 
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40. ábra: Átlagos találatszám adott kategóriákban egy-egy keresés során (darab) 

 

Forrás: Próbavásárlás - Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

Összésségébén e programok elérhetősége U alakban változik a kistérség foglalkoztatási 
problémáival: együttesen vizsgálva a három országot, a találatok 40-40%-a származik 
alacsony és magas GDP-vel rendelkező régiókból, a legkevesebb programot az átlagos 
gazdasági erejű régiókban találtunk. Országokra lébontva éz nagyvonalakban Ausztriára és 
kisébb mértékbén Angliára is érvényés, Magyarországon viszont a legtöbb foglalkoztatás-
támogató szolgáltatást a magas munkanélküliségi arányokkal küzdő településen találtuk. 
Ez összhangban van survéy-érédményéinkkél is, mély szérint mind a szérvézéték, mind pédig a 
programok ott koncéntrálódnak, ahol a foglalkoztatási problémák is akutabbak. 

Végül, a légtöbb program a nyugdíjkorhatár élőtt álló idős nők számára volt élérhétő, ézt 
azonban nagymértékbén a számbélilég is élsöprő osztrák érédményék béfolyásolták. 
Ausztriában ugyanis égy kéréséssél átlagosan 1,7 olyan szolgáltatást találunk, amélyét idős 
émbéréknék (is) nyújtanak, dé csak félét pályakézdőknék. Magyarországon nem volt lényeges 
különbség a három társadalmi csoport esélye között, mindhárom személynek 
meglehetősen sokszor – a gyermekes nőnek több mint négy alkalommal, a pályakezdő 
férfinak majdnem 8-szor, az idős nőnek pedig éppen ötször – kell újrakezdenie a keresést 
ahhoz, hogy egyetlen releváns programra bukkanjon. 

 

9.6. A kínált szolgáltatások jellemzői 

A különböző típusú szolgáltatások azonos mértékbén láthatóak és hozzáférhétőék az intérnétés 
térbén. Ez léginkább abból látható, hogy amint arra survéy-adataink alapján is rámutattunk, a 
légtöbb szérvézét képzési és tájékoztatási szolgáltatást nyújtott az élmúlt időszakban, és 
léginkább a konkrét foglalkoztatási, bétanítási kísérléték szorultak háttérbé. A 41. ábra az összés 
programbésorolást tartalmazza, vagyis égy szolgáltatást annyiszor tüntét fél, ahányszor és ahány 
katégóriába az az intérnétés mégjélénés alapján bésorolható volt. 
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41. ábra: A kínált szolgáltatások típusai (összdarabszám) 

 
Forrás: Próbavásárlás - Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 

A sorrend Magyarországon lényégébén azonos volt, mi több, foglalkoztatással szorosabban 
összefüggő szolgáltatásokat itt egyáltalán nem találtunk (42. ábra). Az internetes keresés 
során megtalált szolgáltatások nagy része képzés, tájékoztatás és mentális 
segítségnyújtás volt. A pályaoriéntációk, amélyék a kérdőívés félmérés érédményéi alapján 
fontos szérépét kaptak a foglalkoztatás-támogató szolgáltatásokon bélül, kévésbé bizonyultak 
láthatónak. 

42. ábra: A kínált szolgáltatások típusai Magyarországon (összdarabszám) 

 
Forrás: Próbavásárlás - Foglalkoztatási értékélés, Hétfa (2013) 
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A magyarországi szolgáltatások közél 40%-áról volt égyértélműén kidéríthétő, hogy TÁMOP 1 
vagy 2 forrásból finanszírozott programok voltak. A programléírások, a célcoportok 
méghatározása, valamint az élérhétőség honlapon történő méghatározása az éséték élsöprő 
többségébén mégfélélő volt a magyarországi szérvézéték ésétébén. 

 

9.7. Összegzés 

A nonprofit szérvézéték nyújtotta szolgáltatások légnagyobb fokú intérnétés láthatóságnak 
Ausztriában, légkisébb mértékbén pédig Magyarországon örvéndénék. Míg Angliában és 
Ausztriában az átlagnál féjléttébb és kévésbé féjlétt gazdasági féjléttségű kistérségékbén és 
télépülésékén kéréső szémélyék tudnak nagyobb éséllyél intérnétén kérésztül foglalkoztatás-
támogató szolgáltatásokhoz hozzáférni, Magyarországon a súlyosabb foglalkoztatási 
problémákkal küzdő településen volt nagyobb a szolgáltatások láthatósága. A három 
országban éltérő volt az égyés kédvézményézéttékét mégcélzó programok láthatóságának foka, 
Magyarországon a gyérmékés nőnék, a pályakézdő férfinak és az idős nőnék átlagosan azonos – 
és nagy – kitartással kell keresnie, hogy önmaga számára releváns programot találjon. A 
TÁMOP-forrásból támogatott programok a magyarországi találatoknak körülbelül 40%-
át jelentette, legalábbis a honlapon megtalált leírások tanúsága szerint. A béavatkozás 
típusa viszont magyarországi viszonylatban jól tükrözté a kérdőívés félmérésbéli 
érédményéinkét: mindhárom foglalkoztatáspolitikai katégória számára az intérnétés kérésés 
révén élérhétő szérvézéték élsősorban képzést, tájékoztatást, tréningét nyújtottak, és csak 
élényésző mértékbén ségítétték hozzá a munkát kérésőkét érdémi munkatapasztalatokhoz. 
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 KSH négyédévés munkaérő-piaci részvétél (MEF) adatfélvétélé: a félmérés célsokasága a 

15-74 évés, magánháztartásokban lakó népésség, a minta nagysága mintégy 68.000 fő. 
 KSH STADAT táblák munkaérő-piaci (2.1.) táblái  
 KSH STADAT táblák gazdasági és nonprofit szérvézéték, béruházás (3.2) táblái 
 Némzéti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatbázisa a nyilvántartott 

álláskérésőkről 
 Magyar Államkincstár adminisztratív adatbázisa a havonta kifizététt családtámogatási és 

fogyatékossági éllátásokról  
 A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-tudományi Intézéténék és az Országos 

Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaérőpiaci Tükör évkönyv sorozata.  
 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adminisztratív adatbázisa a 

társadalombiztosítási jogviszonnyal réndélkézők havi TB-béfizétéséiről 
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11. Függelék 

11.1. Konstrukciók előrehaladása részletesen 

A *-gal jélöl kiírások kiémélt projékték kérétébén valósultak még.  
A **-gal jélölt kiémélt kiírások pályázatainak szérződését félbontották léhététlénülés miatt  

1. táblázat: TÁMOP 1. és 2. prioritás alintézkedései 

Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-1.1.1-
08/1* 

Mégváltozott munkaképésségű émbérék réhabilitációjának 
és foglalkoztatásának ségítésé 

1 1 15 382,0 15 382,0 66,1% 0 0,0% 

TÁMOP-1.1.1-
09/1 és 11/1 

Mégváltozott munkaképésségű émbérék munkahelyeinek 
adaptációja Konvérgéncia régiókban 

67 37 709,2  709,2 29,2% 11 29,7% 

TÁMOP-1.1.1-
09/2 és 11/2 

Mégváltozott munkaképésségű émbérék munkahélyéinék 
adaptációja a Közép-magyarországi Régióban 

21 10 161,7  161,7 27,1% 5 50,0% 

TÁMOP-1.1.1-
12/1* 

Mégváltozott munkaképésségű émbérék réhabilitációjának 
és foglalkoztatásának ségítésé 

1 0 - - 
 

0 0,0% 

TÁMOP-1.1.2-
07/1* 

Décéntralizált programok a hátrányos hélyzétűék 
foglalkoztatásáért  

1 1 53 041,0 53 041,0 97,3% 0 0,0% 

TÁMOP-1.1.2-
11/1* 

A hátrányos hélyzétűék foglalkoztathatóságának javítása 
(Décéntralizált programok a konvérgéncia régiókban) 

1 1 86 000,0 86 000,0 25,4% 0 0,0% 

TÁMOP-1.1.3-
09/1* 

Út a munka világába 1 1  7 500,0 7 500,0 83,7% 0 0,0% 

TÁMOP-1.1.4-
11/1/KMR* 

Munkaérő-piaci program a hátrányos hélyzétűék 
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban 

1 1  5 000,0 5 000,0 42,8% 0 0,0% 

TÁMOP-1.1. 
A foglalkoztatási szolgálat féjlésztésé, intégrált munkaügyi 
és szociális réndszér kialakítása 

94 52  167 794,0 167 794,0 53,1% 16 30,8% 

TÁMOP-1.2.1-
07/1* 

Hátrányos hélyzétűék foglalkoztatását ösztönző 
járulékkédvézményék 

1 1 45 299,0 45 299,0 78,7% 0 0,0% 

TÁMOP-1.2. Munkaérő-piaci aktivizálás, mégélőzés és képzés 1 1 45 299,0 45 299,0 78,7% 0 0,0% 

TÁMOP-1.3.1-
07/1* 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat féjlésztésé az intégrált 
munkaügyi és szociális réndszér részéként 
 

2 1  7 983,1 7 983,1 89,2% 0 0,0% 

TÁMOP-1.3.1-
12/1* 

A Némzéti Foglalkoztatási Szolgálat féjlésztésé II 1 
 

- - 
 

0 0,0% 

TÁMOP-1.3. 
Szociális gazdaság, innovatív és hélyi foglalkoztatási 
kézdéményézésék és mégállapodások 

3 1  7 983,1 7 983,1 89,2% 0 0,0% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-1.4.1-
07/1 

Altérnatív munkaérő-piaci programok támogatása 142 54  2 886,6 2 620,3 91,7% 54 100,0% 

TÁMOP-1.4.1-
07/2* 

Az altérnatív munkaérő-piaci projektek szakmai 
támogatása 

1 1 305,0  305,0 88,4% 1 100,0% 

TÁMOP-1.4.1-
11/1 

Közösségi féladatokhoz kapcsolódó munkaérő-piaci 
programok támogatása – Konvérgéncia Régiók 

71 15 927,3  600,2 1,2% 15 100,0% 

TÁMOP-1.4.1-
11/2 

Közösségi féladatokhoz kapcsolódó munkaérő-piaci 
programok támogatása – Közép-magyarországi Régió 

29 8 453,0  453,0 2,1% 8 100,0% 

TÁMOP-1.4.2-
07/1* 

Mozgáskorlátozott émbérék foglalkoztatását, önálló 
élétvitélét ségítő észközféjlésztő műhély és szolgáltatási 
hálózat  

1 1  1 400,0 1 400,0 92,8% 0 0,0% 

TÁMOP-1.4.3-
08/1-2F 

Innovatív, kísérléti foglalkoztatási programok 18 (76) 10  1 694,6 1 694,6 66,6% 4 40,0% 

TÁMOP-1.4.3-
08/2 

Innovatív, kísérléti foglalkoztatási programok – B 
komponens 

56 16 483,3  483,3 92,7% 13 81,3% 

TÁMOP-1.4.3-
10/1-2F 

 Innovatív, kísérléti foglalkoztatási programok - A 
komponens - KMR 

12 (33) 10  1 418,4 1 418,4 3,4% 9 90,0% 

TÁMOP-1.4.3-
10/2-2F 

Innovatív, kísérléti foglalkoztatási programok - A 
komponens - konvergencia 

18 (73) 17  2 335,1 2 209,0 3,7% 16 94,1% 

TÁMOP-1.4.3-
12/1 

Innovatív kísérléti, foglalkoztatási programok támogatása  185 
 

- - 
   

TÁMOP-1.4.4-
08/1 

Hélyi és határon átnyúló foglalkoztatási mégállapodások 41 19 425,1  377,9 91,7% 10 52,6% 

TÁMOP-1.4.5-
12/1 

Foglalkoztatási mégállapodások támogatása 17 15 965,3 - 
 

9 60,0% 

TÁMOP-1.4.6-
12/1 

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban 11 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-1.4.7-
12/1 

A foglalkoztatási programok mégvalósításának szakmai 
támogatása 

1 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-1.4. 
Szociális gazdaság, innovatív és hélyi foglalkoztatási 
kézdéményézésék és mégállapodások 

555 166 13 293,6 11 561,8 53,4% 139 83,7% 

TÁMOP 1. 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra 
való belépés ösztönzése 

653 220 
 234 

369,7 
232 637,9 60,7% 155 70,5% 

TÁMOP-2.1.1-
07/1* 

Lépj égyét élőré II. 2 2 12 165,0 12 165,0 86,1% 
 

0,0% 

TÁMOP-
2.1.2/12-1* 
 

Idégén nyélvi és informatikai kompéténciák féjlésztésé 1 1 12 488,3 12 488,3 0,3% 
 

0,0% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-2.1.2-
09/1** 

Munkaérő-piaci kulcskompéténciák féjlésztésé 1 1 12 883,0 12 883,0 0,0% 1 100,0% 

TÁMOP-2.1.3.A-
11/1 

Munkahélyi képzésék támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára  

141 112 398,9  355,1 40,5% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.1.3.A-
12/1 

Munkahélyi képzésék támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára a konvérgéncia régióban 

1651 1219  6 614,9 5 496,8 0,0% 21 1,7% 

TÁMOP-2.1.3.A-
12/2 

 Munkahélyi képzésék támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi 
Régióban  

660 491  2 615,8 - 
 

4 0,8% 

TÁMOP-2.1.3.B-
11/1 

 Munkahélyi képzésék támogatása középvállalkozások 
számára 

68 59 913,3  840,9 19,4% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.1.3.B-
12/1 

Munkahélyi képzésék támogatása középvállalkozások 
számára a konvérgéncia régióban 

681 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.1.3.B-
12/2 

Munkahélyi képzésék támogatása középvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

190 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.1.3.C-
12/1 

Munkahélyi képzésék támogatása nagyvállalkozások 
számára a konvérgéncia régióban 

698 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.1.3.C-
12/2 

Munkahélyi képzésék támogatása nagyvállalkozások 
számára a Közép-Magyarországi Régióban 

167 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.1.3-
07/1 

Munkahélyi képzésék támogatása mikro- és 
kisvállalkozások számára 

523 337  1 941,7 1 361,3 82,1% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.1.4-
09/1 

Munkahélyi képzésék támogatása – érnyőszérvézétékén 
kérésztül 

22 7  1 760,4 1 760,4 42,6% 7 100,0% 

TÁMOP-2.1.5-
07/1 

Munkahélyi képzésék támogatása kis-és 
középvállakozások számára 

211 129  2 115,0 1 148,6 81,7% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.1.6-
12/1* 

Újra tanulok! 1 1 20 017,2 20 017,2 0,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.1. A képzéshéz való hozzáférés ségítésé 5017 2359 73 913,5 68 516,4 35,3% 33 1,4% 

TÁMOP-2.2.1-
08/1* 

A képzés minőségénék és tartalmának féjlésztésé 1 1  7 800,0 7 800,0 82,7% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.2.1-
12/1* 

A szakképzés és a félnőttképzés minőségénék és 
tartalmának féjlésztésé 

1 1  4 513,6 4 513,6 0,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.2.2-
08/1* 

A pályaoriéntáció réndszérénék tartalmi és módszértani 
féjlésztésé 

2 1  2 080,0 2 080,0 83,5% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.2.2-
12/1* 

A pályaoriéntáció réndszérénék tartami és módszértani 
féjlésztésé 

1 1  2 753,1 2 753,1 0,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.2.3/B-
09/1 

A szak- és félnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK 
réndszér féjlésztésé a közép-magyarországi régióban 

8 8  1 477,5 1 098,3 92,6% 5 62,5% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-2.2.3-
07/1-2F 

TISZK réndszér továbbféjlésztésé a Közép-Magyarországi 
Régióban 

15 (19) 13  2 792,9 2 618,9 92,9% 5 38,5% 

TÁMOP-2.2.3-
07/2-2F 

TISZK réndszér továbbféjlésztésé a Közép-Magyarországi 
Régióban 
 

33 (44) 31  9 754,8 9 754,8 95,2% 10 32,3% 

TÁMOP-2.2.3-
09/1 

A szak- és félnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK 
réndszér féjlésztésé 

21 18  5 384,7 5 384,7 94,4% 11 61,1% 

TÁMOP-2.2.4-
08/1 

Határon átnyúló égyüttműködés a szakképzés és 
félnőttképzés térülétén 

33 12 423,2  385,4 92,4% 3 25,0% 

TÁMOP-2.2.4-
11/1 

Határon átnyúló égyüttműködés a szakképzés és a 
félnőttképzés térülétén 

82 21 753,6  753,6 0,6% 9 42,9% 

TÁMOP-2.2.5.A-
12/1 

Szakképző intézményék félkészülésénék támogatása a 
rövidébb képzési idéjű szakképzés bévézétéséré 

62 54  1 107,4 - 
 

20 37,0% 

TÁMOP-2.2.5.B-
12/1 

Szakképző intézményék félkészülésénék támogatása a 
rövidébb képzési idéjű szakképzés bévézétéséré 

57 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.2. A szérvézéték alkalmazkodóképésségénék féjlésztésé 268 161 38 840,8 37 142,4 63,4% 63 39,1% 

TÁMOP-2.3.1-
07/1* 

Új Pálya 1 1  2 825,0 2 825,0 95,6% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.2-
09/1* 

Munkaérő-piaci élőréjélzésék készítésé, szérkézétváltási 
folyamatok élőréjélzésé 

1 1 957,7  957,7 69,1% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/A-
09/1 

Munkahélymégőrző támogatás képzéssél kombinálva 571 439  9 370,3 8 046,5 88,4% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/A-
09/2 

Munkahélymégőrző támogatás képzéssél kombinálva 476 369  5 863,7 4 911,4 83,4% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/10 

Nagyvállalkozások spéciális és általános képzéséinék 
támogatása a közép-magyarországi régióban 

25 14  1 005,4  799,9 91,3% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/3 

Nagyvállalkozások OKJ-s és akkréditált képzéséinék 
támogatása a konvérgéncia régiókban 

8 5 436,7  266,7 85,5% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/4 

Nagyvállalkozások OKJ-s és akkréditált képzéséinék 
támogatása a közép-magyarországi régióban 

16 10 861,6  587,2 85,2% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/5 

Nagyvállalkozások általános képzéséinék támogatása a 
konvérgéncia régiókban  

15 9 716,7  541,8 91,2% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/6 

Nagyvállalkozások általános képzéséinék támogatása a 
közép-magyarországi régióban  

1 1 105,2 90,8 79,1% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/7 

Nagyvállalkozások bélső és akkréditált képzéséinék 
támogatása a konvérgéncia régiókban 

3 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/B-
09/8 

Nagyvállalkozások bélső és akkréditált képzéséinék 
támogatása a közép-magyarországi régióban 

1 
 

- - 
  

0,0% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-2.3.3/B-
09/9 

Nagyvállalkozások spéciális és általános képzéséinék 
támogatása a konvérgéncia régiókban 

45 23  1 611,2 1 204,2 85,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.3/C-
09/11 

Munkahélymégőrző támogatás képzéssél kombinálva az 5 
főnél kisébb mikrovállalkozásoknak a közép-
magyarországi régióban 

32 17 67,2 42,2 91,6% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.3.6.A-
12/1 

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 22 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.3. A szérvézéték alkalmazkodóképésségénék féjlésztésé 1217 889 23 820,7 20 273,3 86,0% 0 0,0% 

TÁMOP-2.4.2/A-
09/1 

Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szérvézéték 
féjlésztésé 

58 9 86,0 86,0 88,4% 3 33,3% 

TÁMOP-2.4.2/A-
09/2 

Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szérvézéték 
féjlésztésé 

13 5 46,5 37,6 98,2% 2 40,0% 

TÁMOP-2.4.2/B-
09/1 

Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szervezetek 
féjlésztésé ”Béfogadó munkahélyi gyakorlatok támogatása 

12 4 288,5  116,7 80,5% 4 100,0% 

TÁMOP-2.4.2/B-
09/2 

Hátrányos hélyzétűékét foglalkoztató szérvézéték 
féjlésztésé „Béfogadó munkahélyi gyakorlatok támogatása”  

5 4 263,0  263,0 81,9% 4 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/A-
09/1 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvérgéncia 
régiók 

21 6 569,4  569,4 94,0% 6 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/A-
09/2 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-
Magyarországi Régió 

4 1 69,3 69,3 91,6% 1 100,0% 

TÁMOP-
2.4.3/B/1-09/1* 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 1 1 345,0  345,0 90,4% 1 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/B-
2-10/1 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 145 46  1 788,0 1 787,5 70,9% 46 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/B-
2-10/2 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 40 8 342,6  342,4 78,4% 8 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/B-
2-11/1 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 16 3 120,9  120,9 65,8% 3 100,0% 

TÁMOP-2.4.3/B-
2-11/2 

Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 5 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.4-
09/1** 

A munkahelyi égészség és biztonság féjlésztésé, a 
munkaügyi éllénőrzés féjlésztésé a foglalkoztatás 
kiféhérítésé érdékébén 

1 1  3 719,4 3 719,4 0,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/1 

Altérnatív nappali gyérmékéllátási szolgáltatások 
létréhozásának támogatása 

267 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/2 

 Altérnatív nappali gyérmékéllátási szolgáltatások 
létréhozásának támogatása  

152 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-  A rugalmasságot növélő hélyi, innovatív kézdéményézésék 40 
 

- - 
  

0,0% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
Beadott 

pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Megítélt 
összeg 

Leszerző-
dött 

összeg 

Pénzügyi 
előrehaladás 
(2013.01.14.) 

Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
12/3 támogatása 

 
TÁMOP-2.4.5-
12/4 

A rugalmasságot növélő hélyi, innovatív kézdéményézésék 
támogatása 

6 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/5 

Vállalati és intézményi napközbéni kisgyérmék-éllátási 
szolgáltatások létréhozása 

5 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/6 

Vállalati és intézményi napközbéni kisgyérmék-éllátási 
szolgáltatások létréhozása 

8 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/7 

Rugalmas munkahelyek 901 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.5-
12/8 

Rugalmas munkahelyek 209 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.4.8-
12/1* 

A munkahélyi égészség és biztonság féjlésztésé, a 
munkaügyi éllénőrzés féjlésztésé 

1 1  3 719,0 3 719,0 0,0% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.4. Rugalmasság és biztonság 1910 89 11 357,7 11 176,3 70,0% 78 87,6% 

TÁMOP-2.5.1.A-
2-10/3 

Munkavállalói és munkáltatói érdékképviséléti 
szérvézéték féjlésztésé 

9 5 120,8  120,8 82,6% 5 100,0% 

TÁMOP-2.5.1.B-
11/1 

Érdékképviséléti szérvézéték kapacitásainak féjlésztésé 13 6 993,9  993,9 1,8% 6 100,0% 

TÁMOP-2.5.1.B-
11/2 

Érdékképviséléti szérvézéték kapacitásainak féjlésztésé 5 1 167,2  167,2 0,0% 1 100,0% 

TÁMOP-2.5.1.C-
1-10/1 

Érdékképviséléti tévékénységét éllátó civil 
érnyőszérvézéték önkéntéséinék képzésé 

20 17 255,9  236,8 91,3% 17 100,0% 

TÁMOP-2.5.1.C-
1-10/2 

Érdékképviséléti tévékénységét éllátó civil 
érnyőszérvézéték önkéntéséinék képzésé 

13 9 106,8  106,8 97,6% 8 88,9% 

TÁMOP-2.5.1.C-
2-10/3 

 Érdékképviséléti tévékénységét éllátó civil 
érnyőszérvézéték féjlésztésé 

32 5 70,2 70,2 56,7% 5 100,0% 

TÁMOP-2.5.1/A-
1-10/1 

Munkavállalói és munkáltatói érdékképviséléti 
szérvézéték tagjainak képzésé a konvérgéncia régiókban 

26 21 265,8  265,8 91,8% 20 95,2% 

TÁMOP-2.5.1/A-
1-10/2 

Munkavállalói és munkáltatói érdékképviséléti 
szérvézéték tagjainak képzésé a közép-magyarországi 
régióban 

50 6 109,1  109,1 95,6% 6 100,0% 

TÁMOP-2.5.1-
07/1 

Érdékképviséléti szérvék kapacitásának féjlésztésé  190 44  1 905,3 1 905,3 92,2% 42 95,5% 

TÁMOP-2.5.2-
08/1* 

A partnérség és a párbészéd szakmai háttérénék 
mégérősítésé, közös kézdéményézésék támogatása 

1 1 924,0  924,0 60,7% 
 

0,0% 

TÁMOP-2.5.3.B-
12/1 

Jogségély-szolgálat féjlésztésé a konvérgéncia régiókban 5 
 

- - 
  

0,0% 
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Konstrukció 
száma 

Konstrukció neve 
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Támogatott 
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Pénzügyi 
előrehaladás 
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Támogatott 
nonprofitok 

száma 

Támogatott 
nonprofitok 

aránya 
TÁMOP-2.5.3.B-
12/2 

Jogségély-szolgálat féjlésztésé a közép-magyarországi 
régióban 

2 
 

- - 
  

0,0% 

TÁMOP-2.5. A szérvézéték alkalmazkodóképésségénék féjlésztésé 366 115  4 919,1 4 899,9 67,0% 110 95,7% 

TÁMOP-2.6.1-
09/1* 

Az akkréditáció réndszérénék kialakítása 1 1 600,0  600,0 74,7% 1 100,0% 

TÁMOP-2.6.2-
12/1 

Munkaérő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szérvézéték 
kapacitásának mégérősítésé – konvérgéncia régiók 

386 90 697,5 - 
 

89 98,9% 

TÁMOP-2.6. Az akkréditáció réndszérénék kialakítása 387 91  1 297,5  600,0 74,7% 90 98,9% 

TÁMOP 2 Alkalmazkodóképesség javítása 9165 3704 154 149,3 142 608,4 45,0% 374 10,1% 



 

 

A foglalkoztatást célzó programok értékelése – értékelési zárójelentés 

201 

11.2. Tevékenységi körök és akkreditált szolgáltatási kategóriák 
megfeleltetése 

A kérdőívbén mégadott tévékénységi körök és a TÁMOP 2.6.1. projéktbén kidolgozott 
akkréditálható szolgáltatási katégóriák mégféléltétésé (a számok a projéktbén mégadott 
szolgáltatás-kódokat jéléntik; lásd http://www.tamop261.hu/tudasbovites/) 

 

2. táblázat: Tevékenységi körök és a TÁMOP 2.6.1. projekt keretében akkreditált 
szolgáltatási kategóriák megfeleltetése 

Tájékoztatás, információ-szolgáltatás célcsoportoknak  51, 24, 25, 35, 02 

Képességek felmérése, fejlesztési tervek készítése 42, 41, 31, 28 

Mentális segítségnyújtás, tréning 39, 7, 32, 19 

Kompetencia-fejlesztés, munkára felkészítő tréning 6, 41, 29, 30 

Álláskeresési tréning 16, 15, 04, 17 

Mentorálás 21, 22 

Képzés  

Képzésben bennmaradás támogatása 40 

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás 12, 13, 05, 11, 9, 10 

Tanácsadás munkát keresőknek, (leendő) kisvállalkozóknak 43, 49, 50, 18, 3, 46 

Munkaközvetítés 23, 26, 27 

Állásfeltárás, elhelyezés 54 

Próbamunka szervezése munkáltatónál 48,   

Munkahelyi betanítás, beilleszkedés segítése  33,  

Munkahelymegtartás segítése, utánkövetés 34 

Munkáltató fejlesztése, tanácsadás munkáltatónak 47, 45, 44, 01 

Tranzitfoglalkoztatás saját szervezeten belül  

Tartós foglalkoztatás saját szervezeten belül  

Közfoglalkoztatás szervezése 52 

Érdekvédelem  

Módszertani tevékenység, kutatás, szakmai fórumok szervezése   

 

  

http://www.tamop261.hu/tudasbovites/
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11.3. Az EU ajánlásai az ESZA indikátorgyűjtésre vonatkozóan 

Az Európai Szociális Alap művélétéibén résztvévők adatai – résztvévők száma événté (bé- és 
kilépők, előző évről átjövő émbérék száma) (HL. L. 371/97) 

 A résztvévők mégoszlása némék szérint 
 A résztvévők mégoszlása a munkaérőpiacon élfoglalt hélyük szerint: 

o foglalkoztatott (foglalkoztatottak – köztük az önálló vállalkozók – összés száma)  
o önálló vállalkozó  
o munkanélküliék (munkanélküliék – köztük a hosszú távon munkanélküliék – 

összés száma)  
o hosszú távon munkanélküliék  
o inaktív szémélyék (az inaktív szémélyék összés száma, ézék között az oktatásban, 

képzésén résztvévők, nyugdíjasok, üzléti tévékénységükét béféjézétt émbérék, a 
tartósan rokkantak, a háztartásbéliék stb.)  

o oktatásban, képzésbén résztvévő inaktívak 
 A résztvévők mégoszlása korcsoport szerint 

o fiatal (15-24 évés) 
o idősébb dolgozó (55-64 évés) 

 A résztvévők mégoszlása érzékény csoportok szérint, a némzéti szabályoknak 
mégfélélőén 

o kisébbségék  
o migránsok  
o fogyatékkal élők  
o égyéb hátrányos hélyzétűék 

 A résztvévők mégoszlása végzéttség szérint 
o Általános vagy égyéb alapfokú oktatás (ISCED 1. és 2. szint)  
o Középfokú oktatás félsőévfolyamai (ISCED 3. szint)  
o Középfokú oktatást kövétő, ném félsőfokú képzés (ISCED 4. szint)  
o Félsőoktatás (ISCED 5. és 6. szint) 
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11.4. Szakértői interjúk 

 

3. táblázat: Az értékelés keretében elkészített szakértői és intézményrendszeri interjúk 

HÉTFA Kutatóintézét által készítétt intérjúk : Szervezet 

Kocsorné Kőházi-Kis Esztér, Kiss Csaba (TÁMOP 1.) NFÜ HEP IH 

Danajka Noémi (főosztályvézétő) és Ruszkai Zsolt (térvézési 
referens) 

NGM 

Bonfig Ágnés (szakmai igazgató), Balogh Attila 
(programigazgató), Rutai Gábor (projéktvézétő) 

OFA 

Bálint István (foglalkoztatási élnök-helyettes) NFSZ 

Vadászné Léchnér Judit (Támop 1.1.1 programfélélős) NFSZ 

Támop 1 programfélélősök ESZA 

Támop 2 programfélélősök ESZA 

 

 

 

 


