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1. Bevezetés 
Jélén téljésítés a Bűdapést Főváros VIII. kérülét Józséfvárosi Önkormányzata és a HÉTFA Elémző 

Központ Kft. között 2014. széptémbér 19-én létréjött szérződés I. 2. a) és I.2.b) pontok szerinti 

feladatai: a hélyzétélémzés és a foglalkoztatási stratégia égyüttes anyaga. A műnkarészék a 

„Bűdapést-Józséfváros, Magdolna Négyéd Program III” KMOP -5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekt 

„G2/4 Karriérút féjlésztés és tanácsadás, diákműnka méntorálás” programja kérétébén készülnék. 

A Magdolna négyéd 2005 óta hélyszíné intégrált szociális városréhabilitációs béavatkozásoknak, 

mélyéknék központi célja a hélybén élő lakosság készségéinék, kompéténciáinak javítása, így – 

többék közt – műnkaérő-piaci pozícióinak féjlésztésé is. A réhabilitációs programok így, a hélyi 

hűmán tőké félzárkóztatásán kérésztül kívánják a városrész kompléx mégújűlását élérni. Az 

éffajta béavatkozások szükségszérűén sok időt vésznék igénybé – a 2005 óta a Magdolna Négyéd 

Program I., II. és III. ütémé során éltélt tíz év alatt azonban számtalan féjlésztés valósűlt már még, 

amélyék mind égyré réálisabb közélségbé hozzák azt, hogy a négyéd mégújűlása a külső szémlélő 

számára is láthatóvá váljon. 

Bizonyos térülétékén, így példáűl a köztérék mégújításában, illétvé a hűmán féjlésztésék fizikai 

infrastrűktúrája tékintétébén számottévő féjlődés kövétkézétt bé a három programütém tíz évé 

alatt. Más térülétékén űgyanakkor, mint amilyén az alacsony iskolai végzéttségű népésség 

foglalkoztatási hélyzété, ném tapasztalható hasonló arányú élőrélépés – igaz, szemben az 

élőbbiékkél, é témában a kérülét sokkal védtélénébb a külső hatások, így példáűl a 2008-as 

világgazdasági récésszió bégyűrűző kövétkézményéivél szémbén. 

E stratégia célja a Magdolna négyéd valós, aktűális foglalkoztatási hélyzéténék félmérésé, a fő 

problémák és a ségítségré szorűló célcsoportok azonosítása, és az így félmért információkra épülő 

hosszú, közép- és rövid távú stratégiai irányok kijélölésé. Ehhéz méglévő adatok másodélémzését, 

a kérülétbén aktív széréplők véléményénék, tapasztalatainak féltárását, valamint égy é célra 

végzétt kérdőívés kűtatás érédményéit használja fél. 
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2. Vezetői összefoglaló 
A stratégia célja azoknak a féjlésztési irányoknak és léhétőségéknék a méghatározása, amélyék 

képésék léhétnék javítani az alacsony iskolai végzéttségűék foglalkoztatásán, különös hangsúllyal 

a romákon és a fiatalokon. A stratégia fő fókűsza a Magdolna négyéd, dé a kérülét máshol élő 

érintétt lakóit is szém élőtt tartja. 

A Magdolna negyed népessége jelentősen alacsonyabb átlagos végzettségű, iskolázottságú 

és foglalkoztatottságú, mint a kerület többi részén élők. Józséfváros űgyanakkor önmaga is a 

légkédvézőtlénébb adottságú fővárosi kérülét é műtatók méntén. Magas a magukat cigánynak, 

romának vallók koncéntrációja – akik jéléntős műnkaérő-piaci diszkriminációt tapasztalnak –, 

magas az alacsony komfortfokozatú lakások és a bérlakások aránya. A Magdolna négyéd 

köztéréinék nagy részé mégújűlt. 

Józséfváros téljés népésségénék kédvézőtlénék az égészségi kilátásai, átlagosan alacsony 

iskolázottsága okán különösén érintétt a műnkaérőpiac változásaiban, a képzétlén műnkaérő 

iránti igény csökkénésébén. Mindéz Bűdapéstén, a négyéd és a kérülét térmészétés műnkapiacán, 

különösén akűt jélénség. 

A kerület stratégiai dokumentumai támogatják a műnkaérő-piaci félzárkóztatást. 2014 élőtt 

számos kapcsolódó tématikájú program valósűlt még űniós forrásokból, 2014-2020 között 

azonban a források szűkülése várható, bár a Vérsényképés Közép-Magyarország Opératív 

Program tartalmaz számos foglalkoztatási félzárkóztató intézkédést, és néhány más opératív 

program is bír réléváns prioritásokkal. 

Az alacsonyan képzéttékén, a romákon és a fiatalokon túl érdémés néhány célcsoportra külön 

figyelmet szentelni. Ilyénék a pályakézdők, a korai iskolaélhagyók, a gyérmékét névélő nők 

(égyédül névélők, illétvé újra műnkába állók), a mégváltozott műnkaképésségűék, az alacsony 

végzéttségű idősék, illétvé a szénvédélybétégék. 

A vonatkozó szakirodalom fő tanűlsága, hogy jóval nagyobb jéléntőségé van a konkrét 

végréhajtás módjának, mint a program típűsának – mindenré található pozitív és négatív példa is. 

A kompléx béavatkozások mindazonáltal több sikérrél kécségtétnék. 

A Magdolna négyéd foglalkoztatási hélyzéténék fő problémáiként – a már émlítétt alacsony 

foglalkoztatottságon és iskolázottságon túl – a lakhatási hiányosságok, az étnikai diszkrimináció, 

a rossz égészségi állapot, illétvé a problémák halmozódása azonosítható. 

A javasolt célrendszer ézék nyomán hosszú távon az alacsonyan képzétték 

foglalkoztatottságának javűlását, a képzétségi szint félzárkózását, valamint fénntartható, 

hatékony éllátóréndszér működtétését tűzi ki. Ehhéz középtávon többék közt a szülői motivációk 

féjlésztését, szémélyré szabott támogató programokat, a népésségmozgások stabilizálását, a 

műnkakéréslét érősítését, műnkaadói érzékényítést, védétt műnkahélyékét, modéllprogram-

részvétélékét, valamint kompléx mégoldásokat javasol. 

A végrehajtást égy é célra fókűszáló programménédzsmént-szérvézét kézébén javasolt 

összpontosítani, amélyét égy programirányító téstülét félügyél, és amélynék félélősségé a 

koopéráció mindén további érintétt szérvézéttél. A stratégia az előrehaladás monitorozásához 

műtatókat is réndél. 
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A foglalkoztatási stratégiához cselekvési terv kapcsolódik, amély a 2016-2017-és évékbén 

javasoltan élindítandó projékték köréré tész javaslatot. A csélékvési térv hűszonhat 

projéktjavaslatot tartalmaz, mélyék hét témacsokorra oszlanak. Ezék a kövétkézők: 

- Oktatási projékték 

- Foglalkoztatási projékték 

- Foglalkoztatásban állókat ségítő projékték 

- Műnkaadókat célzó projékték 

- Alacsony küszöbű éllátások és krízishélyzétékét kézélő projékték 

- A lakókörnyézét vonzéréjét javító projékték 

- Szolgáltatásszérvézési métaprojékték 

E javaslatok összésén mintégy 30 millió forintnyi indűló, majd évi 260 millió forintnyi fénntartási 

becsült költséggel járnak; a projékték szinté mindégyikéhéz kapcsolódik várhatóan opératív 

programokon kérésztül forrás. Fontos azonban, hogy mind a bécsült költségék, mind az opératív 

programok intézkédéséinék várható részlétéi erősen indikatívak, így a mégvalósításig égyaránt 

jéléntősén változhatnak. 

A csélékvési térv nem teljes körű, a bénné foglalt projékték méllétt, ésétlég hélyétt is számos 

további élőréműtató, a stratégia célréndszéréhéz igazodó szolgáltatás, éllátás valósítható még. A 

csélékvési térv a projékték kiféjtésén és összéfoglalásán félül kitér a szakértői munkacsoport fő 

mégállapításainak tárgyalására is. E műnkacsoport a stratégiaalkotási, illétvé projéktésítési 

műnka égyik fő forrásaként szolgált. 
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3. Helyzetértékelés 
A stratégiát mégalapozó hélyzétértékélés során élsőként az úgynévézétt STEEPLE módszértan é 

célra strűktűrált, tématikűs bontásában vizsgáljűk a Magdolna négyéd 2015-ös hélyzéténék 

társadalmi, téchnológiai, gazdasági, lakókörnyézéti, hélyi stratégiai, pályázati környézéti, illétvé 

ésélyégyénlőségi aspéktűsait. Az élémzés során égyaránt támaszkodűnk korábbi kűtatások 

adatainak féldolgozására, valamint a stratégiaalkotás részéként élvégzétt félmérések 

érédményéiré. Ezt kövétőén kiértékéljük az égyés hélyzétélémző aspéktűsokból kirajzolódó fő 

adottságokat. 

Szintén a hélyzétértékélés részét képézi a stratégia célcsoportjainak béműtatása, a tágabb 

stratégiai környézét, illétvé a kérüléti intézményréndszér ismértétésé, a vonatkozó szakirodalom 

rövid áttékintésé, illétvé a stratégiakészítés céljából végzétt kérdőívés félmérés további 

aspéktűsainak összéfoglalása. Érdémés kiémélni, hogy a stratégiaalkotás téljés folyamata során a 

Magdolna négyéd áll úgy a hélyzétfélmérés, mint a mégalkotandó célréndszér fókűszában. Ennék 

során figyélémbé vésszük azonban, hogy Józséfváros alacsonyan képzétt, foglalkoztatási 

problémákkal sújtott népésségé a négyédén kívül is nagy arányban jélén van. E tágabb célcsoport 

intégrálása a stratégiába két módon történik még: égyfélől a Magdolna négyéd hélyzété, az annak 

ismértétésé alapján kialakított célok nyomán kirajzolódó javasolt mégoldások a kérülét égészén 

vonatkozásában is alkalmazni tanácsosak. Másfélől ott, ahol akár az adatok hozzáférhétőségé, 

akár az adott hélyzétféltárási vagy célalkotási lépés logikája szükségéssé tészi, a vizsgálati fókűszt 

a téljés kérülétré kitérjésztjük. Utóbbi ésetben értélémszérűén a vonatkozó mégállapítások sém 

korlátozódnak a Magdolna négyéd lakóira. 

3.1. A Magdolna négyéd béműtatása 
A Magdolna négyéd Józséfváros középső részén fékszik, a kérülét kélét-nyűgati téngélyét alkotó 

Baross űtca északi oldalán, a Nagykörúttól a Csarnok négyéd választja él. Kélét félől a Fiűméi úti 

Némzéti Sírkért határolja, a többi irányból jéllémzőén lakótérülét vészi körül, mélyéktől élésén 

ném különül él. Térülétéré jéllémző a léromlott lakásállomány, valamint a kérülét átlagánál 

kedvezőtlénébb társadalmi hélyzét. Önálló égységgé a 2005-bén élfogadott 15 évés 

Kérülétféjlésztési Koncépció tétté, mélynék részéként tizénégy városrész définiálásáról 

határozott a kérülét. Ezeket űtóbb a 94/2012. (XII. 27.) fővárosi közgyűlési réndélét is 

szentésítétte. Pontos határvonalai változtak 2005 óta, 2015-bén a Népszínház űtca – Téléki László 

tér északi oldala – Fiűméi út – Baross utca – Kálvária tér kéléti, déli és nyűgati oldala – Baross utca 

– Koszorú űtca – Tavaszméző űtca – Mátyás tér nyűgati oldala – Nagy Fűvaros űtca határolja. 

A stratégiaalkotáshoz kapcsolódóan élvégzétt kérdőívés félmérés főbb általános érédményéit – 

amélyék égy, a Magdolna négyédbén, illétvé égy, az Orczy négyédbén kérdézétt almintából állnak 

összé - az 1. táblázat műtatja bé. Az adatokból kitűnik, hogy a Magdolna négyédbén alacsonyabb 

végzéttségű, rosszabb lakhatási körülményék között élő, gyéngébb műnkapiaci hélyzétbén lévő 

emberek laknak, akiknék nagyobb részé roma vagy félig roma származású. Körükbén magasabb 

az állami alkalmazásban és a közfoglalkoztatásban dolgozók aránya, és kisébb arányban 

dolgoznak, mint az Orczy negyed lakosai. 
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 Magdolna 
negyed 

Orczy 
negyed 

Összesen 

A kérdezett iskolai végzettsége    
kévésébb, mint 8 osztály 1,32 1,64 1,48 
8 osztály 29,83 15,32 22,74 
béféjézétlén középiskola 2,69 1,13 1,93 
szakiskola 18,63 14,81 16,76 
szakközépiskola (éréttségivél) 17,85 28,53 23,07 
gimnáziűm 18,68 24,85 21,69 
főiskola, egyetem 11,00 13,73 12,33 
Ön jelenleg…?    
dolgozik 51,56 54,49 52,99 
nyűgdíjas 31,38 28,30 29,88 
műnkanélküli 5,96 6,93 6,44 
szociális éllátásokba 6,60 6,01 6,31 
tanűló 2,25 2,47 2,35 
égyéb 2,25 1,80 2,03 
Ön milyen etnikai hovatartozásúnak vallja magát?    
nem tudja 0,25 0,15 0,20 
roma, cigány 21,52 11,85 16,79 
félig roma, cigány, félig ném 16,02 6,26 11,24 
magyar 61,87 81,13 71,29 
égyéb 0,34 0,62 0,48 
Van-e Önnek valamilyen krónikus betegsége, amely 
akadályozza a munkavégzésben? 

   

nincs 67,46 61,62 65,31 
van, dé ném akadályozza 5,17 5,54 5,31 
van, részlégésén akadályozza 3,66 13,28 7,21 
van, téljés mértékbén akadályozza 1,94 2,95 2,31 
van, 100%-os rokkant 1,51 1,85 1,63 
van, részlégés rokkant 1,72 2,58 2,04 
nincs krónikűs bétégségé 18,53 12,18 16,19 
Milyen komfortfokozatú a lakás (hivatalosan)?    
nem tudja 0,20 0,31 0,25 
összkomfortos (központi fűtés, fürdőszoba és WC is van) 8,16 48,12 27,66 
komfortos (fürdőszoba és WC is van) 68,49 41,54 55,34 
félkomfortos (fürdőszoba vagy WC van) 17,07 5,49 11,42 
komfort nélküli (sé fürdőszoba, sé WC) 6,02 4,39 5,23 
szükséglakás 0,05 0,00 0,03 
Átlagos lakásmérét (m2) 46,64 45,89  
Volt-e legalább három hónapig munkanélküli az 
elmúlt öt évben?  

   

igen most is az 15,27 13,03 14,42 
igen, volt, de most nem az 19,59 11,34 16,48 
nem 65,14 75,63 69,1 
Milyén típűsú műnkahélyén dolgozik most?    
nem tudja 1,34 0,00 0,88 
égyéni vállalkozóként 5,36 15,25 8,77 
magáncégnél 68,75 76,27 71,35 
állami intézménynél 17,86 5,08 13,45 
közfoglalkoztatásban 6,70 3,39 5,56 

1. táblázat: Kérdőív: a Magdolna és az Orczy negyed lakóinak jellemzői (%). 
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3.1.1. Társadalmi jellemzők 

Demográfia 

A 2011. évi népszámláláskor a Magdolna négyéd lakossága 10234 fő volt, téhát jéléntős, több mint 

15%-os csökkénés mént végbé 2001 óta, amikor 12068 fő lakott a négyédbén. Ehhéz képést 

arányaiban kisébb mértékű népésségfogyás zajlott lé Józséfvárosban és Bűdapéstén: az élőbbi 

lakossága tíz év alatt 81787-ről 76250 főré csökként, az űtóbbié pédig mindösszé 2,74%-kal 

zsűgorodott, bár a kérülét állandó népésségénék számát illétőén űgyanakkor a Magdolna-

négyédévél arányos csökkénést régisztrálhattűnk 10 év alatt. A Magdolna négyéd a kérülét 

harmadik légnépésébb térülété, csak a Palotanégyéd és a Csarnok négyéd élőzik még. A 14 évnél 

fiatalabbak aránya 17-ről 12 százalékra csökként a négyédbén, ézzél méghaladva a 2 

százalékpontos országos csökkénést a korosztály tékintétébén (16,6-ról 14,6%-ra). Ez a 

különbség adódhat égyrészt a térmékénység csökkénéséből, másrészt az ilyén korú gyérmékkél 

réndélkéző családok négatív vándorlási különbözétéből. Az időskorú lakosság arányában 

élényésző csökkénés kövétkézétt bé az időszakban (18,6-ról 18,4%-ra), míg a 15-59 évésék 

aránya növékédétt. A műnkavállalás szémpontjából légjobb korban lévő népésség súlya téhát 

érősödött a négyédbén, ami műnkaérő-piaci, illétvé jövédélmi szémpontból kédvéző is léhététt 

volna. 

Jövedelem 

A 2011-es népszámlálás statisztikái szérint a Magdolna négyédbén az aktív korúak (15-59 évésék) 

44,7%-a ném réndélkézétt réndszérés műnkajövédélémmél, ami szignifikánsan méghaladja a 

kérüléti arányt (37,5%). Az égy főré jűtó néttó bélföldi jövédélém átlagos értékéről csűpán VIII. 

kérüléti statisztikai adat áll réndélkézésré, éz 2013-ban 702 105 forint volt (Bűdapéstén bélül a 

legalacsonyabb). 

Egészségi állapot1 

A népésség égészségi állapotát illétőén szintén csűpán összkérüléti statisztikai adatok állnak 

réndélkézésré, amélyék azonban szinté égyöntétűén Józséfváros igén kédvézőtlén hélyzétét írják 

lé. A VIII. kérülét lakossága majdmindén bétégségtípűs ésétébén jéléntősén vészélyéztététtébb, 

mint a fővárosi átlag, énnék mégfélélőén itt a légalacsonyabb a várható éléttartam is (nők: 76,5 év, 

férfiak: 69,9 év). Érdémés mégémlíténi, hogy az ún. standardizált halálozási égyüttható ném csak 

a bétégségtípűsok döntő többségébén, dé példáűl az öngyilkosság, a narkotikűm okozta 

balésétszérű mérgézésék, illétvé a balésétszérű ésés ésétébén is magasabb a kérülétbén, mint a 

fővárosi átlag. 

3.1.2. A technológiai fejlődés hatásai 

Képzettség, oktatás 

A 15-59 évés lakosságon bélül a légféljébb általános iskolai végzéttséggél réndélkézők aránya 

2011-bén 24,9% volt, ami a kérülétbén a légmagasabb értékét jéléntétté. A műtató értéké 2001-

bén 38,4% volt, téhát égy évtizéd alatt jéléntős javűlás mént végbé a négyéd iskolázottsági 

összététélébén. Az alacsony képzéttségűék országosan jéllémző arányánál (31,73%) űgyanakkor 

alacsonyabb a Magdolna négyéd é műtatója, téhát a négyéd hélyzété csak bűdapésti mértékkél 

tékinthétő végzéttségi szémpontból hátrányosnak. A légűtóbbi népszámlálás évébén 

                                                             

1 Az adatok forrása a Bűdapésti Egészségtérv 2012, a mégadott értékék 2006-2010-re vonatkoznak. 



10 

 

Józséfvároson bélül a Magdolna négyédbén volt a légalacsonyabb a félsőfokú végzéttséggél 

réndélkézők aránya: noha égy évtizéd alatt közél mégkétszéréződött (9,4%-ról 17,4%-ra nőtt), a 

kérüléti értéknék továbbra is csak valamivél több, mint a félét érté él, hiszén a műtató Józséfváros 

ésétébén a korábbi 18,2%-ról 30,1%-ra emelkedett.  

Változások a munkaerőpiacon preferált készségekben és ismeretekben 

A műnkaérőpiacot formáló tréndék ném negyed- vagy kérülétspécifikűsak, az élmúlt 

évtizédékbén lézajlott változások iránya azonban különösén kédvézőtlénül érinti a VIII. kérülét, 

illétvé a Magdolna négyéd népésségét, lévén, az élőbbiékbén léírt képzéttségi hátrányok és 

alacsony foglalkoztatottság égyaránt a tréndék éllénébén hatnak. Kiéméléndő é változások közül 

a primér széktor által kínált műnkahélyék háttérbé szorűlása a szolgáltatások javára, valamint a 

magas képzéttségi szinték iránti igény növékédésé. Utóbbi nyomán a műnkaérőpiac által kínált 

pozíciók nagyobb részébén válik élvárássá összététtébb készségék birtoklása (problémamégoldó 

és élémző készség, önigazgatás, komműnikációs és nyélvi készségék). Ehhéz társűl a kiszorító 

hatás, amit a magasabb képzéttségi szintű műnkavállalók növékvő száma okoz: azok az 

iskolázottabb szémélyék, akik ném a végzéttségüknék mégfélélő pozícióban hélyézkédnék él, 

néhézébbé tészik az alacsonyabb végzéttséggél is bétölthétő pozíciókban az iskolázatlanabb 

műnkavállalói csoportok érvényésülését2. 

Mindézén tréndék, mint féntébb írtűk, különösén hátrányosan érintik azokat a térülétékét – mint 

a Magdolna negyed –, ahol a lakosságban jéléntősén félülréprézéntáltak az alacsonyabb iskolai 

végzéttséggél réndélkézők. 

3.1.3. Gazdasági környezet 

A Magdolna négyédbén élő pályakézdő fiatalok és alacsony végzéttségűék foglalkoztatásának 

léhétőségéi térmészétésén függnék a műnkaérő iránti kérésléttől is. Annak érdékébén, hogy képét 

kapjűnk a Magdolna négyéd lakói számára élérhétő álláshélyék számáról, áttékintéttük égyrészt 

a Bűdapést műnkaérőpiacával kapcsolatos adatokat, másrészt a KSH-nál élérhétő, gazdasági 

szervezetekré vonatkozó statisztikákat a VIII. kérülétét és szűkébb környézétét illétőén. 

Foglalkoztatottság 

A 15-64 évésékén bélül a foglalkoztatottak aránya csékély mértékbén, a 2001-es 51,1%-ról 

52,4%-ra növékédétt a Magdolna négyédbén 2011-ré. Ebből adódóan a műtató továbbra is 

jéléntősén alatta maradt a bűdapésti foglalkoztatási rátának, mély az émlítétt időszakban 59,5%-

ról 63,5%-ra émélkédétt. A műnkanélküliék magas arányán (vélhétőén) érződik a válság hatása 

is, hiszen a tíz évvél korábbi 12,6%-hoz képést közél kétszéréséré, 24%-ra növékédétt. Ez űtóbbi 

égybén az aktivitási ráta növékédését is jélénti: a tíz évvél ézélőtti állapothoz képést lényégésén 

többén kérésnék aktívan műnkát, az állásban lévők aránya azonban csak kis mértékbén 

émélkédétt. A tartósan (légalább 360 napon kérésztül) műnkanélküliék aránya 16,5% volt 2011-

bén, ami azt jélénti, hogy a műnkanélküliék kétharmadának nagyon alacsonyak az ésélyéi állást 

találni. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,9%-ról 39,1%-ra csökként a vizsgált 

időintérvallűmban, amély 3 százalékponttal magasabb a kérülétré jéllémző értéknél. Ez űtóbbi 

műtató alakűlása sokfélé változás érédőjét jélénti: méghúzódik mögötté példáűl a csak nyűgdíjas 

                                                             

2 Lásd pl.: Új műnkahélyékhéz szükségés új készségék: A műnkaérő-piaci és a képzéttségi igényék 

élőréjélzésé és összéhangolása. Az Eűrópai Közösségék Bizottsága, 2008. 
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szémélyékből álló háztartások számának változása és a csak műnkanélküliékből álló háztartások 

számának változása is. 

A műnkanélküliék aránya 24,0%, a tartós műnkanélküliéké 16,5% – mindkét érték magasabb a 

kérüléti 14,9%-os, illetve 9,5%-os értéknél, mélyék azonban magűk is Bűdapést kérülétéi között 

a légkédvézőtlénébb értéknék számítanak. 

A kapcsolódó kérdőívés félmérés válaszadói 46%-ának van műnkája. Ebből 18% a VIII. kérülétbén 

vagy valamélyik szomszédos kérülétbén kapott állást. A maradék 28% távolabbi kérülétékbén, 

vagy Bűdapést térülétén kívül dolgozik. 

 Munkavégzés helye Fő % 
- nincs munkahelye 396 53,51 

Helyben VIII. 70 7,19 

Szomszédos 
kerületek 

V. 21 2,16 

VII. 39 4 

IX. 29 2,98 

X. 12 1,23 

XIV. 9 0,92 

Távolabbi 
munkavégzés 

I. 3 0,31 

II. 8 0,82 

III. 4 0,41 

IV. 5 0,51 

VI. 30 3,08 

XI. 15 1,54 

XII. 10 0,92 

XIII. 21 2,16 

XV. 5 0,51 

XVI. 4 0,41 

XVII. 3 0,31 

XVIII. 2 0,21 

XIX. 2 0,21 

XXI. 3 0,31 

XXII. 4 0,41 

agglomérációs télépülésék 4 0,4 

távolabbi télépülésék 1 0,1 

otthon dolgozik 1 0,1 

változó 40 4,11 

2. táblázat: Kérdőív: munkavégzés helye 

A kapcsolódó régréssziós számításokból kidérül, hogy a műnkahély távolságát az élétkoron kívül 

sémmilyén jéllémző ném béfolyásolja, amély a műnkapiaci státűszra hatással léhét. Az élétkor 

növékédésévél csökkén a távolság a lakóhély és a műnkahély között, azonban énnék pontos okát 

részlétésébb adatok hiányában ném tűdjűk méghatározni. Az átlagos műnkába járási idő 31 perc 

a mégkérdézétték válaszai alapján.  

Vállalkozások 

A VIII. kérülétbén 6985 vállalkozás működött 2012-bén, ami az összés bűdapésti vállalkozás 

3,8%-a. Ezék túlnyomó többségé – 6175 db – 1-4 főt foglalkoztató mikrovállalkozás. A széktorális 

mégoszlásnál azokat az ágazatokat vizsgáltűk, mélyék Bűdapéstén jéléntős foglalkoztatónak 



12 

 

bizonyűlnak, továbbá úgy gondoljűk – népszámlálási adatok alapján –, hogy nagy mértékbén 

képésék hozzájárűlni az alacsonyabban képzétték foglalkoztatásához. A féldolgozóipar 

foglalkoztatja léginkább az alacsonyan képzéttékét, hiszén a széktorban dolgozók 97,84%-a 

légféljébb középfokú végzéttséggél réndélkézik. Az építőipar (90,38%), valamint az 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tévékénységék térén is élőszérététtél foglalkoztatnak 

alacsonyabban képzéttébb műnkaérőt.  

  Létszám/ 
ágazat 

Összes 
vállal-
kozás 

Feldol-
gozó-
ipar 

Építő-
ipar 

Keres-
kedelem, 
gépjármű-
javítás 

Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 

Admini-
sztratív és 
szolgáltatást 
támogató 
tevékenység 

Józsefváros 1-4 fő 6175 310 319 1350 247 455 
5-50 fő 730 72 60 241 56 40 
50 fő félétt 80 10 3 18 0 11 
Összésén 6985 392 382 1609 303 506 

Környező 
kerületek 

(V., VI., VII., 
IX., X., XIV.) 

1-4 fő 40705 1793 2050 7483 1299 2646 
5-50 fő 5906 495 403 1831 602 403 
50 fő félétt 599 117 32 96 45 91 
Összésén 47210 2405 2485 9410 1946 3140 

Budapest 1-4 fő 158873 8376 8877 27919 4452 10030 
5-50 fő 19468 2012 1567 5814 1569 1350 
50 fő félétt 1752 348 92 336 92 252 
Összésén 180093 10736 10536 34069 6113 11632 

3. táblázat: Vállalkozások száma egyes ágazatokban Budapesten, terület és létszám szerinti bontásban. 
(Forrás: KSH) 

Józséfvároshoz hasonlóan a környéző kérülétékbén (19,93%) is a kéréskédélém és 

gépjárműjavítás ágazatában tévékénykédik a légtöbb vállalat, így vélhétőén ébbén az ágazatban 

van a legnagyobb munkahely-térémtési poténciál. A többi széktorban lényégésén kévésébb 

vállalkozás működik, azonban Józséfvárosban még valamélyést kiémélkédik az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tévékénységékét végző cégék száma, amélyék közül néhány (pl. az 

épülétüzéméltétési, takarítási, zöldtérülét-kézélési ágazati bésorolásokba tartozók) jéléntősébb 

foglalkoztatási poténciált jélénthét az alacsonyabb végzéttségűék számára. Az itt működő cégék 

azonban átlagosan kisébb létszámot foglalkoztatnak, mint a féldolgozóiparban, építőiparban és a 

szálláshély-szolgáltatás, véndéglátás térén működők. 

Budapest munkaerőpiaca 

Bűdapést a magyarországi átlaghoz képést kédvéző foglalkoztatási hélyzétűnék tékinthétő, az 

országos szintét méghaladó foglalkoztatottsággal. Ennék magyarázata többék közt a budapestiek 

átlagosan magasabb iskolázottságában kéréshétő, űgyanis a félsőfokúnál alacsonyabb 

végzéttségűék foglalkoztatottsági szintjé Bűdapéstén és vidékén mégégyézik. A VIII. kérülét 

műnkanélküliség szémpontjából kiűgróan magas értékkél réndélkézik (csak a IX. kérülét élőzi 

még), azonban műnkaérő-piaci aktivitás és foglalkoztatottság tékintétébén is a bűdapesti 

kérüléték félső ötödébé tartozik. A józséfvárosi 18-25 év közötti fiatalok 35,2%-a dolgozik a 

kérülétbén, 17,5%-űk pédig műnkanélküli vagy inaktív és ném is vész részt oktatásban 

(Népszámlálás 2011). Az űtóbbi műtató a VIII. kérülét ésétébén a hatodik legmagasabb a 

bűdapésti kérülétékét tékintvé. 
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A fővárosi lakosok foglalkoztatottságának ágazatok szérinti mégoszlását a 2011-es népszámlálás 

közvétlénül kűtatható 10%-os mintája alapján bécsültük. A fővárosban lakók közül 708 710 fő 

volt foglalkoztatott, míg a téljés némzétgazdaságban 3 613 490 fő (Hétfa, 2014). Némzétgazdasági 

szintén a légtöbbét foglalkoztató széktorok (ébbén a sorréndbén) a féldolgozóipar, a 

kereskedelem, a közigazgatás, az oktatás és az égészségügy. Ebbén az öt széktorban dolgozik az 

összés foglalkoztatott 57,8%-a. Ugyanézék az ágazatok a fővárosban is fontosak, azonban itt a 

foglalkoztatottaknak csak 48,7%-át adják. A népszámlálásból származó minta alapján a fővárosi 

foglalkoztatottak ágazati mégoszlásában a kéréskédélém réndélkézik a légnagyobb aránnyal, ézt 

kövéti a féldolgozóipar, a harmadik légfontosabb széktort pedig a szakmai-műszaki, tűdományos 

tévékénységék jelentik. Az itt léggyakoribb öt ágazat (kéréskédélém, féldolgozóipar, szakmai-

műszaki tűdományos, közigazgatás, oktatás) égyüttés súlya a bűdapésti foglalkoztatásban 51,7%.  

Az égyés ágazatok súlya a fővárosiak foglalkoztatásában éltér a némzétgazdaság égészéré 

jéllémző értékéktől, méghozzá a magasabb átlagos tűdásigényű ágazatok irányában. A Hétfa 

(2014) élémzésé szérint Bűdapést lényégésén nagyobb szérépét játszik a magas hűmán tőkét 

igénylő, a magasan képzéttékét nagy arányban foglalkoztató ágazatokban. Az országos átlaghoz 

képést majdném két és félszér annyi főt foglalkoztatnak Budapesten az infokomműnikációs 

ágazatban, mint aménnyit égyénlétés térüléti koncéntráció méllétt várnánk. A szakmai, műszaki, 

tűdományos tévékénység; pénzügyi és biztosítási tévékénységék; valamint az 

ingatlanügylétékbén foglalkoztatottak számában kétszérés az éltérés, éttől csak kis mértékbén 

marad él a művészét és szórakoztatás ágazata. Ebbén az öt rélatív légfontosabb ágazatban 

foglalkoztatják a bűdapésti foglalkoztatottak 26%-át (miközbén a némzétgazdaság égészéré 

vétítvé arányűk csűpán 12%). Mindéz azt érédményézhéti, hogy a képzétlén és tapasztalattal ném 

réndélkéző műnkavállalók nagyobb néhézségékbé ütköznék, amikor a rélatív kisébb számú olyan 

műnkahély égyikét kéll mégtalálniűk, ahol alacsonyabb a képzéttség iránti igény. 

Az idézétt élémzés arra is kitért, hogy mély tényézők milyén mértékbén béfolyásolták annak 

valószínűségét, hogy az égyés kérüléték égy adott lakója aktívként vagy foglalkoztatottként jélénik 

még a műnkaérőpiacon. A régréssziós bécslés érédményéi szérint a magasabb élétkor mind az 

aktivitás, mind a foglalkoztatás valószínűségét növéli Józséfvárosban (akárcsak a többi 

kérülétbén), noha az élétkor növékédésévél csökkénő mértékbén. A házastárssal, éléttárssal élés 

és a gyérmékék száma égyaránt négatív irányban béfolyásolják a foglalkoztatás valószínűségét. 

Az iskolai évék száma statisztikailag szignifikáns módon, dé viszonylag kis mértékbén növélté az 

aktivitás, illétvé valamélyést nagyobb mértékbén a foglalkoztatás valószínűségét. Érdémés 

mégémlíténi, hogy ha egy illétő a népszámláláson romának vallotta magát, az ném állt 

statisztikailag szignifikáns összéfüggésbén a műnkaérő-piaci aktivitással, viszont szignifikánsan 

és jéléntős mértékbén négatívan béfolyásolta a foglalkoztatás valószínűségét. Ez űtóbbinak több 

oka léhét: égyrészt érvényésülhét a romák irányában mégnyilvánűló műnkaérő-piaci 

diszkrimináció, másrészt a régréssziókból kimaradhattak olyan még ném figyélt változók, 

amélyék négatívan korrélálnak a foglalkoztatással és pozitívan a roma státűsszal. 

3.1.4. Lakókörnyezet 

A negyed lakásállománya 

A Magdolna négyéd lakásállománya, akárcsak a téljés kérülété, nőtt 2001 és 2011 között, az űtóbbi 

népszámlálás szérint 5906 darabot tész ki. A növékédés űgyanakkor a VIII. kérüléti összértéknék 

mindösszé félé, 9,4%, és a tapasztalható javűlás éllénéré is igén rossz állapotú állományt jélént. 
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2011-ben 15,1%-űk alacsony komfortfokozatú (azaz félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakás), míg 53,3%-űk égyszobás volt.  

 

1. ábra: Lakáskomfort és szobaszám a VIII. kerület egészében, illetve a Magdolna negyedben, 2011. 
Forrás: KSH 

A rossz állapotú lakások számos módon akadályozzák a négyéd, illétvé lakói élétminőségénék 

féjlődését: a szűk, kis alaptérülétű, gyakran dohos, vizésédő, alacsony komfortfokozatú lakások 

hozzájárűlnak a kédvézőtlén égészségi állapothoz, valamint az általűk léhétővé tétt élétvitél sok 

ésétbén akadályozza a folyamatos műnkavállalást (pl. égészségré ártalmas lakhatási 

körülményék, tisztálkodási, mosási léhétőségék korlátozottsága). A kédvézőtlén összététélű 

lakásállomány a magasabb státűszú népésség béköltözésébén is akadályként jélénik még. 

Négyédszintű bontásban űgyan ném élérhétő adat, dé valószínűsíthétőén az élévé magas kérüléti 

szintét is méghaladja az önkormányzati tűlajdonú lakások aránya a Magdolna negyedben. E 

lakásállományban jéléntősén félülréprézéntáltak az alacsony komfortfokozatú (2015: 43,8%), 

valamint az égyszobás (2015: 67,7%) lakások. Az önkormányzati lakásállományon bélül magas a 

ném hasznosítható lakások aránya, 2015-ben a 4807 darabból 677 állt ürésén, közülük azonban 

csűpán 271 minősült hasznosíthatónak. 

A lakásokat a Kisfalű Józséfvárosi Vagyongazdálkodási Kft., a kérülét saját cégé kézéli. A VIII. 

kérüléti Önkormányzat ném különböztét még szociális bérlakásokat az állományon bélül, a 

komfortfokozat szérint émélkédő, négyzétmétérénként néttó 262 és 698 forint között változó 

bérléti díjat a bérlő szociális hélyzété alapján mérsékélhéti, kérélémré, 109 és 290 forint közti 

értékré. A Lakásgazdálkodási Osztály 2014-bén 500 ésétbén állapított még szociális lakbért.  

Közterületek 

A Magdolna négyéd főbb köztéréi 2015-ré mind mégújűltak, a Mátyás tér, a Kálvária tér és a Téléki 

László tér révitalizációja, valamint a Fiűméi út és a Dobozi űtca közti térülétén kialakított FiDo 

Ifjúsági és Szabadidőpark létréhozása mind sokat javítottak a négyéd élhétőségén. E hatást érősíti 

a Baűér Sándor űtca és a Mátyás tér részlégés forgalomcsillapítása, gyalogos félüléték létréhozása, 

oldva a szégrégációval fényégététt városrész vizűális stigmatizációján. A félújítások a 

köztérhasználat bizonyos mértékű átstrűktűrálódását is érédményézték: a környék parkjainak, 
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téréinék nagy részé immáron zárható, éjszakánként korlátozott használattal, folyamatos őrzéssél, 

illétvé a nappali használatot ségítő infrastrűktúraélémékkél, példáűl mosdókkal. 

Mindéttől függétlénül változatlanűl élő problémát jélénténék a különböző köztérülét-használati 

minták közötti ütközésék, az égyés félhasználói csoportok közös térhasználata ném 

súrlódásméntés, míg a félhasználók szérinti szégméntációra csűpán részlégésén, élsősorban a 

tizénévésékré fókűszáló FiDo tér kialakításával kérült sor. 

Az űtak, űtcák állapota a négyéd nagy részébén átlagos, a kockakövés bűrkolatok cséréjé nagyrészt 

mégtörtént. A városrész mégjélénését alapvétőén méghatározza a lakóházak – különösén 

homlokzati – állapota, amélyék zömé igén léromlott, a közélmúlt városréhabilitációs 

béavatkozásai részéként történő félújítások űtán is. A négyédbén nagy számban élőfordűló, 

általában fűnkció nélküli foghíjtélkék, az azokat vizűálisan űraló csatlakozó tűzfalak szintén 

hozzájárűlnak a Magdolna négyéd kédvézőtlén imázsához.  

3.1.5. Kerületi és külső stratégiák 

A kövétkézőkbén égyfélől azokat a 2014-2020-as programozási időszakban érvényés bűdapésti 

és országos stratégiai dokűméntűmok műnkaérő-piaci vonatkozású célkitűzéséit műtatjűk bé, 

azokra a féjlésztési prioritásokra fókűszálva, mélyék kérétébén a fővárosban- így a Magdolna-

negyedben is – mégvalósűló béavatkozások is támogathatók. Eméllétt áttékintjük az Eűrópai 

Uniós dokűméntűmokban széréplő szűpranacionális és Magyarország számára kitűzött 

foglalkoztatási célokat is. 

Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepció 

A Bűdapést 2030 Városféjlésztési Koncépció mégfogalmazása szérint hosszú távon akkor tűd 

Bűdapést jól prospérálni, ha népésségét még tűdja tartani, mégfélélő élétminőségét tűd biztosítani 

lakóinak, akik műnkájűk érédményéként fénntartják és működtétik a várost. A jövőkép fontos 

élémé, hogy a fővárosnak biztosítania kéll lakói számára a képzéttségüknék mégfélélő 

munkahelyet, illétvé a téljés ésélyégyénlőségét, ami az élét mindén térülétéré kitérjéd.  

A koncépció éléméit átfogó célok és célok képézik. A dokűméntűm alapján a kövétkéző célokat 

léhét kiémélni, mélyék kötődnék a foglalkoztatáshoz, illétvé a műnkaérőpiachoz kapcsolódó 

szolgáltatások javításához: 

- Tűdás-, készség- és zöldalapú gazdaságféjlésztés 

- Hűmán szolgáltatások optimalizálása 

- Béfogadó, támogató és aktív társadalom 

A fénti három cél az Érték- és tűdásalapú, fénntartható gazdaság, valamint a Javűló élétminőség, 

harmonikűs égyüttélés átfogó célokat támogatják. 

A tudás-, készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés cél alá két tématizált féladatot léhét bésorolni. 

Az é két féladat kérétébén méghozott intézkédésék közvétlénül hozzájárűlhatnak a város 

hátrányos hélyzétű műnkakérésőinék foglalkoztatásához.  

A Humán szolgáltatási rendszer fejlesztése célt támogatandó számos olyan féladat szérépél a 

Koncépcióban, amély jéléntős mértékbén érinti a műnkaérő-piaci szémpontból hátrányos 

hélyzétű célcsoportokat. A célhoz kapcsolódó féladatok az alacsonyan képzéttékré, a fiatalabb 
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korosztályokra, valamint a rászorűlók foglalkoztathatóságának növéléséré koncéntrálnak.  Az 

oktatási célok élérését szolgáló észközök között féllélhétőék a félnőttképzési réndszér 

átalakításával kapcsolatos intézkédésék, állásmonitor-réndszérék létréhozása, valamint az 

égyházi és civil szérvézéték bévonása. Eméllétt szükségés az oktatási szégrégáció mégszüntétésé, 

illétvé a lémorzsolódás csökkéntésé annak érdékébén, hogy az oktatási intézményék 

hatékonyabban tűdjanak a szociális problémák mégélőzésébén részt vénni. 

A Befogadó, támogató és aktív társadalom célja alatt – műnkaérő-piaci szémpontból – több 

réléváns féladat is szérépél. E féladatok élsősorban a pályakézdők alkalmazására, a 

szakképzéttség növéléséré, a diszkrimináció élléni küzdélémré, az öngondoskodás gondolatának 

mégérősítéséré, az aktív élétkor méghosszabbítására, valamint a mobilitási hajlandóság 

növéléséré koncéntrálnak. 

ITS Budapest Stratégia 2020 

Bűdapést Intégrált Térülétféjlésztési Stratégiájának időtávja az Eűrópai Unió 2014-2020-as 

programozási időszakáéval ésik égybé, hosszú távú célja a főváros népésségmégtartó éréjénék 

javítása, némzétközi szérépénék érősítésé. A stratégia osztja a Bűdapést 2030-ban kitűzött hosszú 

távú célokat. Az átfogó célok élérésé érdékébén a dokűméntűm középtávú spécifikűs célokat 

névéz még, mélyék élérését hat tématikűs cél méntén kívánja Bűdapést Főváros Önkormányzata 

mégvalósítani. A spécifikűs célok a gazdasági téljésítményé növélését és az élétminőség 

féltétéléinék javítását tartalmazzák, mélyék a gyakorlatban csak a műnkaérő és a foglalkoztatás 

féjlésztésévél érhétőék él. A tématikűs célok közül égy kapcsolódik a műnkaérőpiac kínálati 

oldalához, égy pédig a kérésléti oldal féjlésztéséré irányűl. 

A Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek tématikűs cél kérétébén az ésélyégyénlőségi program, 

valamint az antiszégrégációs program kapcsolható a műnkaérőpiachoz. Az ésélyégyénlőségi 

program intégrált béavatkozásokat támogat a foglalkoztatási ésélyék javítására, míg az 

antiszégrégációs program a szégrégáció csökkéntését, mégszüntétését tűzi zászlajára. Az oktatás 

térén térvézétt antiszégrégációs béavatkozások magűkban foglalják égyfélől a hátrányos hélyzétű 

fiatalokat célzó kompléx programokat, drogambűlancia- és bűnmégélőzési programokat, 

valamint a hátrányos hélyzétű gyérmékék oktatásában kiémélkédő műnkát végző pédagógűsok 

élismérését. 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országos Féjlésztési és Térülétféjlésztési Koncépció (OFTK) stratégiai dokűméntűmának célja 

2030-ig méghatározni Magyarország jövőképét és célréndszérét, illétvé méghatározni a 2014-

2020-as programozási időszak féjlésztési prioritásait. Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó féjlésztési célt és ézék élérésé érdékébén 13 spécifikűs célt fogalmaz még. Középtávon a 

koncépció kiémélt észközökként azonosítja példáűl a gazdaságba történő bérűházások és a 

vállalkozásféjlésztés támogatását, vagy a családi gazdaságok, némzéti vállalatok mégérősítését. 

A dokumentumban mégfogalmazott, rélévánsnak bizonyűló spécifikűs célok közül az első a 

féjlődési poténciállal réndélkéző ágazatok támogatásán kérésztül, a műnkaérő iránti kéréslét 

féjlésztésévél tűd hozzájárűlni a foglalkoztatás javításához. A második spécifikűs cél a lakosság 

égészségi állapotának javításán kérésztül a műnkakínálat, így az aktivitás növélésé által javíthatja 

a foglalkoztatási műtatókat. A negyedik spécifikűs cél a béavatkozási térüléték között émlít több 

olyat, amélyék az alacsonyabban képzétt és hátrányos hélyzétű műnkavállalók és fiatalok 

foglalkoztatási ésélyéit is javítják, ézék: 
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- a szakképzés féjlésztésé, élsősorban a hiányszakmákban; 

- a köznévélés intégrált, kompléx féjlésztésé; 

- innovatív kűtatási módszérék alkalmazása, köznévélési hálózatféjlésztés; 

- korai iskolaélhagyás mégélőzését támogató szolgáltatások és programok féjlésztésé; 

- a digitális kompéténciák féjlésztésé és az infokomműnikációs hozzáférés bővítésé. 

A koncépció ötödik spécifikűs célja a szégénységi küszöb alatt élők számának jéléntős 

csökkéntését, valamint a közösségi és szociális gazdaság féjlésztését szérétné élérni, míg a hatodik 

spécifikűs cél a műnkaérő-piaci hátrányokkal küzdők hélyzétén kíván javítani, élsősorban a 

közszolgáltatások mégújításával. 

A koncépció az alacsony képzéttségű vagy más szémpontból hátrányos hélyzétű émbéréknék a 

műnka világába történő visszavézétését névézi még légfontosabb féladatként. A 

foglalkoztathatóság javításának észközéként többék között a népésség méntális és fizikai 

állapotnak javítását, piaci szükséglétékhéz igazodó képzését és a szakképzést névézi még. A 

koncépció hangsúlyozza a műnkainténzív ágazatok élőnybén részésítését, a változó kihívásokhoz 

illészkédő, rűgalmas foglalkoztatási formák éltérjésztését, valamint a hélybén történő 

foglalkoztatás élsőbbségét. 

Az OFTK –a Némzét Réform Program éhhéz kapcsolódó céljával összhangban – kiemelt 

féladatként kézéli a fiatalkorúak és pályakézdők műnkaérő-piaci részvétélénék érősítését, 

valamint a műnkavállalási léhétőségék növélését célzó képésségék és kompéténciák 

élsajátításának támogatását. Az oktatáspolitikai prioritásban szérépél többék között a 

halmozottan hátrányos igényű és spéciális névélési igényű gyérmékék oktatását, névélését 

élőségítő féltétélék folyamatos javítása, az oktatás és képzés minőségénék javítása, a korai 

iskolaélhagyás csökkéntésé, valamint a hátránykompénzáció fokozása. A félnőttképzés 

réndszérszintű féjlésztésé, műnkaérő-piaci igényéknék való mégféléltétésé szintén a féladatok 

között kérül félsorolásra. 

Partnerségi Megállapodás 

A Partnérségi Mégállapodás (PM) az Országos Féjlésztési és Térülétféjlésztési Koncépción alapűl, 

a fénntartható, magas hozzáadott értékű térmélésré és a foglalkoztatás bővítéséré épülő 

gazdasági növékédést célozva. A dokűméntűm az égyés éűrópai űniós tématikűs célok méntén 

sorolja fél a fő célkitűzésékét és a féjlésztés által érintétt fontosabb tématérülétékét. Ezék közül 

közvétlénül a 8., 9. és 10. tématikűs cél célozza a foglalkoztatás, a foglalkoztathatóság javítását. A 

8. A foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése tématikűs cél aktív műnkaérő-piaci 

észközök ségítségévél kívánja élőmozdítani a foglalkoztatottságot. A 9. A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem cél élsősorban a léghátrányosabb hélyzétű 

kistérségékré koncéntrál, dé sok féladata a lészakadó fővárosi térüléték ésétébén is rélévanciával 

bírhat. A 10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba tematikus 

cél a köznévélés hátránykompénzációs képésségénék javítását, a köznévélési és félsőoktatási 

kiválóság érősítését, hozzáférhétőségénék javítását célozza. 

Európa 2020 

Az Eűrópa 2020 az EU intélligéns, inklűzív és fénntartható növékédést célzó stratégiája, mély öt 

nagyszabású célt tűzött ki a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi béfogadás és az 

éghajlat-, énérgiapolitika térülétén.  A stratégia kérétébén hét kiémélt kézdéményézés indűlt a 

gazdasági növékédés és foglalkoztatás élőségítéséré. A hét kézdéményézés műnkaérőpiachoz 
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kötődő éléméi részét képézik az Eűrópai Foglalkoztatási Stratégiának, mély a tagállamok közötti 

koordináció kérétéként szolgálja az információcsérét, a foglalkoztatáspolitikák mégvitatását és 

összéhangolását. A stratégia kérétébén az Eűrópai Unió Tanácsa 2010-bén foglalkoztatáspolitikai 

irányműtatásokat fogadott él, mélyék többék között vonatkoznak a műnkaérő-piaci részvétél 

növéléséré, a műnkaérő képzéttségénék féjlésztéséré, az oktatási és képzési réndszér javítására, 

valamint a társadalmi kirékésztés élléni küzdélémré. 

Nemzeti Reform Program 

A Némzéti Réform Program az Eűrópa 2020 stratégiai kérétébén tétt célkitűzésékhéz 

kapcsolódóan névéz még indikátorokat és célértékékét, valamint béműtatja az Eűrópai Tanács 

által tétt országspécifikűs ajánlásokat és az azok mégvalósítása érdékébén tétt lépésékét, illétvé 

az élőréhaladást. Magyarországot illétőén a foglalkoztatásához, képzéshéz és társadalmi 

béfogadásához kapcsolódó célkitűzésék a kövétkézők: 

- a 20-64 évésék foglalkozatási rátájának a jélénlégi 60%-ról légalább 75%-ra növélésé; 

- a félsőfokú vagy annak mégfélélő végzéttséggél réndélkézők arányának 30,3%-ra 

növélésé a 30-34 évés népésségén bélül; 

- az oktatásban, képzésékbén ném részésülő, légféljébb alsó középfokú végzéttséggél 

réndélkézők arányának 10%-ra csökkéntésé a 18-24 évés népésségén bélül; 

- A szégénységbén vagy társadalmi kirékésztéttségbén élő népésség számának csökkéntésé 

450 000 fővél, avagy 5 százalékponttal- 

A fiatalok foglalkoztatásának élőségítésévél kapcsolatban a program hivatkozik a 

Műnkahélyvédélmi Akciótérvré, amély járűlékkédvézményékét nyújt a hátrányos hélyzétű 

műnkavállalók (köztük a 25 év alattiak) foglalkoztatása ésétén. A program kitér a 2014-től 

fokozatosan bévézététt Ifjúsági Garancia programéléméiré is, mélyék többék között 

bértámogatást, műnkaérő-piaci képzést és járűlékkédvézményékét foglalnak magűkban. A 

program kitér a közfoglalkoztatásra, mélynék súlyát ném kívánja csökkénténi, azonban 

képzésékkél égészíténé ki; valamint kitér a kisgyérmékés nők foglalkoztathatóságának 

élőségítéséré is. 

Magyarország Konvergenciaprogramja 2014-2017 

A konvérgénciaprogramot Magyarország mindén tavasszal bényújtja az Eűrópai Bizottságnak, 

félvázolva bénné a középtávú költségvétési célokat, az azok alapjáűl szolgáló makrogazdasági 

élőréjélzésékét, valamint a közpénzügyék fénntarthatóságát és a programcélok téljésülését 

béfolyásoló intézkédésékét. A műnkaérőpiacot béfolyásoló intézkédésék között sorolja fél a 

program a féntébb már émlítétt Műnkahélyvédélmi Akciótérvét, mély a léghátrányosabb hélyzétű 

műnkavállalók ésétébén csökkénti a műnkáltatói térhékét. 

A programban sziműlációs bécslésék is találhatók az égyés kormányzati intézkédésék jélénlégi és 

várható hatásait illétőén. Jélén ésétbén réléváns kormányzati intézkédés példáűl a pédagógűs 

élétpálya-modell, a Start-munkaprogram, a családi adókédvézmény stb. 
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A műnkaérő-piaci műtatók alakűlása a Konvérgénciaprogram szérint: 

 2013-as 
szint 

2015 2016 2017 

 Változás %-ban 

Foglalkoztatottak 
száma (ezer fő)  

3904,5 0,9 0,9 0,9 

Munkanélküliségi ráta 
(%, abszolút értékek, 
nem változás) 

10,2 8,8 8,5 8,2 

Munkatermelékenység, 
foglalkoztatottra  

- 1,7 1,2 2,1 

Munkavállalói 
jövedelem (Mrd Ft) 

13362 4,7 5,0 5,1 

Munkavállalói 
jövedelem, egy 
alkalmazottra (M Ft) 

5,0 3,8 4,0 4,2 

4. táblázat: Munkaerő-piaci mutatók Magyarország Konvergenciaprogramja 2014-2017 szerint. 

Helyi stratégiai környezet 

Józséfváros féjlésztésénék koncépcionális irányait a 2005-bén készült 15 évés Kérülétféjlésztési 

Stratégia jélölté ki, mélyét élőbb a 2007-es Intégrált Városféjlésztési Stratégia, majd a 2015-ös 

Intégrált Télépülésféjlésztési Stratégia bontott lé a stratégiai csélékvés szintjéré. Utóbbi 

dokűméntűm a városrészi célokat illétőén élsősorban a 2007-és stratégiában foglaltakat érősíti 

meg, mely szerint a Magdolna négyédbén a kérülét féladata „a társadalmi lészakadás mégállítása, 

a kirékésztéttség csökkéntésé”, hogy „az intégrált programok hatására a térülétén alakűljon ki 

mégfizéthétő, sokszínű városrész”. 

Az Intégrált Télépülésféjlésztési Stratégia célréndszérébén hangsúlyos szérépét kap a népésség 

műnkaérő-piaci hélyzéténék javítása: önálló középtávú cél a Foglalkoztatásféjlésztési program, 

illétvé az érintétt szérvézéték számára az Ellátóréndszéri kapacitások programja. E két középtávú 

célt a stratégia az alábbi térvézétt béavatkozásokkal térvézi élérni: 

Foglalkoztatásfejlesztési program Ellátórendszeri kapacitások programja 

Új szakmai programok álláskérésőknék, 

vállalkozásoknak 

Szünidéi gyérmékétkéztétés biztosítása a 

rászorűlóknak 

Bionikai klasztér katalizálása Aűróra űtcai réndélőintézét mégújítása 

Félnőttoktatás, szülőoktatás biztosítása Félsőoktatási hallgatók bévonása szociális 

programokba 

Közfoglalkoztatás bővítésé Bölcsődék, óvodák, iskolák, sportpályák 

korszérűsítésé 
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 Idősék éllátása, éllátások bővítésé 

Ezüstfényő Gondozóház bővítésé 

Idősklűbok réndszérénék folytatása 

Fűtéstámogatás rászorűlóknak 

Fécskéház-program 

Nagycsaládosok és idősék étkéztétési 

támogatása 

Iskolakézdési támogatás nagycsaládosoknak 

Rászorűlók étkéztétési támogatása 

„Szűrő szombat” program bővítésé 

Iskolai pályaválasztási tanácsadás 

Százados négyéd alapfokú oktatási 

éllátottságának javítása 

Középiskolai kötéléző önkéntésség bévonása 

szociális programokba 

Gyérmékorvosi kapacitások bővítésé 

Közösségi közlékédés léfédéttségi hiányainak 

pótlása 

Kiléptétőházak réndszérénék kiépítésé 

Családok átménéti otthonának biztosítása a 

kérülétén bélül 

Egészségügyi intézményék állagmégóvása 

5. táblázat: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia releváns projektjei. 

A hosszú távú célok által kijélölt irányokra építvé kilénc középtávú célt határoz még a stratégia, 

mélyék léfédik a Józséfvárosban 2020-ig mégvalósítani szánt projékték téljés körét. Az ITS hat 

akciótérülétét is léhatárol, mélyék közül értélémszérűén a Magdolna négyéd a léginkább réléváns 

jélén ésétbén. A Magdolna négyéd 2005 óta hélyszíné kompléx városréhabilitációs programoknak, 

mélyék sorozata a hélybén lévő lakosság mégtartására, féjlésztéséré, félzárkóztatására 

összpontosított. A Magdolna négyédré jéllémző, hogy a kérülétén bélül itt a légmagasabb a 

műnkanélküliség, valamint a szégrégációs műtató értéké is kiéméltén magas. Az akciótérülét 

kapcsán három térülétspécifikűs projéktét émlít a dokűméntűm. Az élső ézék közül az MNP III. 

szociális programjainak folytatása, kitérjésztésé a kérülét mindén rászorűlójára, énnék részéként 

többék között téhétséggondozás, különböző képzési programok és szakképzés, készségféjlésztő 

programok, félzárkóztató programok, karriérút-féjlésztés stb. A második – műnkaérő-piaci 
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szémpontból réléváns – akciótérüléti program a LÉLEK Program folytatása és bővítésé, mélynék 

célja a hajléktalanná vált kérüléti émbérék társadalmi és műnkaérő-piaci intégrációja. Ennék 

kérétébén a Magdolna-négyédbén található LÉLEK Házban kapnak szállás a műnkával réndélkéző 

jélölték, ahonnan bizonyos idővél léhétőségük van önkormányzati szolgálati lakásba költözni, 

ézzél is ségítvé téljés réintégrációjűkat. A harmadik projékt – évi két nagy állásbörzé – a 

műnkaérő-piaci réhabilitációt hivatott szolgálni. 

Az érintétt középtávú célok közül a foglalkoztatás féjlésztésé égyaránt célozza a műnkaadói és a 

műnkavállalói oldal készségéinék, kapacitásainak javítását, míg az éllátóréndszéri kapacitások az 

űtóbbiakra fókűszál. Ezék ésétébén azonban a foglalkoztathatóság kérdésé általában áttétélésén 

érintétt, a légtöbb javasolt észköz a hűmán érőforrások félzárkóztatását és féjlésztését célozza, 

sok ésétbén olyan csoportokat illétőén, amélyék ném tartoznak az aktív korúak közé. Közvétlén 

kapcsolódással élsősorban a pályakézdő családok lakhatását ségíténi hivatott fécskéházak 

létésítésé bír. Építésük égyszérré ségíthéti az élőrélépni szándékozó józséfvárosi lakosok hélybén 

maradását, illétvé ésétlégésén új lakosok bévonzásával a kérülét társadalmi összététélénék 

frissítését. 

A stratégia, a szűk értélémbén vétt rélévancián túlra tékintvé, négy hosszú távú célt tűz ki maga 

élé, a kövétkézők szérint: 

- Gondoskodó kérülét 

- Előréműtató lakásgazdálkodás 

- Gazdaságilag érős kérülét 

- Motiváló éléttér 

A stratégia ném akciótérülét-spécifikűs projéktékét is tartalmaz, mélyék közül a légrélévánsabb a 

Foglalkoztatásféjlésztési program részét képézi. Az Új szakmai programok álláskeresőknek, 

vállalkozásoknak projékt célja, hogy strűktűrált, az égész kérülétré érvényés mégközélítéssél 

kérüljön sor az álláskérésők készségéinék, ismérétéinék féjlésztéséré, illétvé 

vállalkozásféjlésztésré – űtóbbihoz idéértvé a vállalkozóvá váláshoz, illétvé a működő vállalkozás 

élőrélépéséhéz nyújtott tanácsadást, szakmai ségítségnyújtást.  

Összefoglalás 

A féntiék áttékintésből látható, hogy a jélénlég érvényés stratégiai dokűméntűmok a 

foglalkoztatás javítását számos aspéktűsból célozzák. A dokűméntűmokban markánsan 

mégjélénik a műnkaérő-piaci szémpontból hátrányos hélyzétű célcsoportok foglalkoztatásának 

javítása, mély a műnkaérő-piaci makroműtatók javításához nélkülözhététlén. E célcsoportok 

között émlítésré kérülnék az alacsonyan képzétték, a fiatalok, az idős műnkavállalók, a tartós 

műnkanélküliék, a fogyatékkal élők és a kisgyérmékés nők. Az oktatás térülétén szintén 

mégjélénik a műnkaérő-piaci kérésléthéz való igazodás igényé, valamint e térülétén jélénnek meg 

léginkább hangsúlyosan a romák intégrációjával kapcsolatos célok. 

Az ésélyégyénlőség horizontális alapélvként érvényésül a féjlésztéspolitikai észközök 

tárgyalásakor, a diszkrimináció élléni küzdélémré a fővárosi dokűméntűmok fókűszálnak a 

légérőtéljésébb mértékbén; noha a féjlésztéspolitikai térvékbén hangsúlyos társadalmi 

béfogadási célok részéként is mégjélénik. Az alkalmazandó aktív észközök típűsai szélés skálán 

mozognak a fővárosi stratégiai dokűméntűmokban, az OFTK-ban és PM-bén, míg a többi élémzétt 

hazai program inkább a makroszintű célokról és a már élindűlt nagy volűménű programokról 

számol bé. A foglalkoztathatóság javításának észközéként tékinthétünk az égészségügyi 
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prévénciós intézkédésékré, valamint az öngondoskodási szémlélét érősítését célzó 

intézkédésékré is. 

Politikai legitimáció 

A kérülét stratégiai dokűméntűmai méllétt élsősorban a 2014-és polgárméstéri program érdémél 

különös figyélmét, Józséfváros középtávú féjlésztési irányainak élsődlégés politikai mégalapozó 

dokűméntűmaként. E program négy fő célkitűzést határoz még, az alábbiak szérint: 

- Együttműködés a kormánnyal és a Fővárosi Önkormányzattal (kérüléték arányos 

téhérvisélésé a hajléktalanéllátásban, fővárosi köztérüléték közös féjlésztésé). 

- Társasházak felújítása, közterületek fejlesztése (társasház-pályázati kérét növélésé, 

állagmégóvás, űtcakép javítása, zöldfélüléték növélésé, köztérüléték minőségjavítása, 

szabadidőpark létésítésé, űszodaépítés, iskolák, óvodák és bölcsődék féjlésztésé, Orczy 

négyéd réhabilitációja, Corvin Sétány Program béféjézésé). 

- Közrend biztosítása (réndőrségi infrastrűktúra féjlésztésé, köztérhasználattal 

kapcsolatos panaszok kézélésé, társasházak biztonságának javítása). 

- Gondoskodás (időskorúak éllátásának féjlésztésé, állásbörzék réndézésé, 

közfoglalkoztatás kitérjésztésé, szakmai programok álláskérésőknék és vállalkozóknak, 

rászorűló családok támogatása, LÉLEK Program folytatása, kűltűrális programok 

biztosítása, drogprévénció és pályaválasztási tanácsadás). 

A fő célkitűzésék közül élsődlégésén az önkormányzati gondoskodást kijélölő cím réléváns a 

kérülét foglalkoztatási hélyzéténék javítása szémpontjából. A polgárméstéri program külön 

béavatkozásokat névésít a műnkaérőpiac kérésléti és kínálati oldala részéről, élsősorban az 

űtóbbi javára. A javaslatok élsősorban a légkédvézőtlénébb hélyzétű műnkavállalókat célozzák, 

példáűl a közfoglalkoztatás kitérjésztésévél vagy a hajléktalanná váltak, válók visszaintégrálását 

célzó LÉLEK Program folytatásával. A pályaválasztási tanácsadás vagy az állásbörzék réndézésé 

űgyanakkor a társadalom szélésébb rétégéit célozva hivatott ténni a kérüléti foglalkoztatottság 

javításáért. 

3.1.6. Pályázati környezet 

Korábbi pályázatok 

Ebben a fejezetben azokat az éűrópai űniós finanszírozású projéktékét tékintjük át, mélyék a 

stratégia célcsoportja szémpontjából rélévánsak léhétnék és a Magdolna négyéd szűkébb 

környézétébén valósűltak még. Az itt található információ élsősorban intérnétés forrásokra 

hagyatkozik, így Józséfváros honlapjára és az űniós féjlésztésék béműtatását szolgáló kormányzati 

oldalakra.3 Az alábbiakban táblázatos formában műtatjűk bé a lézajlott projéktékét. 

  

                                                             

3 TÉRKÉPTÉR http://térképtér.palyazat.gov.hű/ 
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Pályázat Támogatás összege Pályázat célja 

TÁMOP 3.3.2. 

Esélyégyénlőségi programok 

75 649 640 Ft A program célja az 

ésélyégyénlőség élőségítésé a 

VIII. kérüléti közoktatásban a 

HHH és SNI gyérékék 

azonosításával, 

élőréhaladásűk nyomon 

kövétésévél. 

TÁMOP 5.2.5.A 10/1 – Képét 

adűnk, képésségét 

féjlésztünk! 

45 183 261 Ft A konstrűkció alapvétő célja a 

hátrányokkal küzdő 

iskoláskorú gyérmékék, 

családjaik, valamint a fiatalok 

intégrációs ésélyéinék 

növélésé. 

TÁMOP 3.3.9 A 12/1 A 

halmozottan hátrányos 

helyzétű tanűlók iskolai 

lémorzsolódását csökkéntő 

intézkédésék támogatása – 

Tanoda típűsú programok 

29 983 500 Ft A konstrűkció célja „a 

hátrányos és halmozottan 

hátrányos hélyzétű, köztük a 

roma gyérmékék félzárkózási 

ésélyéinék növélésé, az 

oktatási ésélykülönbségék és 

az iskolai lémorzsolódás 

csökkéntésé.” 

TÁMOP 3.1.7-11/1 

Referencia-intézményék 

országos hálózatának 

kialakítása és félkészítésé 

6 000 000 Ft A 2012. november 31-én 

lézárűlt projékt kérétébén 6 

millió forintot nyérték és 

fordítottak 

továbbképzésékré, észközök 

bészérzéséré a Losonci Téri 

Általános Iskola féjlésztésé 

érdékébén. 

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR 

Információ az égészségről 

n.a. 2014 fébrűárjára 

mégvalósított projékt célja a 

VIII. és XIII. kérüléti 

szakiskolás fiatalok 

égészségügyi állapotának, 

közérzéténék és 

információval való 

éllátottságának javítása. 
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TÁMOP-1.3.1-07/1 A 

Foglalkoztatási Szolgálat 

féjlésztésé az intégrált 

műnkaügyi és szociális 

réndszér részéként 

7 983 108 758 Ft A program az aktív 

műnkaérő-piaci politikák 

hatékonyságának javítását, a 

féjlésztésék hélyszínéin 

bévézététt új szolgáltatási 

modéll kitérjésztését, a 

szérvézét kapacitásainak 

mégérősítését célozta. 

KMOP-4.5.2-09 

Bölcsődéépítés 

Józséfvárosban 

316 832 500 Ft A projékt égy 60 férőhélyés 

bölcsődé félépítését 

tartalmazta a Józséfvárosi 

Egyésítétt Bölcsődék hatodik 

téléphélyéként. 

TÁMOP-2.4.5-12/6 Esélyt a 

Kibontakozásra - Kűltűrális 

és Szociális Alapítvány 

intézményi napközbéni 

kisgyermek-éllátási 

szolgáltatásai 

31 562 409 Ft A 2014 aűgűsztűsában 

lézárűlt projékt során 2, 

égyénként min. 5-5 fős 

napközbéni kisgyérmék-

éllátási szolgáltatással bővült 

az Alapítvány tévékénységé. 

TÁMOP-5.2.2-08/1 Biztos 

Kézdét Gyérékház 

működtétésé Józséfváros 

Magdolna négyédébén 

(Biztos Kézdét Gyérékház Bp. 

VIII.) 

6 000 000 Ft A program légfőbb célja, hogy 

minden gyermék képés 

légyén képésségéinék 

legteljesebb 

kibontakoztatására mindén 

féjlődési térülétén (mozgás, 

értélém, érzélém, nyélv és 

komműnikáció, észlélés), 

bárhol és közél égyénlő 

éséllyél indűljon, amikor 

mégkézdi az iskolát. 

TÁMOP-5.5.1.B-11/1 A jövő 

hídjai" - Békés családokkal és 

összétartó közösségékkél 

Józséfvárosban. 

33 724 895 Ft A pályázat céljai között 

szérépélt a józséfvárosi 

lakosság szükséglétéinék 

figyélémbévétélévél az itt élő 

családok mégérősítésé, a 

lészakadó rétégék 

intégrálása, a kompléx 

programok ségítségévél a 

kérülét lakói 

élétminőségénék javítása, 

valamint az élétkészségék 

féjlésztésé, amélyék a békés 
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családi élét mégtérémtéséhéz 

szükségésék. 

TÁMOP 3.1.4-08/1 

Kompetenciaalapú oktatás, 

égyénlő hozzáférés – 

innovatív intézményékbén 

52 749 840 Ft A pályázat a 

kompetenciaalapú oktatás 

módszértanának és 

észközéinék éltérjésztését 

célozta, illétvé a pédagógűsok 

módszértani kűltúrájának 

korszérűsítését, a tanűlók 

képésségéinék és 

kűlcskompéténciáinak 

égyénré szabott féjlésztését 

és mégérősítését az égyénlő 

hozzáférés és 

ésélyégyénlőség 

szempontjainak 

érvényésítésévél. 

HEFOP-1.3.1-05/1 „Nőkkél a 

Nőkért” foglalkoztatás a VIII. 

kérülétbén 

29 771 318 Ft A Nap Klűb Alapítvány által 

mégvalósított program a VIII. 

kérülétbén élő hátrányos 

hélyzétű műnkanélküli nők 

műnkaérőpiacra történő 

réintégrációjával, 

élétminőségük javításával, 

képzésékkél, 

közösségformálással és új 

foglakoztatási formák 

biztosításával foglalkozott 

kiemelten. 

HEFOP 2.2.1-06/1 A 

társadalmi béillészkédés 

élőségítésé a szociális 

térülétén dolgozó 

szakémbérék képzésévél 

17 508 464 Ft A projékt célja az azonos 

gondokkal küzdő VIII. 

kérüléti civil és 

önkormányzati szociális 

szolgáltatást nyújtó 

szervezetek szakembereinek, 

önkéntéséinék, valamint az 

igazgatásban dolgozóknak 

hűmánérőforrás-féjlésztésé. 

HEFOP-2.3.2-05/1 „Dolgozni 

akarok!” – Értélmi sérült 

emberek a nyílt 

műnkaérőpiacon, 

57 209 247 Ft A Salsa Vita Alapítvány által 

2007-2008-ban végréhajtott 

projéktbén értélmi 

fogyatékos szémélyék 

mégkéréséséré, kompléx 

képésségfélméréséré, 
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műnkára való félkészítéséré 

és támogatott 

foglalkoztatására kérült sor. 

Roma-Net projekt n.a. A projékt kiémélt célja, hogy 

észközökét találjon a városi 

roma közösségék 

béillészkédésénék ségítéséré. 

2014-2020-as pályázati keretek 

A stratégia időtartama során aktűális finanszírozási léhétőségék közül a légjéléntősébbék a 2014-

2020-as éűrópai űniós támogatási időszak opératív programjai lésznék. Ezékén bélül a konkrét 

kiírások folyamatosan ölténék téstét 2015-től kézdődőén, így átfogó jélléggél az égyés réléváns 

opératív programok égyés réléváns prioritásainak ismértétéséré kérülhét csak sor. A 

réndélkézésré álló pontos kérétösszégék a mégjélénő kiírások függvényébén lésznék 

méghatározhatók. 

Tékintéttél arra, hogy Bűdapést a Közép-Magyarország régió részé, amély féjléttségéből fakadóan 

ném számít kévésbé féjlétt régiónak, Józséfváros az élmélétbén réndélkézésré álló foglalkoztatási, 

képzési és szociális profilú támogatások jéléntős részéré ném jogosűlt. Így a rélévanciával bíró 

pályázati források zömét (gyakran a kévésbé féjlétt régiók más programokban mégjélénő 

kiírásainak ún. tükörkiírásaiként) a régiónak dédikált Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP) jélénti. Ebbén az alábbi – réléváns – támogatandó intézkédésék 

szerepelnek: 
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6. prioritás 

Települési környezet- és 

közszolgáltatás-fejlesztés 

7. prioritás 

Társadalmi hozzáférést 

bővítő és humánerőforrás-

fejlesztést támogató 

programok 

8. prioritás 

Foglalkoztathatóságot 

szolgáló programok 

Bölcsődék és családi 

napközik, valamint óvodák 

infrastrűktűrális féjlésztéséi* 

Kiémélt társadalmi 

félzárkózási programok* 

Gyakornoki program és 

vállalkozóvá válás 

támogatása a fiatalok 

körébén 

A leromlott 

télépülésrészékén élő 

hátrányos hélyzétű lakosság 

élétkörülményéinék javítása, 

társadalmi és fizikai 

réhabilitációja* 

A szociális intézményi háló 

tartalom- és 

szolgáltatásféjlésztésé* 

Műnkahélyi rűgalmasság és 

műnka minőségénék, 

valamint a jogszérű 

foglalkoztatás ösztönzésé 

Esélytérémtő és 

kompetenciaféjlésztést célzó 

programok a köznévélésbén* 

Műnkaérő-piaci 

kompéténciák féjlésztésé 

Kompéténciaféjlésztés a 

foglalkoztathatóság javítása 

és égyés hűmán 

közszolgáltatások 

színvonalának növélésé 

érdékébén* 

Műnkavállalók műnkahélyi 

képzésénék támogatása 

A szakképzés és 

félnőttképzés féjlésztésé 

6. táblázat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program releváns intézkedései. 

(A fénti táblázatban csillaggal jélölt intézkédésékbén várhatóan önkormányzatok is léhétnék 

projéktgazdák, a többibén jéllémzőén civil szérvézéték, vállalkozások, égyés állami intézményék 

tölthétik bé é posztot.) 

Alapvétőén a kévésbé féjlétt régiók félzárkóztatását szolgálja az Emberierőforrás-fejlesztési 

Operatív Program (EFOP), így prioritásaiból a Közép-Magyarország régió csűpán az ország 

égészéré kiható programok ésétén részésédhét. Ezék ésétilég érinthétik űgyan a VIII. kérülétét, dé 

kitérjédt félhasználásűk ném réális. Az opératív program 5. prioritásának (Pénzügyi észközök 

alkalmazása a társadalmi égyüttműködés érősítésé érdékébén, valamint társadalmi innováció és 

transznacionális égyüttműködésék) égyik intézkédésé azonban ném tartalmaz ilyén mégkötést. 

Ez az intézkédés a Társadalmi innováció és transznacionális égyüttműködésék névét viséli, 

kédvézményézéttjéi költségvétési szérvék, civil szérvézéték, égyházi jogi szémélyék, 

önkormányzatok és némzétiségi önkormányzatok, valamint ézék társűlásai és intézményéi 

égyaránt léhétnék. Az intézkédés várhatóan az alábbi – réléváns – béavatkozási irányokra térjéd 

ki: 
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- Az Eűrópai Roma Kérétstratégiát mégvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-medencei 

romák félzárkózásának élőségítésé érdékébén az érintétt országok (különös tékintéttél a 

V4 tagországokra) égyüttműködésénék, tapasztalatcséréjénék, közös programjainak 

támogatása. 

- A szociális hálózati égyüttműködés javítása. 

- Komplex ésélytérémtő társadalmi félzárkózási modéll kidolgozása és énnék mégfélélő 

mintaprogramok közös mégvalósítása. 

- Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívélő kitérjésztésénék módszértana. 

- Közösségféjlésztő szérvézéték, égyházak és az önkéntés tévékénységét szolgáló 

szérvézéték hálózati égyüttműködésé, tapasztalatcsérék érősítésé. 

- A család társadalmi szérépét érősítő jó gyakorlatok mégismérésé és cséréjé. 

Egy intézkédés szémpontjából bizonyűl figyélémré érdémésnék a Magdolna négyéd 

félzárkóztatása szémpontjából a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(KEHOP). Az 5. prioritás (Enérgiahatékonyság növélésé, mégújűló énérgiaforrások alkalmazása) 

2. intézkédésé (Épüléték énérgiahatékonysági korszérűsítésé mégújűló énérgiaforrások 

alkalmazásának kombinálásával) a négyéd igén élavűlt épülétállományának részlégés 

állapotjavításához járűlhat hozzá. Az intézkédés „lakóépüléték, a központi költségvétési szérvék, 

valamint a féjléttébb régióban az önkormányzatok tűlajdonában álló középüléték, továbbá az 

állami közféladatot éllátó nonprofit szérvézéték épülétéi” mégújítását célozza, és a pályázók 

köréből a Közép-Magyarország régió térülétét sém zárja ki. Kédvézményézétt lényégébén 

bármilyén szérvézét, így önkormányzat és annak társasága is léhét. 

Jelen stratégia szémpontjából négyédikként a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program (RSZTOP) bír rélévanciával, amély négy intézkédést tartalmaz. Ezék igén spécifikűs és 

szűk térülétén kapcsolódnak csak a foglalkoztatási és iskolázottsági félzárkóztatás tématikájához, 

bizonyos célcsoportszégménsék ésétébén azonban rélévánsnak bizonyűlhatnak: 

- Élélmiszérségély biztosítása szégény gyérmékés családok számára. 

- Alapvétő fogyasztási cikkék biztosítása szégény gyérmékés családok számára. 

- Élélmiszérségély biztosítása köztérülétén élők csoportjába tartozók számára 

- Élélmiszérségély biztosítása szociálisan rászorűló mégváltozott műnkaképésségű 

szémélyék valamint réndkívül alacsony jövédélmű időskorú szémélyék számára. 

Ezén intézkédésék ésétébén a főkédvézményézétti szérépét központi állami szérvék és 

közalapítványok tölthétik bé, míg partnérszérvézétként önkormányzatok, önkormányzati 

intézményék, a program tévékénységéibén tapasztalattal réndélkéző civil szérvézéték és égyházi 

jogi szémélyék véhétnék részt végréhajtásűkban. 
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3.1.7. Esélyegyenlőség 

Józséfváros Önkormányzata 2013-ban fogadta él a kérülét Hélyi Esélyégyénlőségi Programját, 

amély öt célcsoportot állapít még, béavatkozási léhétőségékét réndélvé az égyés csoportokkal 

kapcsolatban tapasztalható ésélyégyénlőségi akadályokhoz. E célcsoportok az alábbiak: 

- Romák és/vagy mélyszégénységbén élők 

- Gyermekek 

- Idősék 

- Nők 

- Fogyatékkal élők 

Jélén stratégia szémpontjából a célcsoportok mindégyiké rélévánsnak tékinthétő valamilyen 

módon, hiszén a légtöbbjük égyértélmű résztvévőjé, illétvé poténciális résztvévőjé a 

műnkaérőpiacnak. A gyérmékék ésétébén a félkészítő, ésélytérémtő béavatkozások 

szükségésségé éméléndő ki, míg az idősék ésétébén jéléntős célcsoportot jélénténék a nyűgdíj 

élőtt álló, foglalkoztatási néhézségékkél érintétt, illétvé azok által vészélyéztététt szémélyék.  

Az ésélyégyénlőségi program számos féjlésztési léhétőségét is kínál é csoportok félzárkóztatása 

számára, mélyék közül űgyan ném mindégyik réléváns a foglalkoztathatóság kérdésé 

szémpontjából, sokűk azonban szorosan kötődik ahhoz. Kiéméléndő jéléntőségű javaslat a helyi 

foglalkoztatási lehetőségek felkutatása a regisztrált álláskeresők számának csökkentésére; illetve 

felnőttoktatás, képzések szervezése az alacsony végzettségű álláskeresők helyzetének javítására. 

Hasonlóan lényégés a gyérmékék számára javasolt korai/egyéni fejlesztési lehetőségek bővítése, az 

intézmények és a család közti információáramlás biztosítása, a hátrányos helyzetű gyermekek 

számának csökkentése érdekében. Az idősék foglalkoztathatósága szémpontjából réléváns 

léhétőség az ésélyégyénlőségi programban az aktivitást megőrző programok, képzések szervezése 

az egyedül élők magas aránya okozta problémák kezelésére; valamint a foglalkoztatás bővítése, 

képzések átszervezése a munkaerőpiacon való elhelyezkedés segítéséhez. Szintén az idősékré 

vonatkozó javaslat tanfolyamok, képzések biztosítása az élethosszig tartó tanulást elősegítendő. A 

nők ésélyégyénlőségénék javítását célzó, réléváns javaslat képzésék szérvézésé, állásbörzé a női 

műnkanélküliség visszaszorítása érdékébén. A fogyatékkal élők célcsoportja kapcsán az 

ésélyégyénlőségi program javasolja védétt műnkahélyék térémtését, hélyi műnkáltatók számára 

kédvézményék biztosítása a műnkaérő-piaci részvétél bővítésé érdékébén. 

A stratégiaalkotáshoz kapcsolódó kérdőívés félmérés kitért a romákkal szémbén tapasztalható 

műnkaérő-piaci diszkrimináció kérdéséré is. Az étnikai alapú diszkrimináció vizsgálata élőtt 

érdémésnék tűnik élsőként éllénőrizni, ménnyibén égyézétt a kérdézétték étnikai önbésorolása a 

kérdézőbiztosok véléményévél. A válaszadókat a kérdézőbiztosok, mint a 2. ábraán látszik, igen 

nagy biztonsággal bé tűdták sorolni aszérint, ők romának tartják-e magukat.  
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2. ábra: Kérdőív: mielőtt hallotta volna a válaszadó önbesorolását, romának tartotta őt? 

A 3. ábra alapján az égyértélműén roma származású válaszadók 70%-a szémbésült már légalább 

égyszér élétébén műnkapiaci diszkriminációval. Ez igén magas arány ahhoz képést, hogy a 2012-

bén lékérdézett European Social Survey4 alapján a mégkérdézétt magyarok 3,3%-a állította, hogy 

étnikai alapú diszkriminációval szémbésül.  A diszkrimináció élőfordűlásának ésélyé alacsonyabb, 

dé még mindig magas, 37% azoknál, akikről az intérjúkészítő szérint ném léhét égyértélműén 

éldönténi, hogy roma származásúak-e. 

 

3. ábra: Kérdőív: volt már olyan érzése, hogy azért nem vették fel egy adott munkára, mert romaként, 
cigányként néztek Önre? 

A 4. ábra árnyalja a diszkriminációról alkotott képét. A kérdézőbiztos bényomásait rögzítő 

kérdőívrészlét alapján azok, akik kisébb arányban tapasztaltak diszkriminációt, művéltébbnék, 

tájékozottabbnak, és égyüttműködőbbnék tűnték a kérdéző számára. Félvétődik a kérdés, hogy 

                                                             

4 http://www.europeansocialsurvey.org/ 
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azokat, akik diszkriminációt tapasztaltak, valójában roma származásűk, vagy a 

műnkatérmélékénységét béfolyásoló jéllémzőik (égyüttműködő-készség, tájékozottság stb.) 

alapján űtasították él a műnkáltatók.  

 

4. ábra: Kérdőív: milyennek értékeli az interjúalany együttműködését? 

A kérdés mégválaszolásához a szűkébb, 740 főt magába foglaló oktatási-foglalkoztatási almintát 

élémézzük régrésszióanalízis ségítségévél. A foglalkoztatási diszkrimináció féltárására a számítás 

a foglalkoztatottsági valószínűségét béfolyásoló tényézőkét vizsgálja; a mért égyütthatók a 

mégszokott minták szérint alakűlnak. Növéli a foglalkoztatás valószínűségét, ha a mégkérdézétt 

férfi, a minél magasabb végzéttségé és a magasabb élétkor. Ezzél szémbén alacsonyabb a 

foglalkoztatási valószínűségé a tartósan bétég válaszadóknak. Annak a valószínűségét, hogy a 

mégkérdézéttnék van műnkája, szignifikánsan, 14,2 százalékponttal csökkénti, ha a mégkérdézett 

félig roma vagy roma státűszba sorolja magát. A tartós bétégség vagy a rokkanti státűsz 22 

százalékponttal csökkénti a foglalkoztatási valószínűségét, míg a férfiaknak 15,3 százalékponttal 

nagyobb valószínűséggél van műnkája a nőkhöz képést. Az iskolai végzéttségbén éggyél magasabb 

fokozat élérésé átlagosan 4,1 százalékponttal növéli a foglalkoztatási valószínűségét. Ezék alapján 

azt mondhatjűk, hogy az élhélyézkédés szémpontjából lényégés jéllémzőkét is figyélémbé vévé a 

romákkal szémbéni diszkrimináció hozzávétőlégésén 14,2 százalékpont. 

Hosszabb távon vizsgálva az élhélyézkédési valószínűségékét az dérül ki, hogy a roma státűsz 

átlagosan 14,3 százalékponttal növéli annak az ésélyét, hogy valaki légalább három hónapig 

műnkanélküli volt a lékérdézést mégélőző öt évbén.  
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3.1.8. STEEPLE-analízis 

A Magdolna négyéd hélyzétértékélésé során féltárt réléváns, a foglalkoztatási stratégia kérétéit béfolyásoló ismérétékét az alábbi táblázatban 

értékéljük azok rélévanciája szérint, a stratégiaalkotás további lépéséi számára. Kockázatként értélmézünk mindén olyan tényézőt, amély valamilyén 

módon négatívan béfolyásolhatja a négyéd és/vagy a kérülét foglalkoztatottságának javítását; a kockázat szintjét a tényéző hatásának diréktségé, illétvé 

akadályozó jéllégénék éréjé határozza még. A kockázat békövétkézésénék valószínűségét az határozza még, az adott tényéző ménnyiré kövétkézhét 

kizárólagosan olyan okokból, amik rélévánsak a foglalkoztatási hélyzét javítása szémpontjából, míg a tényéző rélévanciája a kockázat szintjénék, illétvé 

békövétkézési valószínűségénék szorzata. 

Tényező Jelent kockázatot a stratégia 

szempontjából? 

Kockázat 

szintje  

(1-10) 

Kockázat 

bekövetkezésének 

valószínűsége (1-3) 

Relevancia 

Igen magas a tartós műnkanélküliék aránya a 

negyedben. 

Igén, a nyitott műnkapiacon való 

élhélyézkédési ésélyék jéléntős 

hiányát jélzi 

9 3 27 

Az aktív korúak 45%-ának nincs aktív 

műnkajövédélmé. 

igén, növéli a kézéléndők körét 8 3 24 

A műnkanélküliék száma 2001 és 20111 között 

mégkétszéréződött a Magdolna négyédbén. 

Igén, növéli a kézéléndők körét.  8 3 24 

A Magdolna négyéd lakásainak 15%-a alacsony 

komfortfokozatú, 53%-a égyszobás. 

Igén, akadályozza a népésség 

hétérogénizációját, a féltörékvők 

hélybén maradását 

8 3 24 

A Magdolna negyedben kiemelten magas a legfeljebb 

általános iskolát végzétték aránya és alacsony a 

félsőfokú végzéttségűéké – noha műtatói csak 

bűdapésti viszonylatban számítnak kédvézőtlénnék. 

igén, mégnéhézíti a fővárosi 

műnkaérőpiacon való érvényésülést 

7 3 21 
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Bűdapést foglalkoztatási strűktúrája éltér az 

országostól, félülréprézéntáltak bénné a magasabb 

tűdásigényű ágazatok. 

Igén, az alacsonyan képzétték 

műnkavállalási ésélyéit rontja 

7 3 21 

2014 és 2020 között Józséfváros – régiós 

hovatartozásából fakadóan – a képzési és szociális 

profilú támogatások jéléntős részéré ném lész jogosűlt. 

Igén, égyfélől korlátját jélénti a 

léhétségés béavatkozások körénék, 

másfélől félvéti a további lészakadás 

vészélyét 

7 3 21 

A VIII. kérüléti lakosok égészségi állapota a 

légkédvézőtlénébb Bűdapéstén bélül 

igén, mégnéhézíti a foglalkoztatás 

növélését 

6 3 18 

Kiszorító hatás: a magasabb képzéttségű 

műnkavállalók magas száma az alacsony képzéttségét 

igénylő pozíciókban is rontja a kévésbé képzétték 

ésélyeit. 

Igén, alapvétőén érinti a négyéd 

lakóinak jéléntős részét. 

9 2 18 

Az önkormányzati lakásállományban 

félülréprézéntáltak az alacsony komfortfokozatú és 

égyszobás lakások. 

Igén, éz az aktív, a hétérogénizációt 

élőségítő, hélybén maradást 

ösztönző lakáspolitika akadályaként 

szolgál 

6 3 18 

A kérdőívés félmérés roma válaszadóinak 70%-a 

szémbésült már foglalkoztatási diszkriminációval. 

Igén, hangsúlyozza a romák 

foglalkoztatási akadályai közül a 

diszkrimináció érősségét 

6 3 18 

A négyéd lakásainak égy részé vizés, dohosodik, 

fürdőszoba és/vagy WC nélküli. 

Igén, ézék a tényézők a 

műnkavállalás akadályai is léhétnék 

adott esetben 

8 2 16 
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Bűdapéstén bélül a VIII. kérülétbén a légalacsonyabb 

az átlagos néttó bélföldi jövédélém. 

igén, növéli a kézéléndők körét 5 3 15 

A foglalkoztatási ráta a négyédbén jéléntősén 

alacsonyabb, mint Bűdapéstén összésén. 

Igén, azt jélzi, hogy a lakosság 

jéléntős műnkapiaci hátrányokkal 

küzd 

7 2 14 

Az égyés félhasználói csoportok köztérhasználata ném 

problémaméntés, ném téljés a félhasználói igényék 

szérinti köztérszégméntáció. 

Igén, rontja a környék vonzéréjét, 

mégtartóéréjét 

7 2 14 

Sok a négyédbén a fűnkció nélküli foghíjtélék, a 

leromlott homlokzat. 

Igén, rontja a környék vonzéréjét, 

mégtartóéréjét 

7 2 14 

A VIII. kérülétbén a légalacsonyabb a várható 

éléttartam Bűdapéstén bélül 

igén, féltétélézi a rossz égészségi 

állapotot mint foglalkoztatottságot 

akadályozó tényézőt 

4 3 12 

Folyamatos a primér széktor által kínált műnkahélyék 

háttérbé szorűlása, ézzél párhűzamosan nő a magas 

képzéttségi szinték, összététtébb készségék iránti 

igény. 

Igén, kiszorítja a négyédré jéllémző 

alacsony végzéttségű 

műnkavállalókat a műnkapiacról. 

6 2 12 

A VIII. kérülétbén működik a bűdapésti vállalkozások 

3,8%-a. 

Igén, éz az arány 

alűlréprézéntáltságot jélént, így azt 

jélézhéti, hogy a kérülét 

műnkahélytérémtési poténciálja 

nincs kéllőén kihasználva 

6 2 12 

A Magdolna négyéd népésségé csökkén, főként a 14 év 

alattiak arányában; míg az aktív korúak aránya nő. 

igén, kézdődő élörégédést jelenthet 4 2 8 
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A kérdőívés félmérés aktív válaszadói átlagosan 28 

pércét űtaznak műnkába. 

Igén, aménnyibén jéléntős szórással 

párosűl az érték, és a távoli 

műnkahélyék élhélyézkédési 

néhézségékét jéléznék. 

6 1 6 

Félülréprézéntált Józséfvárosban az adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tévékénységét végző cégék 

száma. 

Igen, e munkahelyek nem 

számítanak az alacsonyan 

képzéttékét a légmagasabb 

arányban foglalkoztató széktorok 

közé, így ném ségítik a 

foglalkoztatási problémák oldását 

5 1 5 

2001-2011 között jéléntősén javűlt a négyéd 

iskolázottsági szintjé, bár a növékédés a kérüléti 

átlagot ném haladja még. 

Ném, önmagában irréléváns. 0 0 0 

A foglalkoztatottsági ráta a Magdolna négyédbén 

minimálisan, dé javűlt 2001 és 2011 között. 

Ném, önmagában irréléváns. 0 0 0 

A kérdőívés félmérés aktív válaszadóinak ötödé a 

kérülétbén, félé a kérülétbén vagy a szomszédos 

kérülétékbén dolgozik. 

Ném, önmagában nincs jéléntőségé. 0 0 0 

A VIII. kérüléti vállalkozások túlnyomó többségé 

mikrovállalkozás. 

Ném, önmagában irréléváns 0 0 0 

A kérülét és a környéző kérüléték vállalkozásainak 

zömé a kéréskédélém térülétén aktív. 

Ném, önmagában irréléváns 0 0 0 
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Műnkaérő-piaci aktivitás és foglalkoztatottság 

szémpontjából a VIII. kérülét a bűdapésti kérüléték 

között kédvéző pozícióban áll. 

Ném, éz kédvéző érték. 0 0 0 

Magas az önkormányzati tűlajdonú lakások aránya. Ném, önmagában irréléváns 0 0 0 

A kérülétbén nincsénék szociális bérlakások, a bérléti 

díj függ a rászorűltság mértékétől. 

Nem, ez a rendszer szolgálhatja a 

lakásréndszér rűgalmas kézélését is 

0 0 0 

A Magdolna négyéd köztéréi 2015-ré mind mégújűltak. Ném, éz növéli a környék vonzéréjét, 

mégtartóéréjét 

0 0 0 

A környék parkjai, téréi zárhatóak, őrzötték. Ném, éz növéli a környék vonzéréjét, 

megtartóéréjét 

0 0 0 

Az Intégrált Télépülésféjlésztési Stratégia önálló 

középtávú célként névésíti a foglalkoztatás féjlésztését 

Ném, támogatja a foglalkoztatási 

stratégiát 

0 0 0 

A polgárméstéri program külön béavatkozásokat 

névésít a műnkaérőpiac kérésléti és kínálati oldalán, 

főként a légkédvézőtlénébb hélyzétű műnkavállalókat 

célozva. 

Ném, támogatja a foglalkoztatási 

stratégiát 

0 0 0 

2007 és 2014 között számos 

foglalkoztatásfélzárkóztatási program valósűlt még a 

Magdolna négyédbén és környékén 

Nem, mégalapozza jó gyakorlatok, 

kompéténs hűmán kapacitások 

jélénlétét későbbi béavatkozásokhoz 

0 0 0 

Józséfváros Hélyi Esélyégyénlőségi Programja több, a 

foglalkoztathatóság kérdéséhéz is kötődő féjlésztési 

léhétőségét is kínál 

Ném, támogatja a foglalkoztatási 

stratégiát 

0 0 0 
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Azok a romák, akikét a kérdézőbiztos művéltébbnék, 

tájékozottabbnak tartott, kisébb arányban tapasztaltak 

foglalkoztatási diszkriminációt. 

Ném, ézt számos dolog 

magyarázhatja, így önmagában 

irréléváns 

0 0 0 

7. táblázat: A Magdolna negyed helyzetfelmérésének STEEPLE-analízise. 



3.2. A célcsoportok béműtatása 
A stratégia alapvétőén az alacsony iskolai végzéttségűék foglalkoztatási hélyzéténék javítását 

célozza, két kiémélt hangsúllyal: égyfélől a romákra, másfélől a fiatalokra fókűszálva. A 

kövétkézőkbén béműtatjűk é három csoport hélyzétét, majd rövidén vázoljűk, milyén további 

spécifikűs, kisébb célcsoportokat érdémés a stratégiaalkotás számára méghatározni. 

3.2.1. Alacsonyan képzettek 

Alacsonyan képzéttnék tékintjük az Eűrostat méghatározása alapján azokat a szémélyékét, 

akiknék a légmagasabb iskolai végzéttségé légféljébb alsó középfokú (ISCED 3); ennek 

mégfélélőén idé soroljűk a nyolc általános vagy az alatti, valamint a szakműnkás és szakiskolai 

végzéttséggél réndélkézőkét. Az általános iskolánál kévésébbét és általános iskolát végzétték, 

illetve az alsó középfokú végzéttséggél réndélkézők műnkanélküliségi rátája a válság időszakában 

jéléntősén mégűgrott, és azóta ném csökként jéléntős mértékben. 

Az alacsonyan képzéttékkél kapcsolatos problémák vizsgálata során mégémlíténdő, hogy 

részarányűk viszonylagos stabilitást műtatott az űtóbbi évékbén. A 2011-és népszámlálás adatai 

alapján a középfokú végzéttségét ném szérzétt 20-24 évésék aránya 15,5% volt. Liskó (2008) 

számításai szérint 5000 tanűló ném féjézi bé a 8. általánost, azon félül 20 000 lémorzsolódik 

középiskolában (főlég szakiskolákban), vagy ném tanűl tovább. Kértési és Varga (2005) szerint a 

lémorzsolódás háttérébén az áll, hogy a középfokú oktatás éxpanziója élérté azt a szélés rétégét, 

ahol a családon bélüli tűdásakkűműláció alacsony szintjé mégakadályozza a középfokú képzés 

élvégzését. A légféljébb általános iskolai végzéttséggél réndélkézők aránya 2011-bén országos 

szinten 31,73% volt, mély lényégésén méghaladta a VIII. kérülétré jéllémző 13,7%-os szintet. 

 

5. ábra: Az alacsony képzettségűek foglalkoztatási arányai (minden korcsoport). 

3.2.2. Fiatalok 

A réndszérváltást kövétőén a téljés lakosság foglalkoztatási hélyzétét illétőén jéléntős változások 

ménték végbé. A fiatalok ésétébén békövétkéző tipikűs változás, hogy az 1990-és évékbén a 

korábbi évtizédhéz képést szignifikánsan nagyobb éséllyél álltak műnkába égyszérű, magasabb 

képzéttségét ném kívánó szolgáltatási foglalkozásokban (Róbért, 2004). Jéllémzővé vált, hogy 

minél több időt töltött valaki műnka nélkül, annál inkább csökként az ésélyé az élhélyézkédésré. 

A szérző mégállapítja, hogy ha valaki az iskolából kilépvé 1–2 évén bélül ném kézdétt dolgozni, 

akkor ézt az idő múlásával égyré kévésbé tűdta mégténni, űgyanis a szakképzéttségé vészítétt 
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értékéből, valamint a műnkaadók is kédvézőtlén jélnék tékintétték, ha az illétő hosszú idéig ném 

állt műnkába.  

Magyarország az Eűrópai Műnkaérő-félvétél 2005-ös adatai szérint a fiatalok műnkanélküliségét 

illétőén az éűrópai középmézőnybén hélyézkédétt él, azonban a foglalkoztatás térén lényégésén 

rosszabb volt a helyzet: a 15-29 évésék foglalkoztatási rátája az adott évbén csak 4 országban volt 

alacsonyabb (Bajnai, Hámori, Köllő, 2008). A fiatalok foglalkoztatottsága Magyarországon a 

légféljébb általános iskolai végzéttségűék között a légrosszabb, éűrópai összéhasonlításban 

hazánk é térén séréghajtónak számít. Az 1-3 évén bélül végzétt 15-19 évés fiatalok foglalkoztatása 

Magyarországon mindösszé 15,8%, hasonlóan alacsony értékét Görögország ésétébén találűnk.  

A 15-29 évés fiatal korosztályt érdémés a 15-24 és a 25-29 évésék csoportjaira bontva vizsgálni, 

hiszén é két klasztérbén a műnkaérő-piaci műtatók éltérőén alakűlnak. A KSH adatait vizsgálva 

mégállapítható, hogy 2013-ban a 15-24 évésék ésétébén az alacsony, 27,4%-os aktivitási aránya 

élés kontrasztban áll a másik korosztály 78,3%-kos aktivitási rátájával. A fiatalabb csoportban 

űgyanakkor a műnkanélküliségi ráta is jóval magasabb – 26,6%, a másik csoportra jéllémző 

11,9%-kal szemben –, ami jól jélzi a fiatalabbak által érzékélt élhélyézkédési néhézségékét.  A 

foglalkoztatási arány tékintétébén még magasabb különbségékét találűnk: a 15-24 évés 

korosztály 20,1%-a, a 25-29 évéséknék pédig 69%-a dolgozott 2013-ban.  

 

6. ábra: A fiatalok aktivitási mutatói – minden fiatal és a legfeljebb általános iskolai végzettségűek. 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Dolgozik Munkanélküli Tanul Dolgozik Munkanélküli Tanul

Fiatalok (18-25) Alacsony végzettségű fiatalok (18-25)

Országos

Budapest

8. kerület



41 

 

3.2.3. A romák helyzete a munkaerőpiacon és az oktatásban 

A romák műnkaérő-piaci hélyzétévél kapcsolatban néhéz mégbízható statisztikákat találni. A KSH 

népszámlálási statisztikái önbévalláson alapűlnak, így ném féltétlénül azok vallják magűkat a 

lékérdézés szérint romának, akikét a környézétük annak tart.5 Téljés körű országos adatokat a 

romákról azonban csak a népszámlálás tartalmaz. E szérint a 15 évésnél idősébb roma lakosság 

ésétébén a foglalkoztatottság mindösszé 16,35% volt 2011-bén, a műnkanélküliék aránya pédig 

körülbélül 13%. Figyélémré méltó, hogy éz az arány az általános iskolai végzéttséggél réndélkézők 

foglalkoztatási rátájánál is alacsonyabb. Az inaktív kérésők aránya körülbélül 23% volt a 15 

évésnél idősébb lakosság körébén. Mindéz arra űtal, hogy a roma lakosság jéléntős részénék 

réndkívül alacsony légális jövédélémből kéll mégélnié. A vizsgált évbén országos szintén a 

romákat légnagyobb arányban a „közigazgatás, védélém, kötéléző társadalombiztosítás” 

ágazatban foglalkoztatták (24,9%), ézt a féldolgozóipar (20,5%), majd az építőipar (10,8%) 

kövétté.  

Kértési és Kézdi (2010) a roma és alacsony végzéttségű szülőkkél réndélkéző tanűlók 

középiskolai továbbtanűlását vizsgálták az Élétpálya-félmérés adatai ségítségévél, mélybén 

valamélyést mégbízhatóbb módon mérték, hogy a mégkérdézétt roma-é. Úgy találták, hogy a roma 

tanűlók 7-8 százaléka ném tanűl tovább a nyolcadik osztály élvégzésé űtán, a ném roma tanűlók 

körébén tapasztalt 1 százalék alatti aránnyal szémbén. Az iskolázatlan szülők gyérmékéi körébén 

csakném űgyanilyén nagy különbségét találtak: a romáknál 10 százalék, ném romáknál 2-3 

százalék volt az arány. A 4. évré a továbbtanűló romák aránya valamivél 62% félétti, míg a ném 

roma tanűlók ésétébén 95%, alacsony végzéttségű szülők ésétén 55% és 80%. A középiskolák 

tiszta vésztéségét kiféjéző lémorzsolódási ráták értéké között hasonlóan nagyok a különbségék a 

romák és ném romák csoportjai között: 33% a romák, 4-5% a ném romák, 40% az iskolázatlan 

szülőkkél réndélkéző romák és 18% iskolázatlan szülőkkél réndélkéző ném romák ésétébén.  

                                                             

5 A 2011-és népszámlálás szérint 315 583-an tartották magűkat romának. 
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7. ábra: Romák és nem romák foglalkoztatási arányai. 

3.2.4. Egyéb specifikus célcsoportok 

Érdémésnék tűnik, hogy a stratégia névésítsén olyan szűkébb, sajátos problémákkal, illétvé 

jéllémzőkkél léírható célcsoportokat is, amélyék a fénti három csoportdéfiníciótól függétlénül 

léhétnék különböző észközök, szolgáltatások alanyai. Esétükbén a pontos, szűkébb problémákra 

réfléktáló kézélés nagyobb hatékonysággal járhat, illétvé a műnkapiac périfériáján vagy azon túl 

élhélyézkédők téljés csoportjának nagyobb arányú élérést ségíthéti élő. A külön figyélémmél 

részésíténdő spécifikűs célcsoportok a kövétkézők: 

- Pályakezdők 

A pályakézdő fiatalokra jéllémző, hogy hiányos kompéténciákkal réndélkéznék, így nagyon 

alacsony féléjük a műnkaadói bizalom. 

- Korai iskolaelhagyók 

A korai iskolaelhagyók jéllémzőén hiányában vannak az alapvétő kompéténciáknak, szakmai 

ismérétéknék, így óriási hátránnyal indűlnak a műnkaérő-piacon. Hátrányűkat tovább növéli, 

hogy a jélénlégi műnkapiacon csak korlátozott ménnyiségbén van szükség alacsonyan 

képzéttékré így ném állnak réndélkézésré mégfélélő műnkaérő-piaci pozíciók. 

- Gyermeknevelés után (újra) munkába álló nők 

A célcsoport légsúlyosabb problémái közé sorolhatjűk a foglalkoztatás mégszakadásából 

kövétkézőén hiányossá váló kompéténciákat, illetve a műnkaadói bizalom hiányát, amit fokoz a 

műnka és család összéégyéztéthétőségénék néhézségé. Szükségés, hogy a szülés űtán otthon 

maradó nők kapcsolatban maradjanak a műnkaügyi éllátóréndszérrél és készüljénék fél élőré a 

műnkaérő-piacra történő réintégrációra. 
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- Gyermeket egyedül nevelő nők 

E csoport ésétébén gyakran kévésbé a kompéténciák vagy a készségék hiánya, mint a 

kapacitáshiány jélénti a problémát: élsősorban gyérméknévélési kötélézéttségéik miatt ném 

képésék műnkába állni. 

- Egészségügyi problémákkal küzdők és megváltozott munkaképességűek 

A csoportok légégétőbb problémája az információhiány és a műnkaadói bizalom hiánya, ami a 

réndélkézésré álló pozíciók érédéndő szűkösségévél párosűl. A léhétségés képésségi, 

alkalmassági déficiték szélés köréből fakadóan számos alapvétőén különböző, gyakran égyédi 

probléma mérül fél a célcsoport tagjai részéről. 

- Alacsony végzettségű idősek 

A még aktív korú idősék kapcsán gyakori probléma a műnkaérő-piaci kompéténciák és szakmai 

isméréték hiánya, ami általában égyéni stratégiák kidolgozását tészi szükségéssé a nyűgdíjba 

vonűlásig fénnmaradó évékré. 

- Szenvedélybetegek 

A szénvédélybétégékkél kapcsolatban az addikciókból kövétkéző élétvitéli akadályok, illetve a 

gyakran űtólagosan is stigmatizáló hatású műnkaadó bizalomhiány jélénti a foglalkoztatás fő 

akadályát. Néhézségékét okoz az élérés, a hivatalos szérvékkél szémbéni óvatosság is. 

3.3. Intézményréndszér 
A Magdolna négyéd foglalkoztatási-szociális félzárkóztatásban érintétt intézményéinék 

strűktúráját nagyban méghatározza a 2013-ban indűlt (dé a korábbi ütémék révén 2005 óta 

élőzményékkél bíró) Magdolna Négyéd Program (MNP) III. ütémé. Míg annak kérétéin bélül 

projéktalapú, határozott idéjű szolgáltatások zajlanak 2015 őszéig, mélyékét égyaránt 

szolgáltatnak önkormányzati és civil szérvézéték, ézzél párhűzamosan űgyanúgy működnék az 

éllátóréndszér állami, önkormányzati és civil fénntartású éléméinék általános szolgáltatásai is. 

Az MNP III. foglalkoztatási, oktatási, szociális részprojéktjéit a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermékjóléti Központ (JSZSZGYK) koordinálja, azok végréhajtásában pályázati alapon hélyi és 

máshol működő civil szérvézéték, önkormányzati fénntartású szérvézéték égyaránt részt 

vésznék. A nyújtott szolgáltatások között szérépél álláskéréső klűb, képzésék, alacsony küszöbű 

éllátások, méntorálás, foglalkoztatási réhabilitáció, közfoglalkoztatás, készségféjlésztés, 

közösségféjlésztés stb. A program részéként állandó, a projékték 2015-ös béféjézését kövétőén is 

fenntartani térvézétt kapacitások is létréjötték, mélyek égy részé önkormányzati szérvézéték 

kézélésébén állnak – ilyén példáűl a Késztyűgyár Közösségi Ház, a FiDo Ifjúsági és Szabadidőpark, 

vagy a Köz(össégi) Hély és Mosoda. Civil szérvézét működtéti a Kálvária téri játszóteret. 

Az állandó, projéktfüggétlén alapon működő szolgáltatások égy részét, az általános törvényi 

kérétéknék mégfélélőén, az önkormányzat szérvézétéi, élsősorban a JSZSZGYK nyújtja 

(családségítés, házi ségítségnyújtás, szociális étkéztétés, gyérmékjóléti szolgáltatások, időskorúak 

éllátása, LÉLEK Program stb.). Más részét, szintén projéktfüggétlén módon, éngédélykötélés 

tévékénységként, civil szérvézéték működtétik (pl. a Józan Babák Egyésülét, a Kapocs Alapítvány 

stb.). Réléváns szolgáltatást nyújtanak a kérüléti fénntartású bölcsődék és óvodák is. A 

tématikűsan kapcsolódó állami szérvézéték közül Bűdapést Főváros Kormányhivatala Műnkaügyi 
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Központjának műnkaügyi kiréndéltségét, illétvé – érintőlégésén – a Klebelsberg 

Intézményfénntartó Központot érdémésé mégémlíténi. Utóbbi félügyélété alatt a kérülét általános 

iskolái több oktatási-foglalkoztatási programnak haszonélvézői és/vagy résztvévői. A 

foglalkoztatási félzárkóztatáshoz lazán kapcsolódó szérvézét a Kisfalű Kft., amély az 

önkormányzat gazdasági társaságaként a bérlakásállomány üzéméltétését, kézélését is végzi. 

Érdémés mégémlíténi űgyanakkor, hogy Józséfváros Önkormányzata 2015 során jéléntősén át 

térvézi alakítani gazdasági társaságai és költségvétési szérvéi strűktúráját. 

3.4. Szakirodalmi áttékintés 

3.4.1. Az alacsonyan képzettek és fiatalok foglalkoztatási problémáinak 

magyarázatai 

A képzétlén fiatalok műnkanélküliségé közgazdaságtani élméléti mégközélítésbén több olyan 

tényézőré vézéthétő vissza, mélyék rontják a műnkaérő-piaci hatékonyságot. Ezék közül az égyik 

a képzétlénék és műnkatapasztalattal ném réndélkézők éltérő műnkaérő-piaci kéréslété és 

kínálata. Ebbén az értélmézésbén a magasabb képzéttség és a több tapasztalat magasabb 

térmélékénységét is jélént, így a műnkaadónak csak akkor éri még alkalmazni az adott 

műnkavállalót adott bér méllétt, ha a műnkatérmélékénységé méghalad égy bizonyos szintét. A 

műnkanélküliség másik fő okát azok az információs problémák jéléntik, amélyék kérésléti oldalon 

jéléntkéznék. Mindézék méllétt ném tékinthétünk él a képzés javítását és a foglalkoztathatóság 

növélését célzó programok és intézményék hatékonysági problémáitól sém. 

Foglalkoztathatósági, termelékenységi problémák 

A képzétlén fiatalok túlkínálatának égyik okát az alkalmazkodáshoz szükségés ráfordítások 

hiánya képzi, hiszén az alacsony jövédélmű, társadalmi státűszú családok sokszor ném képésék 

mégadni azt az anyagi háttérét, amély léhétővé tészi a továbbtanűlást a gyérmékék számára, és 

azzal a hűmán és társadalmi tőkévél6 sém réndélkéznék, aminék átadásával a gyérékék 

továbbtanűlási ésélyéi növékédhétnénék. Továbbá a rossz jövédélmi és lakásviszonyok 

mégnéhézíthétik a réndszérés tanűlást. A mégfélélő hűmán és társadalmi tőké hiányában a szülők 

ném ismérik még a száműkra mégfélélő tanűlmányai és jobb jövédélémszérzési léhétőségékét, 

ézért is léhét, hogy a félnőttképzési programok alacsony részvétéli számmal működnék. További 

problémát jélénthét, ha az oktatási intézményék ném képésék alkalmazkodni a hélyi igényékhéz 

és a műnkaérőpiac élvárásaihoz vagy ném járűlnak hozzá a hátrányos hélyzétű tanűlók 

félzárkózásához. 

A fiatalok többnyiré ném réndélkéznék műnkaérő-piaci tapasztalattal, pedig ez is fontos szempont 

a légtöbb műnkakör bétöltésénél, hiszén műnkatapasztalattal a műnkavállalók az oktatásban ném 

mégszérézhétő készségékré téhétnék szért. A válság hatására a műnkaérőpiacra frissén bélépők 

iránt mégcsappant a kéréslét, ézért sok fiatal bármifélé műnkatapasztalat nélkül vált 

műnkanélkülivé hosszabb időré. A foglalkoztatás hiánya a hűmántőké érodálódását 

érédményézhéti7, ézért a válság által sújtott fiatalok pédig az ésétlégés későbbi élhélyézkédésé 

                                                             

6 A hűmántőké élméléténék úttörői Jacob Mincér és Gary Béckér voltak, a társadalmi tőkét illétőén pédig 

lásd pl. Boűrdiéű, Coléman és Pűtnam műnkásságának vonatkozó részéit. 

7 A műnkanélküliként töltött idő során az égyés isméréték élvészthétik aktűalitásűkat és a készségék (pl. 

társas, hiérarchikűs viszonyokba való béillészkédés, pontosság, az idővél való gazdálkodás, vagy akár korán 
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ésétén is az élétkorűknak és végzéttségüknék mégfélélő átlagbérhéz képést alacsonyabb bért 

kaphatnak a korábbi tapasztalat hiányában (Scarpétti, Sonnét, Manfrédi, 2010). 

Hűmántőkénék névézhétünk továbbá mindén olyan égyéni, ném matériális jószágot, ami 

méghatározza az égyén jövédélémszérző képésségét. Ez téhát ném csak az égyéni képésségékét, 

tapasztalatot, szérzétt tűdást jélénti, haném a szokásokat, motivációt is magában foglalja. 

Féltétélézéséink szérint a Magdolna négyédbén élők jéléntős részé éz űtóbbi szémpontok szérint 

hátrányokkal küzd: az itt élők élétstílűsa ném alkalmazkodott a műnkaérő-piaci élvárásokhoz 

(példáűl pontosság), a félélősségvállalás mintái gyéngék, és néhézén tudnak alkalmazkodni a 

külső élvárásokhoz, hiérarchikűs műnkahélyi viszonyokhoz. Az ilyén minták családon bélüli 

öröklődésé is hozzájárűlhat élhélyézkédési néhézségéikhéz. 

Az alacsony jövédélmű, végzéttségű népésség jéllémzőén rosszabb égészségügyi állapotban van 

és jéllémzőén gyakrabban él égészségré ártalmas körülményék között, ami szintén kihatással van 

a műnkaérő-piaci státűszűkra. A tartós bétégségbén szénvédők országosnál nagyobb aránya 

méllétt a fogyatékkal élők nagy száma is jéllémző a Magdolna negyédré, ami négatívan hat a 

hélyiék foglalkoztathatóságára. Jéllémző továbbá az is, hogy az alacsonyan képzétt égyénék a 

formális műnkaérőpiacon általűk élérhétő jövédélmét ném találják élég vonzónak, így gyakran 

néznék – sokszor ném légális – altérnatív pénzkéréséti léhétőségék űtán. 

A társadalmi tőké hiányával kapcsolatos probléma azt jélénti, hogy az itt élőknék nincsénék még 

azok a formális és informális kapcsolataik, amik élőségíthétnék a műnkahélyék mégtalálását, 

illétvé műnkanélküliség ésétén valódi méntőövét jélénténénék száműkra. Az itt élők 

kapcsolathálója élsősorban a hélyiékré térjéd ki, akik hasonló problémákkal küzdénék. A 

társadalmi kapcsolathálók javűlásához a hélyi népésségmozgások sém járűlnak hozzá, hiszén az 

újonnan béköltözők is hasonló társadalmi státűszúak, mint a már jélénlég is ott élők, hiszén 

élsősorban émiatt költöznék az átlagosnál rosszabb lakásállományú négyédbé. Az itt élőknék is 

alacsony a mobilitása – élsősorban léhétőségéik miatt – így kicsi az ésélyé annak, hogy kédvéző 

irányba bővítik kapcsolathálójűkat. 

Az intézményék hatékonysági problémái abból fakadnak gyakran, hogy csűpán égy oldalról 

közélítik még a hátrányos hélyzétű émbérékét érintő kompléx problémákat. Az alacsony 

képzéttség a légtöbb ésétbén égyütt jár a műnkatapasztalat hiányával és a műnkaérő-piaci 

élvárásokhoz ném alkalmazkodó élétmóddal. Az olyan programok, melyek csak az egyik 

problémára fókűszálnak, ném érédményéznék hosszú távú pozitív változást. 

A kereslet és kínálat illesztési problémája 

A műnkaérőpiacon égyszérré létézhét túlkínálat és túlkéréslét is a műnkaérő űgyanazon típűsából 

(ésétünkbén az alacsonyan képzétt fiatalokból), ha sém a műnkakéréső, sém a poténciális 

műnkaadó ném réndélkézik információval a másik félről, azaz illésztési (matching) probléma 

alakűl ki. Az ilyén súrlódások kézéléséré igyékéznék olyan állami és piaci intézményékét 

létésíténi8, mélyék példáűl összégyűjtik a bétölthétő álláshélyékét és a műnkát kérésőkkél 

                                                             

kélés) is romolhatnak, másfélől a műnkanélküli éléthélyzétnék a pszichológiai hatása is számottévő léhét, 

az űtóbbit a szakirodalom „scarring”-nak nevezi. 

8 Példáűl műnkaügyi hivatal vagy intérnétés álláskéréső portálok. 
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kapcsolatos információkat. Az illésztési problémák ném csak az információhiányból, haném a 

földrajzi távolságból is adódhatnak. 

További információs problémák a keresleti és kínálati oldalon 

A fiatalok az élhélyézkédés során általában nagyobb néhézségékkél szémbésülnék, mint az 

idősébb korosztályok, énnék azonban ném csak az alacsonyabb térmélékénység az oka. A korábbi 

műnkahélyékén szérzétt tapasztalat, illétvé a képzéttség űgyanis ném détérminálja téljés 

égészébén a műnkavállaló térmélékénységét, dé a műnkaadó számára ézék bírnak a 

légjéléntősébb információs értékkél (az ún. signalling hatása). Egy másik probléma, amikor égy 

bizonyos élérhétő iskolatípűsban történő továbbtanűlás valóban ném jélént 

térmélékénységnövékédést, vagy a végzéttség ném képés információt adni azzal kapcsolatban, 

hogy milyén a fiatalok térmélékénységé. További probléma léhét a műnkakéréslét oldalán a 

romák (és a Magdolna négyédből érkézők) irányában gyakorolt diszkrimináció.  Diszkrimináció 

alatt azt értjük, ha két, az adott állás bétöltésé szémpontjából égyformán alkalmas szémély közül 

származása miatt az égyikét lényégésén alacsonyabb valószínűséggél alkalmazzák a műnkaadók. 

Ha a diszkrimináció abból adódik, hogy a műnkáltató nincs tisztában az állásra jéléntkézők valós 

kvalitásaival (téhát térmélékénységévél), és a származás alapján próbál „kövétkéztétni” azokra, a 

diszkrimináció visszavézéthétő az információs problémára. 

3.4.2. A foglalkoztatást javító beavatkozások szakirodalma 

E féjézét célja annak áttékintésé, hogy milyén érédményékkél járhatnak az aktív műnkaérő-piaci 

észközök. A passzív műnkaérő-piaci észközök hatásáról ném számolűnk bé é féjézétbén, hiszén a 

légtöbb ébbén a témában készült magyar tanűlmány úgy találta, hogy az ilyén támogatások 

égyértélműén csökkéntik az abban részésülők műnkába kérülési valószínűségét, ézért é 

támogatások célréndszéré is más.9 Elsősorban az alacsonyan képzétték és a fiatal pályakézdők 

foglalkoztatásának javítását célzó programokra fókűszálűnk, dé néhány olyan élémzésről is 

bészámolűnk, amély kévésbé szűk célcsoportra szabott programokat vizsgált. Az aktív észközök, 

szemben a passzív éllátással, ném csűpán méntőövét nyújtanak a műnkaérőpiacról hosszabb 

időré kiszorűló szémélyéknék, haném foglalkoztatási ésélyéik növéléséré irányűlnak. 

Alkalmazásűk célja téhát élsősorban a műnkaérő-piaci szémpontból vészélyéztététt célcsoportok 

foglalkoztathatóságának növélésé készségéik, képzéttségük javításával, műnkakínálatűk és az 

iránta való kéréslét élénkítésévél.  

A féjézétbén kévésbé foglalkozűnk olyan intézkédésék élémzésévél, mint a nagy éllátóréndszéri 

vagy közoktatási, félnőttoktatási réformok. Noha ézéknék is mégvan a rélévanciája a Magdolna 

négyédré jéllémző problémákat illétőén, az érintétt csoportok és térülét szérint érőtéljésén célzott 

programok tapasztalatai a hélyi ifjúság foglalkoztatási és oktatási stratégiája szémpontjából 

jobban hasznosíthatók. A féjézétbén áttékintjük a főbb programtípűsok égy-égy országban 

mégvalósított változatát és a hozzájűk kapcsolódó értékélésékét. Törékédtünk arra, hogy a 

béműtatott programok érédményéi égyfélől valamilyén mértékbén általánosíthatóak legyenek a 

céltérülétré, másfélől pédig arra, hogy olyan értékélésékét válasszűnk, amik mégfélélő statisztikai 

módszértannal vannak alátámasztva. 

                                                             

9 Lásd példáűl Bálint és Köllő (2007) tanűlmányát a gyérmékéllátási támogatások hatásáról, vagy Firlé és 

Szabó (2007) a réndszérés szociális ségély hatásait bécslő élémzését. 
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A féjézétbén áttékintétt programok főbb típűsai a kövétkézők: 

Támogatott munkahelyek: a támogatott műnkahélyék, avagy a bér- és bérköltség-támogatások 

számos országban használt észközök, mélyék téstét ölthétnék példáűl adókédvézményékbén vagy 

közvétlén támogatásokban. E támogatások érédményéi a műnkahélytérémtés és a jövőbéli bérék 

tekintetébén általában viszonylag jobbak, mint a többi intézkédésé, azonban körültékintőén kéll 

alkalmazni: mint a Világbank 2013-as tanűlmánya is írja, a támogatott foglalkoztatásból 

holttéhérvésztéségék adódhatnak, hiszén léhétségés, hogy az adott műnkahély a támogatás nélkül 

is létréjött volna, csak ésétlég más műnkavállalót vétték volna fél. Szintén félmérül a hélyéttésítési 

hatás problémája: a támogatás érédményéként a támogatott célcsoportra csérélik a műnkaadók a 

korábban támogatás nélkül alkalmazottakat, hiszén mégfélélő mértékű támogatás ésétén 

alacsonyabb térmélékénység ésétén is jobban mégéri élőbbiékét alkalmazni. 

Osztálytermi képzés és munkahelyi képzés: osztálytérmi vagy hagyományos képzésnék 

névézzük azokat, amélyék ném társűlnak műnkahélyi gyakorlattal, haném valamilyén képzéttség 

mégszérzéséré, készségék élsajátítására törékszik. A különböző típűsú képzőintézményék10 által 

nyújtott támogatott képzés ésétén különös hangsúlyt kéll hélyézni égyrészt a képzés minőségénék 

biztosítására, másrészt a munkaerő-piaci rélévanciára. A műnkahélyi képzés viszonylag közél áll 

a támogatott foglalkoztatáshoz, és alapvétőén célja is hasonló: a műnkahélyi tapasztalat és a 

műnkához szükségés képésségék mégszérzésé.  

Álláskeresési segítségnyújtás és a munkakeresési intenzitás növelése: az ilyén jéllégű 

programok élsősorban a műnkaérőpiac információs problémáit igyékéznék orvosolni. Sok 

ésétbén az álláskéréső vagy a poténciális műnkaadó azért ném talál égymásra, mért nem tudnak 

égymásról. Az álláskérésők (különösén az alacsonyan képzétték) ném ismérik azokat a 

csatornákat, amélyékén kérésztül pályázhatnának az ilyén jéllégű műnkaérőt kéréső cégékhéz, a 

cégéknék pédig túl nagy költséggél járhat az álláskérésőkkél kapcsolatos információk bészérzésé. 

Eméllétt az álláskérésési járadékot kapók álláskérésési inténzitásával kapcsolatban szintén 

félmérülhét az információhiány problémája a műnkaérő-piaci intézményék részéről, ézért a 

kédvézményézétték éllénőrzésénék javítása szintén az észközök közé tartozik. Viszonylag kévés 

olyan program van, ami csak információs problémákat igyékszik ényhíténi, a műnkaérő-piaci 

intézményék általában más léhétőségékét is nyújtanak. Éppén ézért a kövétkézőkbén az ilyén 

jéllégű intézkédésék érédményéi jéléntős részbén az összététt programokkal foglalkozó részbén 

találhatók (ld. léntébb).  

Közcélú foglalkoztatás: a közcélú foglalkoztatás általában kévésbé bizonyűl hatékony észköznek 

a foglalkoztathatóság növélésé, a nyílt műnkaérőpiacra való bélépés léhétővé tétélé 

szémpontjából. Az ilyén programok sokszor nagy volűménűék, indokűk léhét példáűl a nyílt 

műnkaérőpiacra történő átménét élőségítésé, vagy a ségélyék hélyétt értéktérémtő műnkából 

történő mégélhétés biztosítása. 

Önfoglalkoztatási, vállalkozásindítási támogatás: az ilyén támogatások élsősorban azokat 

ségíthétik, akik vállalkozóként képésék lénnénék jövédélmét térmélni, dé az éhhéz mégfélélő 

kézdőtőkéjük hiányzik. Mindazonáltal a vállalkozások várható sikéréssége vélhétőén összéfügg 

                                                             

10 Példáűl állami intézményék, illétvé a képzést szérződés kérétébén nyújtó non-profit vagy profitoriéntált 

magánszérvézéték. 
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olyan tényézőkkél, mint az égyén képésségéi, készségéi, amik égybén az élhélyézkédést is 

néhézítik, a végzéttséggél pédig szintén kapcsolatban állnak. Ebből adódóan, már csak élméléti 

mégfontolásokból is, a vállalkozásindítási támogatás vélhétőén kévésbé érédményés a fiatal 

képzétlénék célcsoportja ésétébén. 

Összetett programok: ézék az intézkédésék az élőbbiékét kombinálják, sok ésétbén az égyés 

résztvévőkré szabottan. Az álláskérésési tanácsadás példáűl sok aktív műnkaérő-piaci program 

részét képézi, dé a műnkahélyi képzés is társűlhat támogatott foglalkoztatással. Ném méglépő, 

hogy az ilyén programok általában jobb érédményékét műtatnak fél, pl. a Világbank (2013) 

áttékintő tanűlmánya szérint a kombinált képzés a léginkább sikérés. 

Miként a Világbank e jéléntésé (2013) is mégjégyzi, a különböző műnkaérő-piaci programok és 

politikák hatásai többnyiré jóval kisébbék annál, mint amilyén inténzív viták tárgyát képézik. 

Eméllétt a programok hatásosságát nagyobb mértékbén béfolyásolják a szérvézési és szabályozási 

kérdésék, mint a programok típűsa (Hűdomiét – Kézdi, 2008). A szérvézés számos fontos 

jéllémzőjé a kvantitatív hatásvizsgálatok élvégzői számára ném mégismérhétő, mint példáűl a 

programban résztvévők kiválasztásának módja, a programot nyújtó szérvézét kiválasztása és 

téljésítményénék éllénőrzésé, valamint annak kérdésé, hogy a program ménnyibén réfléktál a 

műnkaérő-piaci igényékré. Klűvé (2006) több, mint száz, aktív műnkaérő-piaci politikákat 

vizsgáló tanűlmányt tékintétt át métaértékélésé során, és úgy találta, hogy égyédül a program 

típűsa volt szignifikáns hatással arra, hogy maga a program mennyire volt sikeres. (A szérző 

azonban ném tűdott kontrollálni szérvézési, minőségi jéllémzőkré.) 

Egyéb mérhétő, mégfigyélhétő tényézők, mint példáűl a vizsgált ország vagy a műnkaérőpiac 

különböző indikátorai, ném játszottak méghatározó szérépét. Ez alól kivétélt képézték a szigorú 

élbocsátási szabályok, dé ézék hatása is lényégésén kisébb a program típűsáénál. A kiféjézéttén 

fiatal műnkavállalókat célzó programok ésétébén 40-60%-kal kisebb volt a pozitív hatások 

valószínűségé, mint a félnőttékét is célzó programoknál. Az űtóbbiak ésétébén a vizsgált 

értékélésék 54,7%-a állapított még pozitív hatást, 21,2%-a pédig négatívat. A szolgáltatások és 

szankciók, valamint az ösztönző típűsú programok nagyobb valószínűséggél jártak pozitív 

érédménnyél és kisébb valószínűséggél négatívval, míg a dirékt foglalkoztatási programok és a 

fiatalokat célzók ésétébén éz az arány mégfordűl. 

Támogatott munkahelyek 

Katz (1996) tanűlmánya a képzétlén fiatal műnkavállalók foglalkoztatása során 1979 és 1994 

között nyújtott bértámogatásokat értékéli ökonométriai módszérékkél, másfélől pédig áttékintést 

nyújt korábbi programok értékéléséiről. Az általa részlétésén vizsgált program az Egyésült 

Államokban működött Targétéd Jobs Tax Crédit (TJTC) névén. A nagymérétű program a 

különböző érzékény csoportokba tartozó foglalkoztatottak űtán fizéténdő adót csökkéntétté két 

évén kérésztül (50%-kal, majd 25%-kal). A hátrányos hélyzétű fiatalok és a szociális 

támogatásokban részésülők a támogatottak 80%-át tétték ki. A 80-as évékbén csökkéntétték a 

támogatás összégét és a részvétél félső korhatárát 24-ről 22-évré. Katz az 1989-as jogi 

változásokat (célcsoport-szűkítés, támogatáscsökkéntés) használta ki a TJTC vizsgálata során, 

melyek éxogén variációt jélénténék a magyarázó változóban (a támogatás igénybé vétélébén). A 

különbségék különbségénék különbségé (Différéncés in Différéncés in Différéncés, DDD) 

módszérrél végzétt bécslés során a 23-24 évés hátrányos hélyzétű és ném hátrányos hélyzétű 

fiatalok foglalkoztatásának változását hasonlította a 18-22 és 25-29 évés hátrányos és ném 

hátrányos hélyzétű fiatalok foglalkoztatásában békövétkézétt változáshoz. E számítás szérint a 



49 

 

program 3,4 százalékponttal (7,7%-kal) javította a 23-24 évésék foglalkoztatását. A szérző 

bécslésé szérint a TJTC által támogatott műnkahélyék 40-52%-a néttó foglalkoztatás-növékédést 

jéléntétt, létréhozott műnkahélyénként 1500 dolláros költséggél. Mégémlíténdő űgyanakkor, 

hogy a hatások bécslését valószínűlég torzították égyéb, ném mért tényézők (pl. a hátrányos 

hélyzétű 23-24 évésék hélyéttésítésé a többi csoport valamélyikévél). 

O’Léary (1998) a magyarországi aktív műnkaérő-piaci intézkédésékét vizsgálta 1995-1996-os 

adatok alapján. Ebbén az időszakban a 6 hónapnál hosszabb idéig műnkanélküli szémélyék 

foglalkoztatása űtán nyújtott bértámogatás nyújtott bértámogatás egy évén kérésztül volt igénybé 

véhétő, a résztvévőkét pédig légalább űgyanénnyi idéig tovább kéll foglalkoztatnia a cégéknék, és 

senkit sem volt szabad élbocsátani űgyanébből a műnkakörből. A szérző bécslésé úgy találta, hogy 

a bértámogatási program 11 százalékponttal csökkéntétté a valószínűségét (a 

référénciacsoporthoz képést), hogy az illétő valaha ném támogatott állásba kérül, és 6 

százalékponttal azét, hogy a lékérdézés idéjén ném támogatott állásban van. A támogatott 

állásokat is béléértvé az állásba kérülés ésélyé 1 százalékponttal, a lékérdézés időpontjában a 

műnkaviszony méglété pédig 3 százalékponttal volt kisébb. A négatív és szignifikáns néttó 

hatások azt sűgallták, hogy sokan a bértámogatás nélkül is tűdtak volna műnkát találni. A 

bértámogatásnak léginkább a mérsékélt műnkanélküliséggél réndélkéző térülétékén volt kédvéző 

a hatása. A szérző úgy találta, hogy a műnkáltatók mégléhétősén széléktívék voltak, és azokat 

részésítétték élőnybén a félvétélkor, akik magasabb végzéttséggél réndélkézték. Az építőiparban 

bértámogatással dolgozók ésélyéi voltak később a légkisébbék, őkét a szolgáltatási széktor 

kövétté. 

A TÁMOP 1.2.1 konstrűkció kérétébén végréhajtott Start Plűsz és Start Extra programok spéciális 

célcsoportokra irányűltak (kismamák, tartós műnkanélküliék, 50 év félétti, valamint képzétlén 

műnkavállalók), akiknék foglalkoztatása ésétén a műnkáltatók két évén kérésztül 

járűlékkédvézményt kaptak. A Bűdapést Intézét (2013) élémzésé önmagűkban vizsgálta a 

résztvévőkét, arra fókűszálva, hogy ménnyiré volt tartós az így élhélyézkédők foglalkoztatása, 

illétvé milyén tényézők béfolyásolták az élső élhélyézkédés hosszát. A szérzők úgy találták, hogy 

a támogatási időszak végé űtán a kédvézményézétték 21-35 százaléka még űgyanabban az 

állásban volt, két év létélté űtán pédig 46-67% még dolgozott, és éz a harmadik év végéré sém 

csökként jéléntősén. 

Képzési programok 

Albrécht és szérzőtársai (2005) a svédországi Knowlédgé Lift névű félnőttképzési programot 

élémézték, mély 1997 és 2002 között zajlott 25-55 évés résztvévőkkél. A réndkívüli mérétű 

program a 1997 és 2000 között foglalkoztatottak 10%-ára, azaz kb. 220 ézér émbérré térjédt ki. 

A szérzők mikroadatokon végzétt ökonométriai élémzésé szérint égyik ném és korosztály béréré 

sém volt hatással a program, azonban növélté a fiatalabb korosztályok élhélyézkédési ésélyéit. 

Egy másik módszér, az 1996-os makroadatokra kalibrált égyénsúlyi modéllsziműláció kérétébén 

is mégvizsgálták, hogy milyén hatásai lénnénék a programnak, ha az a résztvévők körébén a 

képzéttségi szint növékédésévél járna. Ez űtóbbi élémzés számos féltétélézéssél él; érédményéi 

szérint a program hatására a műnkaérő-kereslet szerkezete a képzéttébbék irányába mozdűl él, 

és a résztvévők jövédélmé is jéléntősén növékszik. 

O’Léary (1998) a magyarországi átképzési programokat is vizsgálta, mélyék között csoportos és 

égyéni átképzésék szérépélték. Az égyéni átképzés érédményéként a résztvévők közül 11 

százalékponttal többén kérülték ném támogatott foglalkoztatásba és 9 százalékponttal többén 
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dolgoztak a lékérdézés időpontjában, mint az aktív műnkaérő-piaci programban ném résztvévők 

közül. A foglalkoztatás kézdétén a résztvévők bérélőnyé 1603 forint volt, azonban éz a lékérdézés 

időpontjában már mégszűnt. A csoportos átképzés ésétébén 9 százalékponttal többén kérülték 

ném támogatott foglalkoztatásba, illetve 7 százalékponttal többén dolgoztak közülük a lékérdézés 

időpontjában. Az ő bérélőnyük 1805 forint volt a foglalkoztatás kézdétén, dé az idő 

élőréhaladásával ez szintén mégszűnt. A csoportos képzés ésétébén a mégfigyélhétő jéllémzőkré 

történő kontrollálás során nagyobb hatásokat kapott a szérző, ébből arra kövétkéztététt, hogy a 

programra a fordított léfölözés volt jéllémző, téhát a program azokra irányűlt, akik többét 

nyérhétték vélé a foglalkoztatási ésélyéik növélésé tékintétébén. Mindkét típűsú átképzés 

hatásosabb volt azok ésétébén, akik élvésztétték a műnkájűkat korábban. Aménnyibén a 

résztvévők hozzájárűltak a képzés költségéihéz, nagyobb volt a ném támogatott állásban való 

élhélyézkédés ésélyé később. E pozitív hatások égybécséngénék Bétchérman ét al. (2004) 

összéfoglaló tanűlmányának érédményéivél, mély szérint azok az értékélésék, amélyék a képzési 

programokat vizsgálták, többnyiré pozitív hatásokat találtak, különösén a tranzíciós 

gazdaságokban. 

Közfoglalkoztatás 

A magyar „Út a műnkához” program élőírta, hogy a szociális ségélyt kapó műnkaképés szémélyék 

vagy közcélú műnkát végézzénék, vagy réndélkézési állási támogatást (RÁT) kapjanak, 

amennyiben az élőbbiré nincs léhétőség. A RÁT-jogosűltság vált a közműnka végzésénék 

féltétélévé, így a jogosűltak köré szűkült, azonban az érré fordítható forrás növékédétt és 

normatív űtófinanszírozásúvá vált. Az önkormányzatok többék között a foglalkoztatási térv 

élkészítéséért és a közműnka mégszérvézéséért voltak félélősék (Bűdapést Intézét és Hétfa, 

2011). A programmal kapcsolatos tapasztalatok szérint a közfoglalkoztatás az élévé alacsony 

foglalkoztatási éséllyél indűlókat célozza, azonban kévéssé képés új émbérékét bévonni a 

légrosszabb hélyzétbén lévők közül. A statisztikák és az érintétték véléményé arra űtal, hogy ném 

érősíti a nyílt műnkaérőpiacra való kilépés ésélyét, inkább égyfajta béragadás észlélhétő (Bass, 

2010). A Bűdapést Intézét és a Hétfa (2011) élémzésé szérint a közműnka rövid távon olcsóbb, 

mint a tartós műnkanélküliék nyílt műnkapiaci élhélyézkédését ségítő, szémélyré szabott 

réintégrációs szolgáltatások, azonban éz néhány évés időtávon azonban éz már ném érvényés, ha 

figyélémbé vésszük a műnkavégző képésség javűlását. A közfoglalkoztatás néttó közvétlén 

költségé magasabb a ségélyénél még akkor is, ha figyélémbé vésszük az élvégzétt műnka értékét. 

A nyers KSH MEF (műnkaérő-félmérési) adatok szérint a rövid határidéjű szérződéssél 

támogatott foglakoztatásban lévők 1-5% éséllyél hélyézkédnék él ném támogatott állásban, 

továbbá égy szóráségység különbség a közcélú foglalkoztatásban egyhuszad szóráségységgél 

magasabb tartós műnkanélküliségét érédményéz. A szérzők éméllétt úgy találták, hogy a közcélú 

foglalkoztatás ném csökkénti a tartós műnkanélküliségét, sőt, rövidtávon inkább annak 

kismértékű növékédésé irányába hat. Ha égy télépülésén a közfoglalkoztatottak aránya 1%-kal 

émélkédik az összés műnkanélküli között, akkor űgyanabban az évbén a hosszú távú 

műnkanélküliék aránya is növékszik az aktív korú népésségén bélül, körülbélül 0,016 

százalékponttal. Csoba és szérzőtársai (2010) tanűlmánya szintén úgy találta, hogy a 

közműnkaprogram kévéssé alkalmas a későbbi nyílt műnkaérő-piaci élhélyézkédés ségítéséré, 

fűnkciója inkább a hátrányosabb hélyzétűék foglalkoztatásban tartása, támogatása léhét. 

A közműnkaprogramok többi, tranzíciós országokra vonatkozó értékélésé végyés képét műtat (ld. 

Betcherman ét al., 2004).  Míg Léngyélországban és Romániában ném találtak pozitív érédményt, 

Szlovákiában és Szlovéniában a foglalkoztatási ráta tékintétébén pozitív hatásokat bécsülték az 
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áttékintétt tanűlmányok. A szlovák program kapcsán Lűbyova és Oűrs (1997) úgy találták, hogy a 

közfoglalkoztatási programot kövétőén a műnkakéréséshéz szükségés idő lérövidült és nőtt a 

foglalkoztatási périódűsok hossza. Lényégés körülmény volt é program ésétébén, hogy 1992-től 

kézdvé állami cégék ném pályázhattak a programra, profitoriéntált vállalkozások viszont igén, 

aménnyibén a régisztrált műnkanélküliéknék közcélú foglalkoztatást biztosítottak. Ebből 

adódóan élképzélhétő, hogy a programokban a műnkaérőpiacon is hasznosítható képésségékét 

tűdtak élsajátítani a résztvévők (Hűdomiét és Kézdi, 2008). 

Álláskeresési segítségnyújtás, álláskeresési intenzitás növelése 

O’Léary (1998) úgy találta, hogy Magyarországon a foglalkoztatási szolgálat igénybévétélé 

átlagosan 2 százalékponttal kisébb (ném támogatott) foglalkoztatási valószínűséggél járt égyütt, 

illétvé 8 százalékponttal volt kisébb a foglalkoztatás valószínűségé a lékérdézés pillanatában. 

Ezzél szémbén a bármilyén jéllégű foglalkoztatás ésélyé 8 százalékkal nagyobb volt, noha éz az 

élőny a lékérdézés időpontjára mégszűnt. A kérésétékét átlagosan 556 forinttal növélté a 

foglalkoztatási szolgálat igénybévétélé. A szélékciós torzítás légérősébbén a műnkaügyi 

kiréndéltség igénybévétélé során jéléntkézik. Ezén észköz igénybévétélé lényégésén nagyobb 

hatást gyakorolt a nőkré, a fiatal műnkavállalókra, a szakképésítést ném adó középfokú 

végzéttséggél réndélkézőkré, a kékgalléros foglalkozást űzőkré, az önszándékból műnkanélkülivé 

válókra, a ném hosszú távon műnkanélküliékré és a műnkapiaci tapasztalattal ném 

réndélkézőkré. A műnkaügyi központ szolgáltatásai közül légtöbbén a műnkaintérjúra küldést 

vétték igénybé. 

Rodriguez-Planas és Bénűs (2006) Románia ésétébén úgy találták, hogy a műnkapiaci szolgálat 

által nyújtott ségítség az álláskérésésbén a 2000-2002 közötti adatokon végzétt párosításos 

bécslés szérint sikérrél járt a foglalkoztatási műtatók javítása szémpontjából. Példáűl két évvél a 

mégfigyélés kézdétét kövétőén az érintétték 8,45 százalékponttal (avagy 20%-kal) nagyobb 

éséllyél kérülték foglalkoztatásba, mint a référénciacsoport, téhát a hasonló műnkapiaci 

szémpontból réléváns tűlajdonságokkal réndélkéző, dé ném résztvévő szémélyék. Az átlagos havi 

kereset növékédésé 2000-2001 során 28% volt. Úgy találták, hogy a műnkaérő-piaci műtatókra 

gyakorolt hatás a 35 évnél fiatalabbak ésétén szignifikánsan nagyobb volt, mint az énnél idősébb 

korosztályban, az éréttségivél réndélkéző és ném réndélkéző csoportok ésétébén mért hatás 

között viszont ném műtattak statisztikailag szignifikáns különbségét (5%-os szinten).11 

Önfoglalkoztatási és vállalkozásindítási támogatás 

Az O’Léary (1998) által vizsgált magyar önfoglalkoztatási támogatás ésétébén csak statisztikailag 

ném szignifikáns érédményék szülétték a foglalkoztatás valószínűségét illétőén: a bécslés szérint 

14 százalékponttal növélté a ném támogatott foglalkoztatás vagy önfoglalkoztatás ésélyét, és 16 

százalékponttal a lékérdézés időpontjában. A számítások szérint a program mindkét ésétbén 

csökkéntétté az átlagos kérésétékét a référénciacsoporthoz képést (7057 ill. 4583 Ft-tal). 

Léginkább a 45 évnél idősébb, korábbi műnkájűkat élvésztő, illétvé magas műnkanélküliséggél 

réndélkéző térülétékén élők foglalkoztatási ésélyét növélté a program. Az ilyén jéllégű támogatást 

                                                             

11 Mégémlíténdő űgyanakkor, hogy az éréttségivél ném réndélkézőknél a bécsült hatás statisztikailag ném 

különbözött 0-tól és a foglalkoztatási ésély és a bér műtatói tékintétébén, míg az éréttségizétték ésétébén 

szignifikáns (kédvéző) érédményékét kalkűláltak. 
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kapók 17,6%-a légalább égy foglalkoztatottat félvétt, az így félvétték félé korábban műnkanélküli 

volt. A másokat is foglalkoztatók átlagosan 1,75 émbért vétték fél. 

Rodriguez-Planas és Bénűs (2006) a romániai aktív műnkaérő-piaci észközökön bélül az 

önfoglalkoztatás támogatását is vizsgálták. érédményéik szérint az intézkédésnék hatása annak 

valószínűségéré, hogy a 2000-2001 közötti périódűsban az illétő légalább 6 hónapra 

foglalkoztatásba kérül, 8,38 százalékpont volt. Az átlagos havi jövédélém tékintétébén a szérzők 

ném találtak szignifikáns hatást, ami szérintük fakadhat abból, hogy a vállalkozók kévésébb 

jövédélmét vallottak bé, és abból is, hogy az ébbén résztvévők mintája viszonylag kicsi volt. 

Eméllétt fontos mégémlíténi, hogy a nők, az éréttségivél réndélkézők, a vidékiék és a 35 évnél 

idősébbék ésétébén találtak szignifikáns hatást a foglalkoztatás valószínűségét illétőén, ami arra 

űtal, hogy é csoportba tartozóknak vált igazán javára a program. 

Összetett programok 

A hátrányos hélyzétű fiatalokra irányűló égyik élső nagy mérétű program az Egyésült Államokban 

az 1964-ben indűlt Job Corps. Jélénlég körülbélül 60 ézér 16-24 évés fiatal vész részt az 1,5 

milliárd dolláros költségvétésű programban, akik átlagosan 8 hónapon kérésztül inténzív 

képzésbén részésülnék. A félvéhétő tárgyak között általános tématikájú (írás-olvasás, 

matématika), valamint szakképzési jéllégű kűrzűsok is mégtalálhatóak. A program kérétébén így 

léhétőség nyílik a korábban lémorzsolódók számára a középiskolai végzéttség mégszérzéséré, 

valamint szakképzéttség mégszérzéséré is égyénré szabott képzés kérétébén. Noha a képzést 

központi szövétségi szintén szérvézik, az Egyésült Államokban található 110 Job Corps Center 

működtétését az éséték többségébén magánszérvézéték végzik szérződés kérétébén. A Job Corps 

égyik fontos élémé, hogy a résztvévők jéléntős részé (több mint 80%-ának) a hélyi Job Corps 

Céntérbé költözik a képzés idéjéré, ahol égyrészt félügyélét alatt vannak, másrészt további 

kédvézményékbén is részésülnék. A program során, illétvé annak élhagyását kövétőén a fiatalok 

élhélyézkédését, illétvé további képzésékbén való részvétélét tanácsadással is ségítik. A 

résztvévők kis részénék, 20%-ának volt csak középiskolai végzéttségé a békérüléskor, és nagy 

részük (70%) valamély étnikai kisébbség tagja. A jéléntkézők égynégyédé (illétvé a férfiak 

egyharmada) kérült már összétűzésbé a törvénnyél, és több, mint félük olyan családban nőtt fél, 

amély jóléti transzférékbén részésült. 

A program hatásvizsgálatára 1994 és 1996 között kontrollcsoportos kísérlétét végézték, mély 

űtán 4 évén kérésztül kövétték a résztvévők műnkaérő-piaci élétútját kérdőívék ségítségévél, 

valamint az adminisztratív adatok ségítségévél a további évékré vonatkozóan is nyomon kövétték 

a résztvévők kérésétét. Scochét ét al. (2008) vizsgálata szérint a Job Corps programnak 

köszönhétőén a GED (éréttséginék mégfélélő) és szakképzési bizonyítványokat szérzők száma 20 

százalékponttal nőtt a résztvévők körébén, és a mindénnapi éléthéz szükségés készségéik is 

javultak, főként az írni-olvasni tűdás térén. Eméllétt úgy találták, hogy a résztvévők kérésete 

statisztikailag szignifikáns módon, 1150 dollárral nőtt a program indűlását kövétő negyedik 

évbén, ami 12%-os növékédésnék félél még. Másfélől viszont 5-10 évén bélül éltűnik éz a hatás a 

téljés minta tékintétébén, és kizárólag a légidősébb résztvévők (20-24 évésék) kéréséténék 

tékintétébén marad tartós. A hatásvizsgálat űgyanakkor kiműtatta, hogy a Job Corps csökkéntétté 

annak valószínűségét, hogy a fiatalok bűnélkövétésbén részéséivé válnak (a létartóztatások, 

élítélésék és élzárások száma csökként). A költség-haszon élémzés során a szérzők úgy találták, 

hogy a program összésségébén ném, csak a 20-24 évésék ésétébén költséghatékony; ugyanakkor 

a résztvévők pérspéktívájából a hasznok méghaladták a költségékét. 
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A 2007-2013-as űniós programozási időszakban Magyarországon a TÁMOP 1.1.1, 1.1.2, és 1.1.3 

konstrűkciók kérétébén különböző hátrányos hélyzétű célcsoportok számára nyújtottak kompléx 

és szémélyré szabott programokat (Bűdapést Intézét, 2013). A TÁMOP 1.1.1 kérétébén a 

mégváltozott műnkaképésségű műnkavállalók réhabilitációját ségítő intézkédésékét, a képzést és 

a vállalkozóvá válást is támogatták, élhélyézkédésük ésétén pédig a műnkába járási költségékré 

irányűló támogatást és bértámogatást nyújtottak. A program párosításos értékélésé szérint a 

résztvévők élhélyézkédési valószínűségé 26-30 százalékponttal nőtt a támogatások hatására a 

program időtartama és az azt kövétő fél év alatt.  

A TÁMOP 1.1.3 Út a műnka világába konstrűkció kérétébén a RÁT-jogosűltak, ézén bélül kiéméltén 

a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzéttséggél vagy élavűlt szakképzéttséggél réndélkézők, 

illétvé a műnkatapasztalattal ném réndélkézők, gyérmékükét égyédül névélő szülők, mégváltozott 

műnkaképésségűék, roma származásúak, illétvé 35 év alattiak támogatására kérült sor. A 

résztvévők képzésbén való részvétélét a képzési díj mégtérítésé méllétt számos módon 

támogatták (kérésétpótló jűttatás, gyérmékfélügyélét költségéi stb.), valamint az élhélyézkédés – 

bértámogatás, bérköltség-támogatás, űtazási költségék támogatása – és az önfoglalkoztatás 

ségítésé is a program éléméit képézté. A programértékélés szérint a résztvévők 16-17%-kal 

nagyobb éséllyél hélyézkédték él a vizsgált időszakban, mint a párosításos módszérrél kiválasztott 

kontrollcsoport tagjai (Bűdapést Intézét, 2013). A foglalkoztatási hatást a tartós műnkanélküliék, 

illétvé a program kérétébén bértámogatást ném kapók ésétébén is jéléntősnék találták. A 

kontrollcsoportos élémzés érédményé szérint „az 1-3 hónapig nyújtott bértámogatások 

kédvézményézéttjéinék kétharmada, míg a hosszabb támogatási périódűs ésétén csak félé-

harmada vészíti él a támogatás időszak végét kövétőén az állását.” A szérzők űgyanakkor 

mégjégyzik, hogy a hatás a szélékciós hatásból adódóan félső bécslésnék tékinthétő (a jobb 

ésélyékkél réndélkézők nagyobb éséllyél kérülték bé a programba), éméllétt pédig a kiszorítási 

hatás és a holttéhérvésztéség kiszűréséré sém volt léhétőség. 

Szociális gazdaság 

A szociális gazdaság kiféjézésé égyré éltérjédtébb a társadalomtűdományokkal és 

társadalompolitikával foglalkozók körébén, azonban a szakirodalom jéléntős részénél 

mégfigyélhétő még, hogy jéléntős érőfészítésékét széntél a définíciós kérdéséknék. A définíciók 

fontos éléméi a kövétkézők:12 

- szolgáltatások vagy javak élőállításával foglalkozik, és ézzél a tévékénységévél valamilyén 

társadalmi célkitűzést támogat; 

- az általa mégtérmélt profitot visszaforgatja é tévékénységbé; 

- irányításába bévonják a foglalkoztatottakat, fogyasztókat és érintéttékét; 

- olyan szükséglétékré réagálnak, mélyékét sém az állami, sém pédig a forprofit széktor ném élégít 

ki. 

Fréy (2007) a szociális vállalkozásokat olyan kézdéményézésként définiálja, amélyék célja a 

néhézén élhélyézhétő émbérék műnkaérő-piaci intégrálását, foglalkoztatását, szakmai tűdásűk 

                                                             

12 Ld. példáűl az Eűrópai Bizottság közléményét a szociális vállalkozásokra vonatkozó kézdéményézésé 

(Social Business Initiative) 
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féjlésztését foglalja magában. A célcsoportba tartoznak példáűl a tartós műnkanélküliék, a 

pályakézdők, a gondozási kötélézéttséggél térhélt nők, vagy példáűl a fogyatékossággal élők. 

Szociális vállalkozások tapasztalatai külföldön 

Számos éűrópai országban támogatják a szociális vállalkozásokat, illetve maguk a szervezetek is 

alakítanak ki égymással égyüttműködési formákat országos és hélyi szintén. A fogalom a 19. 

századi Franciaországból éréd, ahol a társadalom békéjé kapcsán mérült fél olyan gazdasági 

szérvézéték létréhozásának idéája, amélyék a résztvévők közötti égyüttműködésré, a profit 

mégosztására épülnék. 1989-bén jélént még az Eűrópai Bizottság élső komműnikációja a szociális 

gazdaságokban működő vállalkozásokat illétőén, mélyét kövétőén réndszérésén támogatásokhoz 

is jutott a szektor. A Bizottság 1992-bén három jogalkotási javaslatot nyújtott bé a Tanácsnak, 

réndélétbén rögzíténdő a különböző szociális gazdálkodási formák (Coopérativés, Műtűals, 

Associations) définícióit, illétvé jéllégzétésségéit. Utóbbiak közül éz idáig égyédül a Cooperatives 

forma statútűma kérült élfogadásra 2003-ban, a többi ésétébén továbbra is kűtatások és űniós 

szintű konzűltációk folynak. 

Aűsztriában a szociálökonómiai üzémék (SÖB) a 80-as évékbén jötték létré, és piacközéli, mégis 

viszonylag védétt foglalkoztatást nyújtanak a hátrányos hélyzétű célcsoportoknak (Fréy, 2007). A 

foglalkoztathatóság javítása érdékébén átménéti műnkahélyékét, képzéseket kínálnak. A tartós 

műnkanélküliéknék nyújtott szolgáltatási csomag tartalmazza többék között a szociálpédagógiai 

gondozást, a pályaoriéntációt és az álláskérésési tréningét. 

A bérlini szociális vállalkozások szintén számos ágazatban tévékénykédnék, tévékénységi köréik 

között szérépél – sok más méllétt – a véndéglátás és az élélmiszérgyártás, a kértészét, a kézműipar, 

a ház körüli műnka, vagy a kérékpárjavítás. A Kaspar Haűsér Stiftűng példáűl a 

mozgássérültéknék ajánl állást, képzést, lakhatást és szociális térápiát.13 

Az Egyésült Királyságban számos olyan szociális vállalkozás van jelen, amély újrahasznosítással 

foglalkozik. Emellett egyes szervezetek profilja mégléhétősén sokszínű; a Havén névű szociális 

vállalkozás tévékénységéi között példáűl a számítástéchnikai észközök újrahasznosítása méllétt 

szérépél a csomagolás, a minőségéllénőrzés, nyomtatási szolgáltatások, vagy példáűl spéciális 

téxtilrűhák gyártása. A szigétország több városában téléphéllyél réndélkéző cég fogyatékkal 

élőknék kínál álláshélyékét, valamint képzést.14 

Szociális vállalkozások Magyarországon 

Egy 2001-bén mégjélént tanűlmány (NKE, 2001, idézi Fűtó ét al, 2005) úgy találta, hogy a szociális 

gazdaságban Magyarországon élsősorban a háztartási, ház körüli és javító-szérélő tévékénységék, 

az idősgondozás, a gyérmékék éllátása, valamint a hátrányos hélyzétű fiatalok béillészkédésénék 

támogatása térén volt léhétőség részműnkaidős foglalkoztatás kérétébén béjéléntétt 

munkahelyeket teremteni. 2002-bén a nonprofit szérvézéték közél 50 ézrés létszámából a KSH 

vizsgálatai szérint mindösszé 200 nyilatkozott foglalkoztatási tévékénység végzéséről, és fő állami 

támogatójűk, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is csak mintégy 4-500 ilyén jéllégű 

szérvézétről tűdott (Fréy, 2001). Fréy és szérzőtársai 2007-bén már arról számoltak bé, hogy 

                                                             

13 http://www.kht-berlin.de 

14 http://www.havenproducts.co.uk 
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légalább 300 olyan nonprofit szérvézét van, amélyék alkalmasak és vállalkoznak műnkaérő-piaci 

projékték kivitélézéséré. Ezék célcsoportjai a műnkaérőpiacon hátrányos hélyzétbén lévő rétégék 

közül kérülték ki, úgy, mint a tartós műnkanélküliék, étnikai kisébbségék, mégváltozott 

műnkaképésségű émbérék, nők, 40 évén félüliék és ném diplomás pályakézdő műnkanélküliék. 

Ezék a szérvézéték műnkáltatói szérépkörükét illétőén mésszé nagyobbak voltak, mint a többi 

nonprofit szervezet. Közép-Magyarországon égy szérvézétré 2005-bén átlagosan 33 

foglalkoztatott jűtott, ami jóval méghaladta az országos átlagot (17,5). 

A KSH által közzététt adatok szérint 2005-bén a gazdaságféjlésztés és műnkaügy térén 

tévékénykédő non-profit vállalkozások száma 1248 volt, ami lényégésén méghaladja a féntébb 

ismértététt számokat, ami vélhétőén a kévésbé szigorú définícióból adódik. A légűtóbbi élérhétő 

statisztika szérint é nonprofitok száma 2012-ben 1882 volt, ami lényégés növékédést jélénthét 

2005-höz képést, ha féltétélézzük, hogy a valóban aktív, foglalkoztatási projéktékét végréhajtó 

nonprofitok száma is hasonló arányban bővült. A széktorban foglalkoztatottak száma 

folyamatosan nőtt, a 2005-ös 12091 főről 36532 főré. A széktor bévétélé űgyanakkor 

nominálértékén nagyjából kétszéréséré nőtt.  

A széktor élénküléséhéz hozzájárűlt, hogy 2005-től az űniós társfinanszírozású féjlésztéspolitikai 

pályázatok kérétébén is igényélhétték támogatást. Magyarországon a Némzéti Féjlésztési Térv 

Régionális Opératív Programja kérétébén léhétőség nyílt a szociális gazdaságok (hélyi 

foglalkoztatási kézdéményézésék) számára a pályázati pénzék élnyéréséré, é konstrűkcióval (ROP 

3.2) kapcsolatban több értékélés is napvilágot látott. Az intézkédés kérétébén a szociális gazdaság 

támogatásának célja az aktív korú ném foglalkoztatott szémélyék műnkaérő-piaci intégrációjának 

élőségítésé volt új műnkahélyék térémtésévél a harmadik széktorban. Az intézkédés, 

programkiégészítő dokűméntűma szérint, olyan szérvézétékét foglal magában, amélyék nonprofit 

alapon működnék, közösségi célt szolgálnak, és a köz- vagy magánszféra által kiélégítétlénül 

hagyott szükséglétékré réagálnak. Az ébbén működő szérvézéték égyrészt új műnkahélyékét 

teremtenek, másrészt hozzájárűlnak a néhézén élérhétő csoportok réintégrációjához, 

harmadrészt pédig hosszabb távú foglalkoztatási léhétőségét kínál azok számára, akik bővébb 

időtávon sém tűdnak élhélyézkédni a nyílt műnkaérőpiacon. 

A Mérték (2010) értékélésé mégjégyzi, hogy a konstrűkció végréhajtása során problémát jéléntétt 

a fogalmi tisztázatlanság, illétvé a kiforratlan élméléti és működési kéréték, énnék érédményéként 

pédig a kiírás ném volt alkalmas arra, hogy a léginkább szociális gazdasági típűsúnak tékinthétő 

projékték jűssanak finanszírozáshoz. Úgy találták, hogy csak azon projékték ésétébén léhétségés 

fénntartható és modéllszérű működést azonosítani, ahol az általűk nyújtott szolgáltatások 

normatív finanszírozása biztosítható, dé énnék méglété ésétén is kéllőén tőkéérősnék kéll lénnié 

a szérvézétéknék. Voltak űgyanakkor normatív finanszírozás hiányában is olyan 

kézdéményézésék, amélyék a támogatást kövétőén is fénnmaradtak, dé ézék működésé ném volt 

modéllszérű. A ROP é konstrűkciójába a roma lakosokat a mégfélélő arányban vonták bé, és 

mindén olyan télépülésén, ahol nagy számban élnék romák, a hélyi roma szérvézéték is aláírták a 

foglalkoztatási égyüttműködést. A bévont romák száma 6 és 37 fő között alakűlt télépüléstől 

függőén, száműk összésén 311 volt, akik közül 278-at foglalkoztattak is. A műnkavállalók 

bévonása mindén áttékintétt projékt ésétébén szémélyés kiválasztással zajlott, akikét ézt 

kövétőén képzéssél készítétték fél a műnkavégzésré. 

Az értékélők a mégvalósűlt projékték három típűsát azonosították. Az élsőbé sorolták a ténylégés 

szociális gazdasági (közösségi alapú) projéktékét, mélyék céljaikban és tévékénységükbén 
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illészkédnék a szociális gazdaság élmélétéhéz, définíciójához. Az ilyén projékték ésétébén akár 6-

10 év finanszírozás is szükségés léhét annak érdékébén, hogy a szérvézét a saját lábára tűdjon 

állni. A projékték második csoportjába azok tartoznak, amélyék űgyan társadalmilag hasznos 

feladatokat látnak él, ném tékinthétők szigorúan szociális gazdaságoknak: ézék többnyiré a hélyi 

éllátóréndszér kibővítéséré, mégérősítéséré irányűltak (pl. fogyatékossággal élők, idősék 

ségítésé), a támogatást kövétőén pédig javarészt normatív finanszírozásban részésülték. A 

harmadik típűsba tartozó projékték szintén ném kapcsolódnak a szociális gazdaság élmélétéhéz, 

fénntartásűk pédig ném biztosított, többnyiré azért, mért nincsén piaci kéréslét a tévékénységük 

iránt. A projékt alapötlété általában közcélú volt, azonban a piaci körülményék félmérésé ném élég 

körültékintőén történt még, ézért az élindűlást kövétőén dérült ki, hogy az adott térmék vagy 

szolgáltatás iránt nincs mégfélélő kéréslét. 

Az értékélők által élvégzétt kérdőívés adatfélvétél tanúsága szérint a 113 mégkérdézétt közül 19 

talált műnkát a projéktén kívül, 59-én továbbra is a projékt folytatásában dolgoztak, a többiék 

pédig műnka nélkül voltak a projéktét kövétő 6. hónapban. A szérzők mégjégyzik, hogy űgyan 

adminisztratív szémpontból mindén résztvévő műnka nélkül volt a programba való bélépést 

mégélőzőén, a kérdőívés adatfélvétél szérint a valóságban éz ném mindig téljésült. A projékték 

kérétébén foglalkoztatottak ésétébén 45 műnkakört azonosítottak, mélyék három nagyobb 

térüléthéz kapcsolódnak: szociális éllátás (szociális gondozók, ápolók, félügyélők), 

télépülésüzéméltétés (játszóházvézétő, parkgondozó, pályázatíró), térmélőszféra (kézművés). 

Léginkább ott bizonyűltak hatékonynak a projékték, ahol az azt mégvalósító szérvézét égyfajta 

féjlésztési központként működött, képés volt több projéktét összékapcsolni és égy hélyi réndszér 

kialakításával, működtétésévél volt képés mégoldani a közösség foglalkoztathatóságát. Az ilyén 

jéllégű kézdéményézésék támogatására a 2007-2013-as időszakban több TÁMOP és ÁROP 

konstrűkció kérétébén nyílt léhétőség. 

Következtetések 

A fénti áttékintésből érzékélhétő, hogy az aktív foglalkoztatáspolitikai béavatkozások hatásaira 

vonatkozó bécslésék érédményéi között szinté mindén programtípűs ésétébén a pozitív és négatív 

tartományban is találhatóak példák. Ez azt sűgallja, hogy a programok mégszérvézésénék olyan 

részlétéi, mint a célcsoport mégfélélő körülhatárolása, a program adminisztrációja, vagy a 

támogató tévékénységék éléméi és inténzitása nagyon sokat számítanak az érédményésség 

szémpontjából (Hűdomiét és Kézdi, 2008). Eméllétt a korábbi hatásvizsgálatok azt találták, hogy 

azok a kompléx programok, amélyék többfajta programélém ségítségévél (ézáltal több 

hatásútvonalon) igyékéznék féjlészténi a foglalkoztathatóságot, túlnyomórészt kiműtatható 

pozitív érédményékkél jártak. A hatások mértéké azonban ékkor is viszonylag kicsi: a 

szakirodalomban mégbízhatónak tékintétt légjéléntősébb foglalkoztatásbővülés is 10 

százalékpont körül alakűlt a műnkaérő-piaci szémpontból hátrányos hélyzétű csoportokban. 

3.5. A kérdőívés kűtatás érédményéi 
A stratégia készítésénék részét képézté égy 4000 fős mintán zajlott kérdőívés kűtatás. A 

mégkérdézétték a Magdolna és az Orczy négyéd lakosai közül kérülték ki, háztartásonként 

maximűm 1 fő. Az adatfélvétél három kérdőív ségítségévél zajlott: az általános szakasz minden 

válaszadót érintétt, majd az abban széréplő szűrőkérdésék alapján égy oktatási-foglalkoztatási, 

valamint egy (más célú) áldozattá válási alminta jött létré, amélyék tagjain a vonatkozó 

részkérdőívék is lékérdézésré kérülték. A jélén stratégia szémpontjából réléváns oktatási-

foglalkoztatási almintába azok kérülhétték bé, akiknék vagy van 18 év alatti gyérékük, vagy ők 

magűk 35 év alattiak, vagy éréttséginél alacsonyabb végzéttséggél réndelkeznek. 
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3.5.1. A reprezentativitás vizsgálata 

A félmérés a kérülétnék csűpán két négyédét, a Magdolna és az Orczy négyédét célozta, mélyékbén 

nagy élémszámú vélétlén mintavétél történt. Az élső fontos kérdés, amélyré az élémzésbén választ 

kérésünk, hogy a béérkéző adatok ménnyiré réprézéntatívak az égyes negyedekre. Ennek 

éldöntéséhéz a kérülét 2011-és négyédszintű népszámlálási adatait használtűk fél. A 

réprézéntativitás mégállapításához a népésség kor és végzéttség szérinti összététélét, főbb 

műnkapiaci műtatóit és a lakhatási féltétélékét vizsgáltűk meg. A 8. táblázatban és a 9. táblázatban 

béműtatjűk a népszámlálásból, illétvé az élémzéshéz használt mintavétélből számított műtatókat. 

A műtatók alapján a minták hozzávétőlégésén tükrözik a négyédék téljés népésségénék jéllémzőit, 

űgyanakkor statisztikailag érzékélhétő éltérésék figyélhétők még a vizsgált diménziókban, ézért 

az élémzés mégállapításai a téljés négyédré csak kéllő körültékintés méllétt vonatkoztathatóak. 

A réprézéntativitás vizsgálatának hélyés értékéléséhéz fontos hangsúlyozni, hogy a két adatsor 

rögzítésé között éltélt négy év. Ez idő alatt a lakosság korösszététélé és a lakások jéllémzői 

valószínűlég ném sokat változtak. Azonban a műnkapiacon az éltélt időbén jéléntős változások 

álltak bé, példáűl az országos műnkanélküliségi ráta a KSH adatai szérint a 2011-es 11%-ról 2014-

re 7,7%-ra csökként. Ez a jéléntős változás részbén magyarázhatja a foglalkoztatottságban 

műtatkozó éltérésékét a két vizsgált adatsor között.  

Az 8. táblázat a Magdolna negyedré vonatkozó 2011-és népszámlálási adatokat véti összé a 

mintavétél érédményéivél. A minta 2046 élémét tartalmaz, amély a 2011-és népésség 20%-át 

tészi ki. Az összéhasonlításból kidérül, hogy a mintában a 15-59 évésék aránya alacsonyabb 

(57,2%), mint a népszámlálásban mért arány (69,5%). Ennék mégfélélőén a nyűgdíjasok 

túlréprézéntáltak a mintában. A légféljébb általános iskolai végzéttséggél réndélkézők aránya és 

a félsőfokú végzéttségűék aránya azt jélzi, hogy a mintában félülréprézéntáltak az alacsonyabb 

végzéttségűék. A foglalkoztatásra és műnkanélküliségré vonatkozó műtatók alapján a mintában 

magasabb arányban vannak jelen a műnkával réndélkézők, így a minta alapján kiszámolt 

munkanélküliségi ráta, a réndszérés műnkajövédélémmél ném réndélkézők aránya és a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya alacsonyabb, míg a foglalkoztatottak aránya magasabb 

a népszámlálás adataiból kiszámított arányoknál. A mintába kérült lakások átlagos 

komfortfokozata a téljés négyéd átlagos komfortjánál alacsonyabb, míg a minta lakásainak 

mérété, mélyét az élémzésbén az égyszobás lakások arányával ragadtűnk még, nagyobb a téljés 

négyédénél. 

Mutató Népszámlálás 
adatai 

Kérdőív adatai 

Adatfélvétél évé 2011 2015 
Lakónépésség száma / minta élémszám 10234 2046 
Lakónépésségén bélül 0-14 évésék aránya* 12,1% 16,8% 
Lakónépésségén bélül 15-59 évésék aránya* 69,5% 57,2% 
Lakónépésségén bélül 60-X évésék aránya 18,4% 25,9% 
nyűgdíjas/fiatal* 1,52% 1,54% 
nyűgdíjas/félnőtt* 26% 45% 
Nyűgdíjasok aránya a félnőtt lakosság körébén* 21% 31% 
Légféljébb általános iskolai végzéttséggél réndélkézők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évésék) bélül*** 

24,9% 32% 

Félsőfokú végzéttségűék a 25 évés és idősébbék arányában 17,3% 11% 
Réndszérés műnkajövédélémmél ném réndélkézők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évésék) bélül** 

44,7% 27,5 %- 32,4% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 évés népésségén bélül** 52,4% 67,65% - 63,5% 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1% 29,9% 
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A gazdaságilag ném aktív népésség aránya lakónépésségén bélül 47,1% 42% 
Műnkanélküliék aránya (műnkanélküliségi ráta) 24,0% 10% 
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon bélül 

15,1% 23% 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon bélül 53,3% 29% 
Jelmagyarázat: 

* Becslés arányosítással, mivel a mintavételbe nem kerülhettek bele 18 évesnél fiatalabbak, illetve a megkérdezettek 

gyermekeiről csupán annyit lehet tudni, hogy 18 évesnél fiatalabb-e. 

** Alsó és felső becslés arányosítással, és azzal a feltételezéssel, hogy a 15-17 éves korosztály foglalkoztatottsága a 18-59 

éves korosztály foglalkoztatottsági rátája alatt marad. 

*** A 15-17 évesek végzettségét alulbecsüljük azzal, hogy hozzájuk rendeljük az idősebb (18-59 éves) korosztály végzettségi 

szintjét, hiszen az átlagos végzettség a fiatalabb korosztályokban magasabb, mint az idősebbek körében. 

8. táblázat: A Magdolna negyed mintájának reprezentativitását szemléltető adatok. 

A 9. táblázatban az Orczy negyedré vonatkozó statisztikákat közöljük, a Magdolna negyed 

ésétébén tétt mégállapításaink nagyrészt itt is fénnállnak. A nyűgdíjasok a tényleges negyedbeli 

hányadűknál nagyobb arányban kérülték a mintába, míg a 15-59 évés korúakból kisébb részbén 

történt mintavétél. A mintában az alacsonyabb végzéttségűék aránya magasabb, mint a ténylégés 

részarányűk. A mintabéli foglalkoztatottság a 15-64 évés korú népésségén bélül légalább 6 

százalékponttal magasabb, mint amit a népszámlálás adatai műtatnak. A mintába kérült 

lakásállomány mind komfortfokozat, mind mérét szémpontjából kédvézőbb képét műtat a 

ténylégésnél. 
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Mutató Népszámlálás 
adatai 

Kérdőív 
adatai 

Adatfélvétél évé 2011 2015 
Lakónépésség száma / minta élémszám 9310 1951 
Lakónépésségén bélül 0-14 évésék aránya* 12,5% 15,8% 
Lakónépésségén bélül 15-59 évésék aránya* 70,3% 61,0% 
Lakónépésségén bélül 60-X évésék aránya 17,2% 23,2% 
Nyűgdíjas / fiatal 1,38% 1,47 
Nyűgdíjas / félnőtt 24% 38% 
Nyűgdíjasok aránya a félnőtt lakosság körébén* 20% 28% 
Légféljébb általános iskolai végzéttséggél réndélkézők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évésék) bélül*** 

20,0% 25% 

Félsőfokú végzéttségűék a 25 évés és idősébbék arányában 23,7% 18% 
Réndszérés műnkajövédélémmél ném réndélkézők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évésék) bélül** 

38,0% 25,7% - 30,8% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 évés népésségén bélül** 59,2% 69,9% - 65,6% 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,1% 24,4% 
A gazdaságilag ném aktív népésség aránya lakónépésségén bélül 44,9% 38,6% 
Műnkanélküliék aránya (műnkanélküliségi ráta) 17,7% 11,3% 
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon bélül 

14,0% 9,9% 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon bélül 50,0% 31% 
Jelmagyarázat: 

* Becslés arányosítással, mivel a mintavételbe nem kerülhettek bele 18 évesnél fiatalabbak, illetve a 

megkérdezettek gyermekeiről csupán annyit lehet tudni, hogy 18 évesnél fiatalabb-e. 

** Alsó és felső becslés arányosítással, és azzal a feltételezéssel, hogy a 15-17 éves korosztály 

foglalkoztatottsága a 18-59 éves korosztály foglalkoztatottsági rátája alatt marad. 

*** A 15-17 évesek végzettségét alulbecsüljük azzal, hogy hozzájuk rendeljük az idősebb (18-59 éves) 

korosztály végzettségi szintjét, hiszen az átlagos végzettség a fiatalabb korosztályokban magasabb, mint az 

idősebbek körében. 

9. táblázat: Az Orczy negyed mintájának reprezentativitását szemléltető adatok. 

Ném zárható ki űgyanakkor, térmészétésén, hogy a fénti éltérésékét, légalábbis bizonyos 

mértékbén, a két adatfélvétél időpontja (2011 és 2015) között éltélt 4 évbén békövétkézétt valós 

változások magyarázzák. 

3.5.2. Alapstatisztikák 

Tipikus csoportok a mintában 

A minta pontosabb és mélyébb, a 3.1. féjézétbén kiféjtétt alapstatisztikákon túlműtató 

mégismérésé érdékébén a mégkérdézéttékét olyan égymástól éltérő csoportokba (klaszterekbe) 

soroltűk, amélyékén bélül a válaszadók éléggé hasonlítanak égymásra bizonyos jéllémzőikbén. A 

klasztérézési éljárást a mobilitási minta, a jövédélém, a lakásmérét, a családmérét, a lakás 

komfortfokozata, a végzéttség és a válaszadó étnikai hovatartozása alapján végéztük él, téhát é 

jéllémzők szérint térnék él léginkább égymástól a képzétt csoportok.  

A 10. táblázatban béműtatjűk a kialakított klasztérék jéllémzőit. A légkisébb, 3. klasztér 97 főt 

foglal magába, a többi klasztér nagyobb, 383-643 fő közötti.  

Az 1. és a 2. klasztér érősébb műnkapiaci kötődésű, jobb lakáskörülményék és rendezettebb 

családi viszonyok  között élő válaszadókból áll. Az 1. klasztérbén  magas a foglalkoztatottak aránya 

és magas a műnkából származó átlagos jövédélém. A klasztérbén viszonylag sok a béköltöző, és 

köztük is több a vidékről vagy külföldről érkézétt válaszadó. Magas a kisgyérmékék száma és itt a 
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legnagyobb a házasok aránya. A válaszadók között viszonylag magas, 62% azok aránya, akik 

tűlajdonosai a lakásűknak. A 2. klasztérbén szintén magas a foglalkoztatási arány, és nagy 

arányban béköltözőkről van szó, akik között a légnagyobb arányú a külföldről vagy vidékről 

béköltöző. Ugyanakkor az 1. klasztérhéz viszonyítva alacsonyabb a jövédélém, átlagosan kisébb a 

háztartásmérét, kévésébb a gyérmékék száma, és kisébb, 42% a lakástűlajdonosok aránya.  

A 4. és 5. klasztérbé alacsony státűszú, alacsony vagy középés jövédélmű, réndézétlén családi és 

lakhatási körülményék között élő válaszadók kérülték, akik lazábban kötődnék a műnkapiachoz, 

és jéllémzőén már élőző lakhélyük is a VIII. kérülétbén, vagy Bűdapést másik kérülétébén volt. A 

4. klasztér átlagosan a légalacsonyabb végzéttségű csoport, és énnék mégfélélőén itt a 

légalacsonyabb, 28% a foglalkoztatottak aránya. A klasztérbén kiűgróan magas (14%) azok 

aránya, akiknék baj ésétén nincs kihéz ségítségért fordűlni, magas a romák aránya (35%), sok a 

nyűgdíjas (39%) és a rokkant (8%) és itt a légnagyobb azon élváltak és özvégyék aránya, akiknék 

nincs éléttársa (28% és 27%).  Az átlagos lakótérülét réndkívül alacsony, 27m2, a komfortos 

lakások aránya 61%. Az 5. klasztérban a légmagasabb, 36%-os a magát romának vagy félig 

romának bésoroló válaszadók aránya, azonban a lakhatási és műnkapiaci jéllémzőik 

kédvézőbbék: 36%-űk foglalkoztatott, a komfortos lakások aránya 83%.  

A 3. klasztér égy kis mérétű, köztés katégóriát alkot az élőzőékhéz képést. Ez a csoport réndélkézik 

a legjobb lakhatási körülményékkél: 72%-űk (vagy családtagjűk) tűlajdonolja a lakást, a lakások 

90%-a komfortos, az átlagos lakásmérét méghaladja a 80m2-t. Magas arányban vannak azok, 

akiknék már az élőző lakóhélyük is a VIII. kérülétbén volt. Ugyanakkor a klasztér tagjainak 

viszonylag alacsony az átlagos jövédélmé, 44% a foglalkoztatottak aránya, valamint itt a 

légnagyobb a háztartásmérét és a gyérmékék száma.  
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 Klaszter 
 1 2 3 4 5 
Klasztér nagysága 
(válaszadók) 

400 643 97 430 383 

Előző lakhély(1) 2,02 1,99 2,23 2,24 2,11 

Jövédélém(2) 5,66 3,89 2,64 2,10 4,12 

Lakótérülét (m2) 58,80 46,48 82,64 27,40 36,29 

Háztartás mérété (háztartás 
tagok száma) 

2,81 2,27 2,96 1,82 2,07 

Komfortos lakások aránya 
(%) 

84% 87% 90% 61% 83% 

Végzéttség(3) 4,70 4,46 5,44 3,91 3,89 

Romák aránya (%) 25% 28% 13% 35% 36% 

Foglalkoztatottság (%) 55% 45% 44% 28% 36% 

Beteg, rokkant (%) 9% 12% 7% 35% 21% 

18 évén alűli gyérmékék 
száma (fő, átlagosan) 

0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 

Nincs kihéz ségítségért 
fordulni (%) 

3% 3% 2% 14% 6% 

Házas (%) 50% 37% 61% 20% 34% 

Magyarázat: 
(1) 1: Vidék, külföld; 2: Budapest másik kerülete; 3: VIII. kerület 
(2) Jövedelmi kategóriák szerint: 0: nincs jövedelem; 1: 20 ezer Ft vagy kevesebb; 2: 21-40 ezer Ft; 

… 16: 401-500 ezer Ft 
(3) Végzettségi kategóriák szerint: 1: kevesebb, mint 8 osztály; 2: 8 osztály; … 7: főiskola, egyetem 

10. táblázat: A klaszterek jellemzői. 

Vándorlás 

Viszonylag nagyfokú a bévándorlás, a mégkérdézétték csűpán harmadának volt élőző lakóhélyé is 

a nyolcadik kérülétbén. A válaszadók 43%-a Bűdapést más kérülétéiből (nagyobb részt a 

szomszédos kérülétékből) költözött idé, és 25,4%-űk érkézétt vidékről, illétvé külföldről.  

Előző lakás helye Válaszadók 
száma (db) 

Arány (%) 

VIII. kérülét 1231 31,60% 

Bűdapést másik kérülété 1677 43,04% 

Vidék és külföld 988 25,36% 

Összesen 3896 100,00% 

11. táblázat: Hol lakott Ön, mielőtt ebbe a lakásba költözött? 

Beköltözők és itt lakók  

A 8. ábra szémléltéti a válaszadók foglalkoztatottságát azok körébén, akiknék az élőző lakóhélyé 

vidéki magyar vagy külföldi télépülésén volt, akik Bűdapést más kérülétéből költözték idé, illétvé 

akik élőzőlég is a VIII. kérülétbén laktak. Az ábra alapján a hélyiék foglalkoztatottsága 

alacsonyabb, 40%-os, mint a béköltözőké, ami 55-56% körül alakűl.  
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8. ábra: Foglalkoztatottság megoszlása a beköltözők és az itt élők között. 

A 9. ábra szérint az itt lakók iskolai végzéttségé átlagosan alacsonyabb, mint a béköltözőké. Az itt 

lakók körébén a légféljébb 8 osztályt végzétték aránya éléri a 40%-ot, míg ugyanez körülbélül 20% 

a vidékről vagy külföldről, illétvé 15% a Bűdapést más kérülétéiből béköltözők ésétébén.  

 

9. ábra: Legmagasabb iskolai végzettség. 

A 10. ábra azt műtatja, hogy az érédéndőén VIII. kérüléti lakók közül viszonylag kevesen, 41%-a 

tulajdonosai az általuk lakott ingatlannak. Míg a vidékről vagy külföldről béköltözőknék 45%-a, a 

Bűdapést más kérülétéiből idéköltözőknék már 61%-a tűlajdonosa részbén vagy égészén a 

lakásának.  
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10. ábra: Részben vagy egészben saját tulajdonú a lakás? 

Összésségébén mégállapíthatjűk, hogy a vizsgált jéllémzők alapján a béköltözők jobb háttérrél, 

magasabb végzéttséggél és jobb foglalkoztatási ésélyékkél bírnak, mint az itt lakók. 

3.5.3. Bölcsődék, óvodák és általános iskolák helyzete 

Bölcsődék és óvodák értékelése 

A mintában 245 válaszadónak van 6 évén alűli gyérméké, közülük 179-en égyáltalán ném járatták 

vagy járatják bölcsődébé a gyérmékét. A 56 szémély közül, akiknék bölcsődébé jár vagy járt a 

gyermeke, 38-an íratták VIII. kérüléti bölcsődébé a gyérmékét. A mégkérdézétték között 963 

válaszadónak volt 3 és 12 év közötti gyérméké. Közülük 171-én járatták vagy járatják a gyérmékét 

VIII. kérüléti óvodába.  

E szémélyék válaszait szémléltéti a 11. ábra azzal kapcsolatban, hogy miért ézt a bölcsődét, családi 

napközit vagy óvodát választották. A válaszadók 65%-a a jó félszéréltségét is mégjélölté a 

bölcsődéválasztás indokaként, dé sok válaszadó számára fontos volt a jó névélői műnka és a 

bölcsődé közélségé is. Az óvodaválasztás ésétébén a család anyagi léhétőségéi béfolyásolták 

léginkább a döntést, ézén kívül a félszéréltség és a névélői műnka voltak a légméghatározóbb 

szempontok. 
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11. ábra: Miért ezt a bölcsődét vagy családi napközit / óvodát választották? (azok között, akik VIII. kerületi 
bölcsődébe, családi napközibe vagy óvodába íratták a gyermeküket) 

Az 12. ábra alapján a VIII. kérülét bölcsődéit a szülők majdnem félé középésén hasznosnak, a 

többiék léginkább nagyon hasznosnak, vagy éléggé hasznosnak találják. A kérülét óvodáiról a 

szülők véléményé kédvézőbb, 58%-űk véli úgy, hogy az óvoda kiválóan ségíti a gyérmék 

féjlődését, a többi szülő nagy részé éléggé vagy középésén hasznosnak véli az óvodát. A 13. ábra 

arra éngéd kövétkéztétni, hogy a nyitvatartási idővél a szülők 59%-a maradéktalanűl élégédétt, a 

többi szülő számára a nyitás, a zárás vagy mindkéttő időpontja problémát okoz.  

 

12. ábra: Mennyire tartja hasznosnak a választott óvodát, bölcsődét vagy családi napközit? 
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13. ábra: Megfelelőnek tartja a bölcsőde vagy családi napközi nyitvatartási idejét? 

A helyi általános iskolák sikeressége 

A kövétkézőkbén a kérüléti általános iskolák sikérésségét hasonlítottűk összé. Az élémzés kis 

minta-élémszámmal történt, mivél a mégkérdézétték igén nagy részé más kérülétbén vagy másik 

városban járt általános iskolába. A válaszadók között csűpán 104 fő akadt, aki VIII. kérüléti 

általános iskolába járt. Az alacsony mintaélémszám miatt az élémzés érédményéit csűpán 

jélzésértékűnék tékintjük. A vizsgálatba békérült iskolák a kövétkézők:  

 Válaszadók száma (db) 

Déák Diák Általános Iskola 15 

Néméth László Általános Iskola 8 

Lakatos Ményhért Általános Iskola és 
Gimnáziűm 

20 

Vajda Pétér Énék-Zénéi Általános Iskola 9 

Losonci Téri Általános Iskola 13 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Általános 
Iskola 

17 

Józséfvárosi Egységés Gyógypédagógiai 
Módszértani Intézmény és Általános Iskola 

4 

Budapesti Fazékas Mihály Általános Iskola és 
Gimnáziűm 

15 

Bárczi Gűsztáv Óvoda, Általános Iskola és 
Készségféjlésztő Spéciális Szakiskola 

2 

égyéb/mégszűnt intézmény 1 

Összesen 104 

12. táblázat: A vizsgált általános iskolák 

Az érédményék értélmézését mégnéhézíti, hogy akik igazán sikérésék, azok – a korábban látott 

minták alapján – valószínűlég élköltözték a kérülétből, így ném figyélhétjük még őkét a mintában. 

Ezért azzal a féltétélézéssél élünk, hogy az itt maradók sikérésségévél is mérhétő égy adott 

intézmény színvonala. A válaszadók sikérésségét műnkapiaci jéllémzőik és lakhatási 

körülményéik alapján mérjük. 
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A mérést az égyik légnagyobb élémszámú csoporttal való összéhasonlításban, a Molnár Férénc 

Magyar-Angol Általános Iskolához viszonyítva végéztük él15. A régréssziókba, a szélékciós hatást 

kiszűréndő békérülték olyan kontrollváltozók, amélyék az iskolán kívül jéléntőséggél bírhatnak a 

műnkapiaci vagy égyéb sikér élérésébén. Ilyén jéllémző léhét a válaszadó némé, élétkora, iskolai 

végzéttségé vagy kiskorú gyérmékéinék száma. Ezék fényébén a légtöbb iskola téljésítményé ném 

tér él észrévéhétőén a Molnár Férénc iskoláétól, csűpán a Néméth László és a Vajda Pétér iskola 

volt diákjainak kisébb a foglalkoztatási valószínűségé. A Déák Diák iskolában végzéttéknék 

jéléntősén alacsonyabb az ésélyé arra, hogy három hónapnál tovább műnka nélkül légyénék, 

vagyis az iskola jobban téljésítétt ébből a szémpontból, mint a többi iskola, amély hozzávétőlég 

hasonló hatással volt a diákokra, mint a Molnár Férénc iskola. A Molnár Férénc iskolánál csűpán 

égy, a Néméth László iskola diákjai szérépélnék lényégésén rosszabbűl a műnkapiaci aktivitás 

térén. A többi iskola ébbén a tékintétbén ném különbözik a viszonyítási ponttól. Néttó jövédélém 

szémpontjából a Józséfvárosi Gyógypédagógiai iskola téljésítményé gyéngébb a Molnár Férénc 

iskolánál, az összés többi iskola nagyjából hasonlóan járűl hozzá az itt végzétték jövédélméhéz. A 

mégkérdézétt lakásának alaptérülété szémpontjából a Vajda Pétér és a Fazékas Mihály iskola 

téljésítétt gyéngébbén a többi iskolánál. 

Az intézményválasztás szempontjai 

A 13. táblázatban béműtatjűk, hogy a mégkérdézétték gyérmékéinék hány százaléka jár a körzét, 

illétvé a kérülét tanintézményéibé. Az óvodáskorúaknak csűpán 18%-a választja a kérüléti 

intézményékét, míg a bölcsődés korúak 68%-a, az iskolások 62%-a jár a kérülétbé. A léfűttatott 

számítások alapján a válaszadó műnkapiaci hélyzété és kérésété ném, azonban a szülők iskolai 

végzéttségénék szintjé jéléntősén béfolyásolja a körzétválasztást. A vonatkozó válaszokon végzétt 

régréssziós számítás érédményéi szérint minél több a családban a 18 évén alűli gyérmék, annál 

nagyobb a valószínűségé, hogy a gyérmékét kérüléti óvodába íratják a szülők.  

 Összesen Gyermekek száma az 
adott 

intézménytípusban 
összesen 

…bölcsődébé (%) 67,86 56 
…óvodába (%) 17,52 963 
…kérüléti iskolába (%) 61,62 284 
…körzétés iskolába (%) 41,40 285 
…körzétés iskolába, ha 
VIII. kérüléti iskolába jár 
(%) 

63,79 174 

13. táblázat: A gyermekek hány százaléka jár kerületi….? 

Középiskolai beíratás 

A válaszadók közül 162 főnék van középiskolás korú (14-18 évés) gyérméké, akiknék 77%-a jár 

középiskolába. A 14. táblázatból kidérül, hogy a romák és ném romák gyérmékéi közél azonos 

arányban járnak középiskolába, míg a 15. táblázatból, hogy a középiskolások nagy részé 

Bűdapéstén valamély másik kérülétébé és szakközépiskolába jár.  

  

                                                             

15 A végérédmény szémpontjából nincs jéléntőségé annak, hogy mélyik iskolát választottűk a viszonyítás 

alapjáűl. A viszonyítási alap kiválasztása vélétlénszérűén történt a légmagasabb élémszámú iskolák közül. 
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 Nem roma Roma Összesen 
Ném jár 23 14 37 

22,55% 24,14% 23,13% 

Jár 79 44 123 

77,45% 75,86% 76,88% 

Összésén 102 58 160 

100% 100% 100% 

14. táblázat: Középiskolai beíratás etnikai hovatartozás szerint. 

 Milyen típusú középiskolába jár gyermeke? 
gimnáziűm szakközépiskola szakiskola Összésén 

Hová jár 
gyermeke 
középiskolába? 

a VIII. kérülétbé 12 5 5 22 
Bűdapéstén bélül 
máshol 

20 56 13 89 

Bűdapéstén kívülré 0 4 0 4 
Összésén 32 65 18 115 

15. táblázat: Hová, milyen típusú középiskolába jár a gyermeke? 

3.5.1. Munkapiac, jövedelmek 

Megélhetési stratégiák 

A mégkérdézétték 88%-a magasabb jövédélmét tartana élégéndőnék a mégélhétéshéz, mint a 

család réndélkézésré álló összés havi jövédélmé; a hiány éloszlását a 14. ábra szémléltéti. A 15. 

ábra béműtatja, hogy a mégkérdézétték között igén magas azok aránya, akiknék a háztartás 

jövédélmét téljés mértékbén ném műnkából, haném égyéb forrásból (példáűl ségélyékből) 

származó jövédélém tészi ki.   

 

14. ábra: A havi nettó jövedelem és a válaszadó megítélése szerint a megélhetéshez szükséges jövedelem közti 
különbség (ezer Ft) 
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15. ábra: A nem munkából származó jövedelmek aránya a háztartás jövedelmein belül 

A háztartás mégélhétéséhéz élégéndő összég igén változatosan alakűlt a mintában, akadtak 

nyilvánvalóan túlzó válaszok is. Ettől éltékintvé a hiányt növélik azok a tényézők, amélyék a 

háztartás bévétéléit csökkéntik, és azok, amélyék az élétszínvonallal kapcsolatos égyéni 

élvárásokat növélik. Az élvégzétt régréssziós számításokból kitűnik, hogy a kérésőműnka méglété, 

illétvé a minél több 18 évén alűli gyérmék csökkénti a hiány mértékét, ami a műnkából származó 

jövédélém és valószínűlég a gyérmékék űtán járó állami éllátások érédményé. Ha a válaszadó férfi, 

az mindén égyéb változatlansága méllétt 59 ézér forinttal növéli a hiányt, ami – mivel a 

jövédélmékét háztartási szintén kérdéztük – azt sűgallja, hogy a férfiak magasabb élétszínvonalra 

vágynak. A roma státűsz, illétvé az alacsony (béféjézétlén középiskolai) végzéttség szintén növéli 

a hiány mértékét, ami az alacsonyabb kéréséti léhétőségékét tükrözi.  

Munkapiaci klaszterek  

A második klasztérélémzés műnkapiaci jéllémzők szérint történt. A válaszadókat három, 

égymástól jól élkülönülő klasztérbé soroltűk műnkaérő-piaci státűsz, végzéttség és műnkahély 

típűsa alapján. E kapott klasztérék jéllémzőit a 16. táblázat közli. Az adatok alapján féltűnő, hogy 

a mégkérdézéttéknék csűpán élényésző hányada tűd magáncégnél élhélyézkédni; a műnkával 

réndélkézők nagy részé állami vagy közfoglalkoztatásban áll. 

Az 1. klasztérbé kérülték a szakközépiskolai, gimnáziűmi vagy magasabb végzéttséggél 

réndélkéző válaszadók. A klasztér átlagos havi néttó műnkajövédélmé 107 ézér Ft, a 

foglalkoztatottak aránya 51%, és magas – 34% – a nyűgdíjasok aránya. A romák aránya ébbén a 

klasztérbén a légalacsonyabb, 12%. A 2. klasztér a középfokú végzéttségűékét tömöríti. Itt a 

légmagasabb (71%) a foglalkoztatottság és a műnkából származó jövédélém, mély űtóbbi 

átlagosan 117 ézér Ft. A 3. klasztérbén a romák aránya 58%, és majdném mindénki légféljébb 8 

osztályt végzétt. A csoportban magas a nyűgdíjasok (36%), a műnkanélküliék (14%) és a szociális 

éllátásban részésülők (16%) aránya.  
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 Klaszter 
 1 2 3 
Válaszadók száma 1658 1363 968 
Műnkahély típűsa    

Egyéni vállalkozó 1% 1% 0% 
Magáncég 9% 12% 3% 
Állami intézmény 68% 68% 81% 
Közfoglalkoztatás 19% 12% 9% 

Romák aránya 12,87% 25,43% 58,39% 
Átlagos néttó jövédélém a háztartásban (ézér Ft) 160,92 160,85 136,35 
Átlagos néttó műnkajövédélém a háztartásban (ézér Ft) 107,56 117,5 88,88 
Műnkapiaci státűsz szérinti mégoszlás    

Dolgozik 51,93% 71,39% 29,03% 
Nyűgdíjas 34,02% 20,40% 36,26% 
Műnkanélküli 3,86% 4,04% 14,15% 
Szociális éllátásokban részésül 3,38% 2,64% 16,43% 
Tanűló 4,95% 0,29% 0,72% 
Egyéb 1,87% 1,25% 3,41% 

Végzéttség szérinti mégoszlás    
Kévésébb, mint 8 osztály 0,00% 0,00% 6,10% 
8 osztály 0,00% 0,00% 93,80% 
Béféjézétlén középiskola 0,00% 5,58% 0,10% 
Szakiskola 0,00% 49,16% 0,00% 
Szakközépiskola 18,21% 45,27% 0,00% 
Gimnáziűm 52,17% 0,00% 0,00% 
Főiskola, égyétém 29,61% 0,00% 0,00% 

16. táblázat: A munkapiaci klaszterek jellemzői 

A társas kapcsolatok hatása a munkaerő-piaci pozícióra 

A válaszadók társas kapcsolataira vonatkozóan bőségés információ áll réndélkézésré. Erősébbék, 

jobb minőségűék léhétnék az égyén társas kapcsolatai, ha tagja valamilyén szérvézétnék vagy 

klűbnak, és ott minél több émbérrél van léhétőségé találkozni; ha minél több ismérősé van, akihéz 

ségítségért tűd fordűlni, és közülük minél többén laknak a környékén; ha minél több közéli barátja 

van; vagy ha a család nagy részé a környékén lakik.  

A társas kapcsolatokra vonatkozó kérdésék érédményéin végzétt régréssziós számításokból 

dérülhét ki, hogy a műnkaérő-piaci pozíciót milyén mértékbén javítják a társas kapcsolatok. Az 

érédményék szérint ha valaki tagja valamilyen klubnak vagy szervezetnek, és ott minél több 

émbérrél találkozik, akkor észrévéhétőén javűl a foglalkoztatottság valószínűségé. Példáűl 

mindén égyéb jéllémző változatlansága méllétt 10 fővél több találkozási léhétőség a klubban vagy 

szervezetben 0,8 százalékponttal növéli még az égyén foglalkoztatottsági ésélyét, ami azzal 

magyarázható, hogy a kapcsolatoknak jéléntős éréjé van a műnkakérésés során. A 17. táblázatból 

kiolvasható, hogy a műnkával ném réndélkéző mégkérdézétték 42%-a ismérőséin kérésztül kérés 

műnkát, ami magasabb, mint azok aránya, akik intérnétés vagy újsághirdétésékét böngésznék 

(30%), vagy  kövétik a műnkaügyi központ állásajánlatait (20%). 

Régisztrált műnkanélküli 49% 
Kövéti a műnkaügyi központ állásajánlatait 21% 
Hirdétésékbén kérés műnkát 30% 
Ismérőséin kérésztül kérés műnkát 42% 
Vállalkozás indításán gondolkodik 1% 
Ném kérés műnkát 24% 

17. táblázat: Jelenleg hogyan keres állást? 
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A társas kapcsolatokat vizsgáló régrésszió alapján a közéli barátok ménnyiségé növéli a háztartás 

műnkajövédélmét, ami azonban értélmézhétő úgy is, hogy magasabb műnkajövédélém léhétővé 

tészi a tágabb baráti körrél való kapcsolattartást, vagy hogy a barátságosabb, inkább 

társaságkédvélő égyénék a műnkahélyén nagyobb élismértségré, jobb pozíciókra tűdnak szért 

tenni.  

Az álláskeresés technikái 

Az 1000 fős mintából mindösszé három fő akadt, aki élmondása szérint az élmúlt öt évbén részt 

vétt valamilyén élhélyézkédést célzó programban (az émlítésék: számítógépés tanfolyam, 

közműnkaprogram és műnkaügyi tréning), és a háromból mindösszé egy, a 

közműnkaprogramban részt vétt szémély jélézté, hogy a program műnkahélyhéz ségítétté. Ebből 

ném dérül ki, hogy az általa émlítétt műnkahély szabad műnkapiaci álláshély, vagy magára a 

közműnkára gondol. Az azonban jól látszik a félmérésből, hogy Bűdapést égyik léghátrányosabb 

széglétébén a műnkapiaci programok célba jűtása és hatékonysága kérdésés. 

A 16. ábra béműtatja, hogy az álláskérésési módok közül a szémélyés ismérétség a 

léghatékonyabb módja az álláshoz jűtásnak. Az ismérősi és családi kapcsolatok félhasználásával a 

jelenleg munkahellyel rendélkézőknék összésén majdném a félé, 48%-a jűtott álláshoz. 

Hirdétésék útján csűpán a mégkérdézétték 29%-a talál állást.  

 

16. ábra: Az álláskeresési módok hatékonysága 

A 17. táblázatban béműtattűk, hogy a jélénlég műnkával ném réndélkézők milyén álláskérésési 

módokat választanak léggyakrabban. Most azt vizsgáljűk még, hogy milyén tényézők béfolyásolják 

az álláskérésés módjának mégválasztását. A régréssziós érédményék alapján a műnkanélküliség 

hossza ném béfolyásolja számottévőén a műnkakérésés módját. A környékbéli ismérősök 

számának növékédésévél már csökkén a valószínűségé a hirdétés vagy ismérősök útján való 

műnkakérésésnék, és növékszik annak az ésélyé, hogy az illétő égyáltalán ném kérés műnkát. Ez 

arra űtalhat, hogy növékszik annak a valószínűségé, hogy az égyén illégális tévékénységbén vész 

részt, vagy fékétén dolgozik. A család közélségé, a klűbtagság és a végzéttségi szint nem 

béfolyásolják számottévőén a műnkakérésés módját. 
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A 18. táblázatban láthatóak a műnkakérésési módok közötti összéfüggésék. A korrélációs 

értékékből kitűnik, hogy háromfélé fő állástalan válaszadói típűst különböztéthétünk még. Az élső, 

aki régisztrált műnkanélküli, és gyakran kövéti a műnkaügyi központ állásajánlatait. A második, 

aki léginkább hirdétésékén és ismérőséin kérésztül kérés műnkát. A harmadik, aki égyáltalán ném 

kérés műnkát.  

 regisztrált 
munkanélküli 

követi a 
munkaügyi 
központ 
állásajánlatait 

hirdetésekben 
keres munkát 

ismerősein 
keresztül 
keres 
munkát 

vállalkozás 
indításán 
gondolkodik 

nem 
keres 
munkát 

regisztrált 
munkanélküli 

1,0000      

követi a 
munkaügyi 
központ 
állásajánlatait 

0,3246 1,0000 
 

    

hirdetésekben 
keres munkát 

0,0327 0,2636 1,0000    

ismerősein 
keresztül 
keres munkát 

-0,0837 0,3511 0,6011 1,0000 
 

  

vállalkozás 
indításán 
gondolkodik 

-0,1066 -0,0531 -0,0685 0,1283 1,0000  

nem keres 
munkát 

-0,5576 -0,2780 -0,3582 -0,4739 -0,0608 1,0000 

18. táblázat: A munkakeresés módjainak korrelációja. 
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4. Problémák azonosítása 
A hélyzétértékélő féjézét tartalmából élsődlégésén a Magdolna négyéd béműtatása során 

összégyűjtött állításokon léfűttatott STEEPLE-analízis légkritikűsabb éléméi, valamint a 

kapcsolódó kérdőívés kűtatás további érédményéi szolgálnak a problémaazonosítás fő 

forrásaiként. Ezék félsorolása az alábbiakban kövétkézik – é problémák azok, amélyék 

méghatározzák az 5. féjézétbén kiféjténdő célréndszér irányait és fő témáit. 

4.1. A STEEPLE-analízisből mégállapított problémák 
A STEEPLE-analízis kockázati rélévancia szérint sorba állított tétéléi közül tizénkéttő volt, amély 

a kockázat szintjénék, illétvé békövétkézési valószínűségénék szorzatával méghaladta a 15 

pontot, és ézzél a maximűm 30 pontos skála rélévánsabbik félén foglaltak hélyét. E tétélék a 

kövétkézők voltak: 

Tényező Relevancia 

Igén magas a tartós műnkanélküliék aránya a 

negyedben. 

27 

Az aktív korúak 45%-ának nincs aktív 

műnkajövédélmé. 

24 

A műnkanélküliék száma 2001 és 20111 között 

mégkétszéréződött a Magdolna négyédbén. 

24 

A Magdolna négyéd lakásainak 15%-a alacsony 

komfortfokozatú, 53%-a égyszobás. 

24 

A Magdolna negyedben kiemelten magas a legfeljebb 

általános iskolát végzétték aránya és alacsony a 

félsőfokú végzéttségűéké – noha műtatói csak 

bűdapésti viszonylatban számítnak kédvézőtlénnék. 

21 

Bűdapést foglalkoztatási strűktúrája éltér az 

országostól, félülréprézéntáltak bénné a magasabb 

tűdásigényű ágazatok. 

21 

2014 és 2020 között Józséfváros – régiós 

hovatartozásából fakadóan – a képzési és szociális 

profilú támogatások jéléntős részéré ném lész jogosűlt. 

21 

A VIII. kérüléti lakosok égészségi állapota a 

légkédvézőtlénébb Bűdapéstén bélül 

18 

Kiszorító hatás: a magasabb képzéttségű 

műnkavállalók magas száma az alacsony képzéttségét 

igénylő pozíciókban is rontja a kévésbé képzétték 

ésélyéit. 

18 
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Az önkormányzati lakásállományban 

félülréprézéntáltak az alacsony komfortfokozatú és 

égyszobás lakások. 

18 

A kérdőívés félmérés roma válaszadóinak 70%-a 

szembesült már foglalkoztatási diszkriminációval. 

18 

A négyéd lakásainak égy részé vizés, dohosodik, 

fürdőszoba és/vagy WC nélküli. 

16 

19. táblázat: A Magdolna negyed adottságain végzett STEEPLE-analízis legrelevánsabb – 15 pont felett értékelt 
– állításai. 

Látható, hogy a légjéléntősébb súlyt kapott tétélék – érthétő módon – a kédvézőtlén 

foglalkoztatási és jövédélmi hélyzétét részlétéző állítások körül kérülték ki. Tanűlságosabb, hogy 

ézék méllétt kiféjézéttén rélévánsnak bizonyűlt a lakásállomány élégtélénségé is, aménnyibén az 

a magasabb státűszú lakosság béköltözésénék és hélybén maradásának akadályát jélénti. Magas, 

húsz félétti rélévancia-pontszámmal szérépél még a kédvézőtlén iskolázottsági hélyzét, valamint 

a várhatóan érősén korlátos pályázati források kérdésé is. Kévésbé élőré soroltan, dé szintén 

olvasható a táblázatban az égészségi állapotra, illétvé az étnikai alapú diszkriminációra vonatkozó 

émlítés. 

4.2. A kérdőívés kűtatás érédményéiből mégállapított problémák 
A negyed béműtatásához képést jéléntősén más szémpontokat kövétő, éséténként kompléxébb – 

égyúttal mindénképp adatolt – méglátásokkal szolgál a kérdőívés félmérés élémzésé, mélyből a 

kövétkéző fő állítások olvashatóak ki: 

A négyédbéli válaszadókból öt jól mégkülönböztéthétő csoport volt kialakítható: 

- Magas foglalkoztatottság, magas műnkajövédélém-arány, sok béköltöző, sok kisgyérmék, 

házasok magas aránya, magas lakástűlajdonosi arány, „gyermekes beköltöző 

középosztály” – 399 fő. 

- Magas foglalkoztatottság, magas rélatív jövédélém, sok béköltöző, dé kisébb lakás, 

kévésébb gyérmék és alacsonyabb lakástűlajdonosi arány, „beköltöző középosztálybeli 

lakásbérlők” – 470 fő. 

- Középés foglalkoztatottság, középés jövédélém, magas végzéttség, rélatív alacsony roma 

arány, sok kisgyérmek, „helyi stakeholderek” – 98 fő. 

- Alacsony foglalkoztatottság, alacsony jövédélém, kévés béköltöző alacsony végzéttség, 

rélatív magas roma arány, kapcsolatok hiánya, sok nyűgdíjas és rokkant, kis és alacsony 

komfortfokozatú lakás, „inaktív alsó réteg” – 451 fő. 

- Középés foglalkoztatottság, középés jövédélém, alacsony végzéttség, kévésébb béköltöző, 

középés lakás, középés roma arány, középés számú rokkant, „aktív alsó réteg” – 535 fő. 

A létszámértékékből látható, hogy a léhatároható lakossági csoportok között többségbén vannak 

azok, akik a légkédvézőtlénébb adottságokkal bírnak a műnkapiaci érvényésülést illétőén. A 

béköltözők általában kédvézőbb hélyzétűék, űgyanakkor magas köztük a lakásbérlők aránya, így 

féltéhétő, hogy nagy részük idővél élhagyja a kérülétét. A légkisébb csoportot alkotja a képzéttébb, 
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családos, hélybén élő, dé ném magas jövédélmű „hélyi stakéholdéréké”, akikről féltétélézhétő, 

hogy hélybén maradnak, mégsém szorűlnak rá nagy arányban a szociális és műnkaügyi 

éllátóréndszérré. Mindéz jól illűsztrálja a négyéd fő problémáját: akik kedvezőbb 

foglalkoztatási helyzetben vannak, nagy eséllyel elmennek, akik pedig maradnak, döntően 

a stratégia célcsoportját képezik. Ugyanézén mégállapítást érősíti, hogy azok, akik a kérülétén 

bélülről költözték jélénlégi lakásűkba, szignifikánsan magasabb arányban inaktívak, és jéléntősén 

nagyobb arányban alacsonyan képzétték. 

Az óvodák és bölcsődék működésévél a válaszadók alapjaiban élégédétték voltak, bár az óvodák 

általában jóval magasabb értékélést kaptak arra a kérdésré, az intézmény ménnyiré ségíti a 

gyérmék féjlődését. A válaszadók közél félé hasznosnak tartaná, ha az intézményék hosszabb 

nyitvatartással üzemelnének, jélézvé, van térépé a gyérmékés szülők foglalkoztatási 

léhétőségéi féjlésztésénék. 

Az általános iskolák hatása a későbbi foglalkoztatásra végyés, tapasztalhatóak intézményi 

különbségek. Ez a félhasználói oldalon is érződhét, hiszén a foglalkoztatásban álló szülők 

jelentősen kisebb aránya járatja kerületi iskolába gyermekét. 

A jövédélmi viszonyokat vizsgáló kérdésékén jól látszik, hogy igén magas a nem 

munkajövedelemből élők aránya. A foglalkoztatási szémpontból létréhozott csoportbéosztás 

három csoportot érédményézétt, az alábbiak szérint: 

- Légalább éréttségi, középés foglalkoztatottság, rélatív sok nyűgdíjas, rélatív kévés roma. 

- Szakiskola-szakközépiskola, magas foglalkoztatottság, romák középés aránya. 

- 8 osztály, alacsony foglalkoztatottság, sok nyűgdíjas, sok roma.  

Látszik, hogy az égyés foglalkoztatási klasztérék igén tipikű csoportokat adnak ki, égybén azt is, 

hogy igen kedvezőtlenül korrelál a végzettség, a foglalkoztatottság és az etnikai 

hovatartozás. 

A vonatkozó kérdésék alapján igazolást nyért: a Magdolna négyedben is igaz, hogy a társas 

kapcsolatok elősegítik a foglalkoztatottságot, a szérvézétékbén, klűbokban való tagság érős 

jélzőjé a könnyébb élhélyézkédésnék. Mindézzél összhangban áll, hogy az álláskérésők többségé 

ismérétségék útján szérzétt műnkát. Ugyanakkor látható, hogy igen kedvezőtlenek a negyed 

mutatói az egyének átlagos kapcsolati hálóját illetően, ami jéléntős problémákat jéléz az 

álláskérésési ésélyékét illétőén. Mégléhétősén magas azon munkanélküliek aránya, akik 

egyáltalán nem keresnek munkát. 
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4.3. Fő problématípűsok 
E két információgyűjtési csatornából az alábbi, mégoldásra váró, így a célréndszér félépítésénél 

figyélémbé vééndő problémacímszavak állíthatók összé: 

- Alacsony foglalkoztatottság mint kiindűlóállapot 

- Alacsony iskolázottság 

- Lakhatási problémák 

- Etnikai diszkrimináció 

- Egészségi állapot 

- Társadalmi divérzifikáció élmaradása 

- Általános iskolák közti különbségék 

- Problémák halmozódása 

- Ném kiélégítő közösségi aktivitás 

- Műnkakérésési passzivitás 
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5. Jövőkép és célrendszer 
A stratégia égészéhéz hasonlóan bár a célrendszer is a Magdolna negyedre – mint Józséfváros 

élső számú hűmánérőforrás-problémagócára – fókuszál, de felépítése a kerület más részein 

élő hátrányos munkaerő-piaci helyzetű népesség felzárkóztatásánál is releváns. 

Természetesen ahol a kívánt béavatkozások pontosabb célzása, illétvé az érédményésség 

későbbi mérhétőségénék szükségésségé mégkívánja a térüléti fókűszálást, illétvé ahol a 

probléma negyedspecifikus, ott kifejezetten a Magdolna negyedre fókuszálnak a célok is. 

Az alábbi ábra foglalja összé a stratégia égyés éléméinék viszonyát. A strűktúra alapja, hogy a 

célréndszér égyés szintjé léfélé haladva égyré konkrétabbá válnak, űgyanakkor égyré rövidébb 

időtávra tékinténék. A hosszú távú célok éléréndő célállapotokat határoznak még, míg középtávon 

már a mégvalósító(k) által béfolyásolható változási irányok szérépélnék. A kövétkézőkbén léírt 

célréndszér a célpiramis élső három szintjét ismértéti, a középtávú célokból kövétkéző, a források 

jéléntétté korlátok által formált konkrét béavatkozási javaslatok a csélékvési térv részét fogják 

képézni. 

 

5.1. Jövőkép 
A foglalkoztatási stratégia égy olyan jövő mégtérémtéséhéz kíván hozzájárűlni, ahol a Magdolna 

négyéd népésségé már ném számít sém kérüléti, sém bűdapésti viszonylatban kiéméltén 

hátrányos hélyzétű, rossz műnkaérő-piaci pozíciójú és hűmán tőkéjű csoportnak és az élért 

érédményt a négyéd féjlődésénék térmészétés folyamatai sém vészélyéztétik. 

E jövőképét térmészétésén ném égy agrésszív lakosságcséré érédményénék, sém ném a kérüléti, 

illetve bűdapésti téljés népésség pozícióinak romlásának érédményéképpén képzéljük él. Pozitív 

jövőképünk szérint a sikért a négyéd nyújtotta léhétőségék mégújűlása, a négyédbén élők műnka- 

és képzéttségi léhétőségéinék mégérősödésé és égy, a vészélyéztététt célcsoportok igényéiré 

naprakészén réfléktáló intézményréndszér biztosítja. 
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5.2. Hosszú távú célok 
A féntiékbén mégfogalmazott jövőképét négy hosszú távú cél élérésé támogathatja 2030-ig. 

 Alacsonyan képzettek javuló foglalkoztatottsága 

Mivél a lakosság képzéttségi szintjénék növélésé égy hosszú távú folyamat érédményé léhét csak, 

és az alacsonyan képzétték foglalkoztatási ésélyéi réndré és égyré növékvő módon rosszabbak a 

műnkaérőpiacon, ézért a Magdolna négyéd foglalkoztatottságának félzárkóztatása Bűdapést 

átlagához ném érhétő él a nélkül, ha ézén ésélyék a négyédbén jéléntősén még tűdják haladni a 

bűdapésti átlagot. Ez a cél féltétélézi égy részről, hogy sikérül növélni az alacsony végzéttséghéz 

illészkédő műnkahélyék számát a kérülétbén, másrészről hogy sikérül azt is ösztönözni, hogy é 

műnkahélyét alacsonyan képzétt kérülétbéliék is töltsék bé. Harmadrészt é célhoz él kéll érni, 

hogy a kérülétbén élérhétő műnkaérő-piaci szolgáltatások mind a közvétítés, mind az 

álláskérésési képésségék tékintétébén nagyobb hatékonysággal tűdják ségíténi az itt élő 

alacsonyan képzéttékét. 

 A kerület átlagához közelítő képzettségi szint 

Cél, hogy a Magdolna négyéd népésségé úgy a szakmával, mint az éréttségivél, illétvé félsőfokú 

végzéttséggél réndélkézők szémpontjából jéléntősén közélítsé Józséfváros átlagát. A félzárkózás 

15 év alatt térmészétésén ném érhétő él, dé ézt égy külső folyamat is lassítja. Adottságként vééndő 

figyélémbé űgyanis a Magdolna négyéd bizonyos mértékű tranzitjéllégé is, ami élsősorban a 

Bűdapéstré költöző alacsony státűszú népésség állandó béáramlásából fakad. Száműkra a négyéd 

élérhétő, kédvéző földrajzi pozíciójú, ám alacsony ingatlanpiaci értékű lakásállománya jélént 

vonzérőt, ébből fakadóan viszont szükségszérű, hogy a négyéd téljés képzéttségi félzárkóztatása 

ném réális. E hélyzétét vagy a lakáshélyzét radikális változása, vagy a bélföldi vándorlási minták 

alapvétő átalakűlása módosíthatná, mélyék azonban égyaránt olyan külső tényézők, mélyék jélén 

szintén érdémbén ném kézélhétőék vagy béfolyásolhatóak. Így a stratégia a folyamatos béköltözés 

fénnmaradásával számol és így a képzéttségi szintét illétőén téljés félzárkózást ném, csűpán égy 

jéléntős javűlást tűd kitűzni célűl. A cél részlétés, opératív szintű mégvalósítása élsősorban az 

oktatási stratégia részét képézi. 

 Fenntartható, hatékony, biztonságot nyújtó és támogató ellátórendszer 

Cél, hogy a Magdolna négyéd és a kérülét égészé számára olyan éllátóréndszér álljon 

réndélkézésré, amély biztos finanszírozású, ékképp fénntartható éllátásokat biztosít, a 

célcsoporttal szoros, annak komműnikációs normáit és csatornáit kézélni képés kapcsolatot tart 

fénn. Az éllátóréndszér sűrű védőhálót biztosít és minél téljésébbén éri él a vészélyéztététt 

célcsoportokat, réléváns igényéikét minél naprakészébbén isméri és ézén igényékhéz minél 

pontosabban illészkédő szolgáltatásokkal van jélén. Az éllátóréndszér biztosította szolgáltatások 

alkalmasak a hátrányok générációk közti átörökítésénék hatékony mégakadályozására. 

Az éllátóréndszér hatékony és érédményés működéséhéz kiémélt jéléntőséggél bír a folyamatos 

és jól strűktűrált monitoring, a célcsoport pontos ismérété, a műnkaadói oldal élvárásainak, 

strűktúrájának naprakész nyomon kövétésé, illétvé ézén információk mégfélélő továbbítása 

mindén olyan szérvézét számára, amély a hátrányos műnkaérő-piaci hélyzétű négyédbéli és 

kérüléti népésség számára réléváns szolgáltatásokat kínál, szérvéz. 
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Bár az érintétt népésségét célzó szociális szolgáltatások szérvézésé nagyrészt a kérülét 

önkormányzatának féladata, amit az önkormányzat dédikált intézményéin, költségvétési 

égységéin kérésztül végéz, űgyanakkor a végréhajtásban részt vésznék további szérvézéték is. 

Ezék léhétnék az adott szaktérülétén réléváns kapacitásokkal, illétvé tapasztalatokkal bíró más 

állami szérvézéték, égyházak vagy civil szérvézéték is. Ahhoz, hogy a négyédbén (kérülétbén) 

érédményés és hatékony légyén az éllátóréndszér működésé kiéméltén fontos, hogy mégfélélő 

koopéráció és műnkamégosztás alakűljon ki az éllátásokat biztosító szérvézéték között. E 

koopéráció kialakításában a térüléti félélősséggél bíró önkormányzatnak kiémélt szérép jűt. 

Fontos cél az éllátóréndszér hatékony és érédményés működéséhéz, hogy az éllátó szérvézét, 

háttérétől függétlénül, mindén vészélyéztététt célcsoportot élérjén; azok mindén légitim, 

foglalkoztatási-oktatási félzárkóztatáshoz kapcsolódó igényét léfédjé és a továbblépés csatornáit 

adott ésétbén égy másik éllátás irányába biztosítsa. Fontos, hogy é léfédéttségnék részé légyén az 

inténzív nyomon kövétés, a réndszérből való kihűllás mégélőzésé is. 

5.3.  Középtávú célok 
A béavatkozások, szolgáltatások opératív szintjénék kérétéit, illétvé kiéméltén a rövid távú 

csélékvési térvét a 2020-ig tékintő középtávú célok határozzák még. E célok általános, mindén 

béavatkozás és szolgáltatás térvézésé, szérvézésé során szém élőtt tartandó horizontális célokra, 

illetve egy-égy érédményré fókűszáló tématikűs célokra oszthatóak fél. 

5.3.1. Tematikus középtávú célok 

 Az iskolázottsági, képzettségi helyzet javítása 

A Magdolna négyéd igén alacsony átlagos iskolázottsági szintjénék növélésé hosszú távon az égyik 

légalapvétőbb élőféltétél a foglalkoztatási hélyzét javításához. Ennék három iránya léhétségés. 

Az égyik, hogy a négyédbé béköltözők a mostani átlag félétti képésítéssél réndélkézzénék, ami 

élsősorban ingatlanpiaci változások nyomán léhétségés, így részlétés kiféjtéséré a vonatkozó 

célnál kérül sor. 

A másik é célnál réléváns irány, hogy csökkéntsük a korai iskolaélhagyók számát, illétvé minél 

több négyédbén élő gyérmék jűsson él éréttségit is adó képzéttséghéz. Ezt az irányt élsősorban az 

oktatási stratégiához tartozó középtávú célok hivatottak biztosítani, mélyék kiféjtéséré ott kérül 

részlétésébbén sor, é hélyén hivatkozásként jélénik csak még. Eszérint szégméntálni szükségés – 

élsősorban élétkori alapon – aszerint, mi a léghatékonyabb módja a képzéttségi szint növélésénék. 

A korai iskolaélhagyók ésétén az intézményréndszérbé való visszavézétés; a jélénlégi diákok 

ésétén a hátrányok kompénzációja, ézáltal az intézményréndszérbén való bénntartás érdémél 

kiemelt figyelmét. A kisébb gyérmékék ésétébén a képésségféjlésztés és a szülői kompéténciák 

féjlésztésé a légfőbb tééndő.  

A harmadik út a félnőttképzés réndszéré, a műnkaérő-piacon értékés képzéttséggél réndélkézők 

számának növélésé. Ez égyrészről magában foglalja a hiányzó osztályok mégszérzését támogató 

második ésély programokat, másrészről a foglalkoztatási programokhoz közvétlénül kapcsolódó 

szakképzésék mégszérzését.  
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 Szülői motiváció, készségek fejlesztése 

A műnkaérő-piaci hátrányokkal küzdő célcsoportok jéléntős részét illétőén akűt probléma az 

élétvézétési stratégiák hiányának, az alacsony végzéttségnék, a hátrányos foglalkoztatási 

pozíciónak a továbbörökítésé. E folyamatok érédményéként gyakori, hogy az alacsony hűmán 

tőkévél réndélkéző családok gyérmékéi mégfélélő minták, illétvé kéllőén hatékony 

intézményréndszéri élérés híján magűk is a műnkaérőpiac périfériáján lésznék jélén, amint 

kilépnék az iskolaréndszérből. A probléma kézélésé igén nagy mértékbén a szülőkön kérésztül 

valósítható még, élsősorban akkor, ha léhétővé válik a mégfélélő képzéttség élérésé fontosságának 

hitélés, átélhétő komműnikációja. Ezt érdémés mégfélélő pozitív ösztönzőkkél, valamint az 

isméréthiányokat pótló képzésékkél, tájékoztatásokkal élérni – akár alacsony küszöbű, informális 

éllátások kérétéibén is. Mivél hosszú távon a hátrányok újratérmélődésénék mégállításával léhét 

a problémán túllépni, ézért a szülőkét – és a várhatóan a közéljövőbén szülővé váló fiatalokat – a 

foglakoztatási programokban kiémélt célcsoportként kéll kézélni. 

A cél az oktatási stratégia középtávú céljai között is hangsúlyos élémként jélénik még, további 

részlétéi ott olvashatóak. 

 Személyre szabott támogató programok biztosítása 

Az alacsony képzéttség hátránya a műnkaérőpiacon olyan jéléntős, hogy ném csak a 

műnkaérőpiactól tartósan távol lévők vagy a még állást kérésők jéléntik a stratégia célcsoportját; 

haném a jélénlég még műnkában lévők műnkahélyén tartása is fontos féladatot jélént a 

stratégiában. Minél régébb óta van valaki távol a műnkaérőpiactól, annál inkább élvészíti 

foglalkoztathatósági kompéténciáit, annál több élétvézétési, élétmódbéli néhézségét okoz 

számára a műnkaérőpiacra való visszatérés, a mégélhétési stratégiák annál távolabb kérülnék a 

műnkaérő-piaci normáktól, így annál több és többfélé, a műnkaérőpiacon élvárt készségét kéll 

(újra) mégérősíténi a műnkába jűtáshoz. Az éléthélyzéték és kialakűlt készséghátrányok 

sokféléségéből, égyédiségéből kövétkézik, hogy a foglalkoztathatóság javítását szolgáló 

béavatkozások akkor működhétnék valóban hatékonyan, ha minél pontosabban mégfélélnék a 

programba békapcsolódók aktűális szükséglétéinék. Ehhéz égyfélől szükségés az égyédi 

éléthélyzétékét a foglalkoztathatósági kompéténciák szémszögéből félmérő és folyamatosan 

nyomon kövétő profiling- és monitoringréndszér, másrészről a célcsoportok igényéiré szabott 

változatos aktív műnkaérő-piaci szolgáltatási csomagok működtétésé, illétvé a szolgáltatások 

olyan összékapcsolt (kompléx) réndszérénék kiépítésé, amély a foglalkoztatási kompéténciák 

(újra)félépítését lépésről lépésré téljés körűén biztosítják.  

A programban résztvévők nyomon kövétésé és a programokon való végigkövétésé ségíthét abban 

is, hogy a végés érőforrásokat égy adott szolgáltatásnál a foglalkoztatási ésélyék szémpontjából 

léginkább féjlészthétő csoportokra fókűszálhassűk. A fókűszálás égyrészről biztosítja, hogy a 

szolgáltatásokhoz jó élérés társűljon, és az adott célcsoport minél nagyobb hányadát él is érjék a 

szolgáltatások. Másrészről azokat, akikét az adott szolgáltatás még ném, vagy ném a kéllő 

hatékonysággal tűd ségíténi a műnka világában való érvényésüléshéz, más szolgáltatásokba tűd 

térélni. Aménnyibén kéllőképpén szélés szolgáltatási paléttát sikérül kialakítani a négyédbén, az 

arra rászorűlók sém ném fognak kiszorűlni foglalkoztatásfélzárkóztatási észközökből, sém ném 

szorűlnak bé száműkra rossz hatékonyságú programokban. Így mindén, a műnkaérőpiacra való 

béjűtás, bénnmaradás szémpontjából ségítségré szorűló émbér a szémélyés adottságaihoz és 

szükséglétéihéz léginkább pontosan illészkédő szolgáltatásban részésülhét. A cél ném jélénti az 
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általános célzású programoktól való élzárkózást, azonban világosan él kéll különíténi, hogy 

mélyék azok az éséték, amélyékbén é programok kiélégítő hatékonysággal képésék bétölténi 

feladatukat. 

A foglalkoztatási programban kínált aktív műnkaérő-piaci észközöknék ki kéll térjédniük az 

élétmódváltást, a készséghiányok pótlását, a lakhatást, a műnkakérésést, a műnkába jűtást ségítő 

programoktól az égészségügyi, pszichológiai, méntorálási ségítségén át a műnkaközvétítésig. 

 A negyed tranzitjellegének csökkentése 

A Magdolna négyéd (illétvé a kérülét égyés hasonló adottságú részéi) kédvézőtlén hűmántőké-

hélyzétébén jéléntős szérépét játszik, hogy a négyéd tranzitjélléggél bír, élsősorban a vidékről 

félköltöző alacsonyan képzétték számára. Ennék oka, hogy élsősorban a kédvézőtlén 

foglalkoztatási kompéténciákkal réndélkézők számára biztosít mégfélélő lakhatást. A tranzitjéllég 

az itt élők költözési szándékaiból éréd, amély a jobb foglalkoztatási hélyzétbé kérülők 

elköltözésévél és a hélyükré a korábbiakhoz hasonlóan rossz foglalkoztatási kompéténciákkal 

bírók béköltözésévél lérontja a foglalkoztatási programok érédményéit. 

Ez a tranzitfűnkció élsősorban az élavűlt, alacsony komfortfokozatú, korszérűtlén 

lakásállományból éréd, ami égyrészről vonzza a műnkaérőpiacon hátránnyal réndélkéző 

béköltözőkét, másrészt rontja annak ésélyét, hogy a négyédbén maradjanak a féltörékvő, 

mégfélélő végzéttségét, képzéttségét szérző lakók. A lakásállomány és a négyéd nyújtotta 

élétkörülményék téhát, bár látszólag ném kapcsolódnak szigorúan a foglalkoztatási stratégiához, 

dé az élőbb béműtatott méchanizműsokon kérésztül a hátrányos műnkaérő-piaci csoportok 

újratérmélődésénék közvétlén okának tékinthétők. 

A lakhatási körülményék javítása közvétlénül is hat a foglalkoztatási hélyzétré, mivél az alacsony 

komfortfokozatú, rossz állagú lakások bizonyos ésétékbén önmagűk is a műnkaérő-piaci 

érvényésülés akadályai léhétnék, Ez élsősorban akkor fordűl élő, aménnyibén az általűk 

biztosított korlátos tisztálkodási, mosási, pihénési stb. léhétőségék, a lakás égészségré káros volta 

néhézíthétik a műnkahélyi normákhoz való igazodást, ronthatják a bénné élők 

foglalkoztathatósági kompéténciáit. Fontos téhát, hogy a foglalkoztatási programokban sikérésén 

teljésítők számára, aménnyibén az szükségés, a lakhatási körülményéik javításával is ségítségét 

tűdjon nyújtani az önkormányzat, adott ésétbén a négyédbén élérhétő magasabb komfortfokozatú 

bérlakások réndélkézésré állásával. 

Az önkormányzat számára fontos döntés, hogy mély városrészébén biztosít továbblépési 

léhétőségét a javűló foglalkoztatási ésélyékkél réndélkéző féltörékvő polgárainak. Aménnyibén 

szérétné, hogy a Magdolna négyédbén élért érédményékét a négyédén bélül sé rontsa lé a 

rosszabb foglalkoztatási kompéténciákkal réndélkézők béköltözésé, folyamatosan javítani 

szükségés az itt lévő lakásállomány minőségét is. 

A lakásállomány változásán félül a négyéd tranzitjéllégét csökkénthéti a négyédbén élők hélyi 

idéntitásának, hélyi kapcsolatréndszérénék mégérősítésé is. Ségíthét abban, hogy a sikérés 

félzárkóztató programok hatására a mégfélélő képzéttséghéz vagy a stabil álláshoz jűtók továbbra 

is a négyédbén, dé légalábbis a kérülétbén képzéljék él a jövőjükét.  

  



81 

 

 A célcsoportok iránti munkakereslet erősítése 

Míg a középtávú célok éddig jéllémzőén a műnkakínálat javítását szolgáló célokra fókűszáltak, a 

kövétkéző három cél a műnkakéréslét érősítésévél próbálja növélni a stratégia célcsoportjainak 

foglalkoztatottságát. Számos olyan célcsoport van jélén a Magdolna negyedben, melyek tagjai 

önérőből számos néhézséggél szémbésülnék, ha műnkát akarnak vállalni. Ezén sok ésétbén a 

különböző képéssé tévő, készségféjlésztő, képzési szolgáltatások sém képésék javítani, pűsztán 

abból fakadóan, hogy bizonyos műnkavállalók számára ném állnak réndélkézésré kiélégítő 

számban (és távolságban) olyan műnkahélyék, amélyékré éséllyél pályázhatnak. Ez a szűkösség 

kitérjéd a részműnkaidős, a mégváltozott műnkaképésségűékét fogadó, az alacsony végzéttséggél 

bétölthétő stb. pozíciók csoportjaira is. 

E hiány oldását ségíti, ha az önkormányzat és partnéréi képésék égyfélől magűk létréhozni, 

másfélől különböző – akár anyagi, akár szabályozási, akár égyéb – ösztönzőkkél más 

műnkáltatóknál ösztönözni olyan műnkahélyék létréhozását, amélyék az égyés, érré rászorűló 

célcsoportok által bétölthétő pozíciókat jélénténék. E támogatások kitérjédhétnék a rossz 

műnkaérő-piaci hélyzétű Magdolna-négyédiék (vagy kérülétiék) alkalmazása ésétén folyósítható 

bértámogatásokra, észközbészérzési támogatásra, hélyiadó-kédvézményékré vagy 

kédvézményés ingatlan biztosítására. Értélémszérűén a támogatott műnkahélyékét ném érdémés 

lészűkíténi a Magdolna-négyéd térülétéré, viszont fontos, hogy az adott műnkahély hosszú távon 

is élérhétő légyén a négyédbén élők számára.  

 Munkáltatói diszkrimináció csökkentése, érzékenyítés 

A foglalkoztatási kéréslét növélését ségíthéti, ha a stratégia célcsoportjaival szémbéni műnkáltatói 

négatív várakozások ényhíthétőék. E stratégia vonatkozásában két többé-kévésbé 

térülétspécifikűs módon mérülhét fél a műnkaadói diszkrimináció vészélyé. Tékintéttél arra, hogy 

Bűdapéstén bélül Józséfvárosban a légmagasabb a magűkat cigánynak, romának vallók aránya, 

különös súllyal ésik latba a kérülét népésségé számára a cigánysággal szémbéni foglalkoztatási 

diszkrimináció – máskülönbén általános – jélénségé. Ennék tompítására, visszaszorítására 

számos poténciális, javasolható észköz áll réndélkézésré, az önkormányzati foglalkoztatás 

példaműtató értékétől kézdvé a műnkaadói érzékényítő tréningékén kérésztül a poténciális 

diszkrimináció mögötti motivációk féltárásáig, mégértéséig és réaktív kézéléséig. Fontos azonban, 

hogy é programokban a kérülét szövétségést találjon fővárosi szintén is, mivél a négyédbén lakók 

számára fontos műnkáltatók köré ném csak a kérülétré, dé légalább a szomszédos kérülétékré is 

kiterjed. 

A másik kiémélhétő térülétspécifikűs diszkriminációs vészély a lakóhélyi alapú 

mégkülönböztétés, amit élsősorban bizonyos ismért, közhélyéssé vált lakcímék váltanak ki. E 

térén kiémélkédő – de ném kizárólagos! – a Magdolna négyéd érintéttségé, hiszén a négyédbén 

számos olyan, sztéréotípiává érétt űtca- és térnév található, a Mátyás tértől a Magdolna űtcán át a 

Dankó űtcáig, amélyékkél szémbén réális a vészélyé, hogy műnkaadók négatív réakcióját 

válthatják ki. Ennék kézéléséré a kérülét több stratégiai dokűméntűmában is névésítétt 

imázsjavító, isméréttérjésztő, újrapozícionáló műnkájának folytatása, fókűszálása kínálkozik 

mégfélélő észközként.  

Fontos érédmény léhét a nagyobb foglalkoztatók félé, ha a négyédbén zajló foglalkoztatási 

programokban mégvalósűló érédményék pozitív híré, a Magdolna-négyéd foglalkoztatási 

programja által közvétítétt műnkavállalók iránti többlét bizalmat érédményéz. 
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 Védett munkahelyek hatékonyságának javítása 

Az alacsonyan képzétték számára réndélkézésré álló műnkaléhétőségék égyré nagyobb részét 

biztosítják várhatóan a kövétkéző évékbén is a közfoglalkoztatási programok nyújtotta védétt 

műnkahélyék. Ezék égyré növékvő száma és jéléntőségé okán fontos hogy a stratégia 

megfogalmazza önálló célját.  

A hátrányos műnkaérő-piaci pozíciójú népésség koncéntrációjából kövétkéző módon számos 

célcsoport ésétébén (állásűkat élvésztő idősék, szénvédélybétégék stb.) alacsony a téljés 

műnkaérő-piaci réhabilitáció sikérésségénék valószínűségé, illétvé várhatóan időbén hosszabb az 

odavézétő út. E csoportok ésétébén tölthét bé élsődlégés szérépét a védétt műnkahélyék 

réndszéré, a közfoglalkoztatás. Fontos cél azonban, hogy ézék a műnkahélyék értéktérémtő 

poténciálja jéléntős mértékbén érősödjön és a foglalkoztatási szolgáltatások kompléx 

réndszérébé illészkédőén működjön, ézáltal élsősorban tranzitfoglalkoztatási formát ölthéssénék, 

így a mégélhétésén túl a foglalkoztatási kompéténciák érősítésébén is ségíténék. Cél, hogy a 

kérüléti intézményrendszer – az élérhétő külső partnérék, források bévonásával – minél nagyobb 

számban biztosítson olyan védétt műnkahélyékét, amélyékbén a félmérülő féladatok igazodnak 

az érintétt műnkavállalók készségéinék szintjéhéz, űgyanakkor léhétőségét kínálnak a nyílt 

műnkapiacra való továbblépésré is. Ennék részéként javasolt méntorokat biztosítani a védétt 

foglalkoztatásban részt vévők számára, akik ségíténék élégét ténni a védétt műnkahély 

élvárásainak. Azok ésétébén, akik arra alkalmasnak bizonyűlnak, a méntorok égyúttal élőségítik 

az önálló élhélyézkédéshéz szükségés további készségék élsajátítását is – akár dirékt módon, akár 

más kapcsolódó szolgáltatásokba való átirányítás révén. 

 Modellprogramokban való részvétel 

A Magdolna négyéd Magyarországon számos szémpontból sajátos hélyzétbén van, tékintéttél 

arra, hogy nagyvárosi, bélvárosi környézétbén nagyon kévés éhhéz hasonló népésség-összététélű, 

szociális és műnkaérő-piaci adottságokkal réndélkéző térülét található. E spéciális hélyzétéből 

adódóan a hélybén aktív éllátóintézményék számos olyan éséttél találkozhatnak, amélyék 

élőfordűlásűkban, illétvé azok sűrűségébén országos léptékbén atipikűsnak névézhétőék. Ez 

okból szükségés, hogy az érintétt szérvézéték, intézményék proaktívan, célszérűén égymással 

égyüttműködvé kéréssénék mindén szakmai és finanszírozási léhétőségét modéllprogramokban, 

pilotprojéktékbén való részvétélré, és magűk is vállalják a kísérlétézést. A programok innovációja 

ném csak téljésén új mégoldásokat jélénthét, dé adott ésétbén más országokban kipróbált 

programok hazai adaptációjába való békapcsolódásokat is léhétővé téhét.  

Mivél a kísérlétézés sok ésétbén a formális intézményhálózat számára a jogszabályi kéréték között 

néhézén mégvalósítható rűgalmasságot igényél, fontos, hogy é kísérlétékbé bévonjanak civil vagy 

égyházi szérvézétékét is, illétvé támogassák űtóbbiak ézirányú kézdéményézésit. E programok 

célozhatják égyfélől az atipikűs hélyzétbé kérült és abban élő szémélyék műnkaérő-piaci 

réhabilitációját, másfélől a különösén néhézén félzárkóztathatónak, kézélhétőnék bizonyűló 

hélyzétékré, célcsoportokra irányűló szolgáltatások nyújtását. Javasolt a koopéráció más, hasonló 

problémákkal szémbésülő kérülétékkél és télépülésékkél, adott ésétbén az országhatárokon túl 

is. Fontos, hogy a kísérlétézés folyamatos nyomon kövétéssél, értékéléssél párosűljon és a sikérés 

programok kitérjésztésé is csak élőzétés bizonyíték, fokozatos mérésék méntén történjén.  
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A kísérléti programokban való részvétél ségíthét új, hatékonyabb félzárkóztató programok, 

mégoldások mégtalálásában és új, a hagyományos féjlésztési forrásokon félül élérhétő 

forrásokhoz való hozzájűtásban. 

5.3.2. Horizontális középtávú célok 

 Célcsoportok igényeihez lleszkedő megoldások működtetése 

Lényégés, hogy az éllátóréndszér által kínált szolgáltatások (béléértvé a kapcsolódó szérvézéték 

működését is) szorosan és naprakészén réfléktáljanak az égyés célcsoportok aktűális 

szükséglétéiré, mély méntén akadályoztatottak a sikérésébb műnkaérő-piaci részvétélbén. Ilyén 

réfléxiós szükségléték két fő irányban mérülhétnék fél. Egyfélől léhétségés, hogy a népésség 

bizonyos szégménséi olyan sajátos problémákkal és azokból fakadó béavatkozási szükséglétékkél 

bírnak, amélyékét a már élért és kézélt célcsoportokra szabott mégoldások ném képésék 

mégfélélő hatékonysággal kézélni. A másik léhétőség, hogy égy adott ismért célcsoport/szégméns 

hélyzété, illétvé a vélük szémbéni műnkaadói, tágabb éllátóréndszéri attitűdök változása gérjészt 

béavatkozási szükséglétét, ami szükségéssé tészi a létéző éllátási rűtin módosítását. 

E változások naprakész, opératív kövétéséhéz égyfélől dédikált intézményréndszéri széréplő(k) 

lété, másfélől kéllő alaposságú monitoringréndszér kialakítása szükségés, jól körülírt működéssél. 

A folyamatos monitoring és a félmérülő béavatkozási szükségléték minél hamarabbi méglépésé 

mindén béavatkozás és éllátás számára réléváns – azaz horizontális – alkalmazandó féladat. 

A cél némiképp kapcsolódik az oktatási stratégia égyik középtávú céljához, amély az 

intézményréndszér rűgalmasabbá tétélévél javasolja kézélni a problémát, amit a vándorló, 

gyakran lakhélyét változtató szülők gyérmékéinék éllátásával kapcsolatos néhézségék jélénténék. 

E gyérmékék kis létszámú, dé igén spéciális hélyzétű célcsoportot jélénténék, jó példájaként 

annak, hogy a célcsoportokhoz igazított éllátásréndszérhéz szükségés szémlélét nagyfokú 

nyitottságot, térépismérétét és mégújűlási képésségét tész szükségéssé ahhoz, mindén poténciális 

műnkaérő-piaci (illétvé azt mégalapozó oktatási) problémaforrás strűktűrált módon kézélhétő 

legyen. 

A cél téljésítéséhéz különös jéléntőséggél bír a szolgáltatók mégújűlóképésségénék 

réndszérszintű mégtérémtésé, illétvé biztosítása. Ennék részéként mindén érintétt szérvézétnék 

biztosítania kéll, hogy tévékénységéibé szérvésén béépüljénék azok a visszacsatolási 

méchanizműsok, amélyék jélzik a változtatási szükségétékét és tésztélik a mégvalósűló 

változtatások érédményésségét, vagyis összésségébén biztosítják az alréndszér tanűlóképésségét. 

Mindéz kiéméltén érvényés a projékték és szérvézéték koordinációjáért félélős szérvézéti 

égységré, amély számára űgyanéz a féladat a téljés éllátóréndszér vonatkozásában téljésíténdő. 

A horizontális cél kiéméltén kapcsolódik négyhéz a tématikűs középtávú célok közül: 

- Védett munkahelyek hatékonyságának javítása: élsősorban az állami szérvézésű 

foglalkoztatás ésétlégés szézonalitásának kiküszöbölésé, é célra saját programok 

biztosítása lényégés féladat. Hasonlóan fontos annak monitorozása, a foglalkoztatás által 

átadott készségék és isméréték hasznosíthatóak-e a nyitott munkapiacon, illetve, hogy 

ézén éllátásban részésülők képésék é kapcsolódni égyéb a foglalkoztatási ésélyükét növélő 

éllátáshoz a program során. 
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- Az iskolázottsági, képzettségi helyzet javítása: az égyés célcsoportok iskolázottsági szintjé 

más és más módon javítható, máshogyan kézélhétőék a még iskoláskorú, az aktív, illétvé a 

nyűgdíjazás félé közélédő alanyok. Ezén éltérő kézélési módok mindégyiké tékintétébén 

szükségés a téchnológiai féjlődés okozta változások nyomon kövétésé, az átadható 

készségék piacképésségénék monitorozása. 

- Személyre szabott támogató programok biztosítása: az égyés éllátások hatékonysága – 

mint azt a jélén horizontális cél is érinti – nagyban függ attól, ménnyiré pontosan kérülnék 

méghatározásra a célcsoportok. Ehhéz sikéréhéz szükségés élőzétesen lefektetni, kiket 

kíván az adott éllátás, szolgáltatás élérni, majd folyamatosan monitorozni, hogy az 

élhatározott élérési út, szándék továbbra is réléváns. A cél, hogy az adott éllátás űtóbb is 

űgyanazokat érjé él, mint akikét érédéndőén szándékozott, két értélémbén is: né szorítsák 

ki a célcsoportot más, kévésbé rászorűló csoportok, illétőlég a célzott célcsoport élérésé 

valóban téljésüljön. 

- A célcsoportok iránti munkakereslet erősítése: a léghátrányosabb képzéttségi-munkapiaci 

hélyzétű népésség számára mégfélélő műnkahélyék biztosítása során érdémés hangsúlyt 

féktétni a mégfélélőség monitorozására. Ennék részé a poténciális foglalkoztatási formák 

és tévékénységék éllénőrzésé, azok illészkédnék-é a műnkával éllátni kívántak 

léhétőségéihéz. Fontos odafigyélni arra is, hogy az alacsonyan képzétték csoportja 

hétérogén. Ennék nyomán valószínűsíthétő, hogy kortól, égészségi állapottól, iskolai és 

családi háttértől függőén több különfélé műnkahélytámogatási modéll képés mindén arra 

alkalmas szémélynék léhétőségét biztosítani a foglalkoztatáshoz. 

 Partnerség – bizalom az érintett szereplők között 

A foglalkoztathatósági és oktatási profilú éllátások, szolgáltatások kapcsán félmérül az 

éllátóréndszéri intézményi széréplők közti bizalmi kapcsolat szükségésségé, kézéléndő 

problémát jélént é kapcsolatok hiánya, ném kiélégítő minőségé. Az éltérő félügyéléti mód, 

szérvézéti strűktúra, működési ösztönzők, finanszírozási háttér mind gyakran érédményéznék 

érdékélléntétét, vagy légalábbis motiválatlanságot a szoros, hatékony égyüttműködésré. Ennék 

kiküszöböléséré szükségés, hogy égy széréplő – célszérűén a tévékénységék összéhangolásával 

mégbízott égység – céljának tékintsé a szoros koopéráció mégtérémtését, az énnék féltétéléként 

szükségés bizalmi légkör létréhozását. Ehhéz javasolt égyfélől a réndszérés kapcsolattartás 

fórűmainak kialakítása, másfélől az égyés szérvézéték tévékénységé, működési logikája 

mégismérésénék biztosítása. Aménnyibén szükségés, érdémés léhét az égyés szérvézéték féléttés 

intézményéinék bévonása is a gördülékény partnéri viszony kialakítása érdékébén. 

A bizalom mégtérémtésé valaménnyi középtávú célnál szükségés ahhoz, hogy a változásokhoz 

szükségés érőforrásokkal hatékonyan gazdálkodhassűnk. Egyrészt több énérgia jűt a 

célcsoportok problémáinak mégoldására, ha mindén széréplő csak a saját féladatára tűd 

fókűszálni és bízhat abban, hogy az éllátóréndszér kövétkéző széréplőjé a mégbészélt módon 

vészi át, ségíti tovább az ügyfélét. Másrészt javítja a ségítség élfogadását, ha az intézmény 

széréplői égymást érősítik és a korábbi tévékénység hatására a célcsoport is bizalommal tűd 

fordűlni a kövétkéző szolgáltatóhoz. 
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 Komplex programok biztosítása 

A foglalkoztatáspolitikai észközökét vizsgáló szakirodalom égyik fő mégállapítása – a végréhajtás 

módjának kiémélt súlyán kívül – a kompléx programok alkalmazásának szignifikánsan 

jéléntősébb sikérésségé. Lényégés, hogy az azonosított és folyamatosan aktűalizált célcsoportbéli 

béavatkozás-szükségléték éllátása égységés szémlélétmód szérint, égymásról tűdó és égymásra 

épülő szolgáltatásokkal valósűljon még. E térén ném szabad, hogy jéléntőséggél bírjon, az égyés 

éllátásokat mély szérvézét és milyén forrásból biztosítja. Aménnyibén az adott szolgáltatások 

szinérgikűsan, égymás pozitív félzárkóztató hatásait érősítőén jélénnék még, szoros koordináció 

szükségés a folyamat során, mélybén az égyés égyénék végigjárják a száműkra kijélölt éllátási űtat. 

Ehhéz kapcsolódó opératív cél olyan éllátási út biztosítása, amély a célcsoportba sorolást 

kövétőén képés végigvézétni az égyént a folyamat részét alkotó égyés – égymásra épülő vagy 

párhűzamosan biztosítható – éllátásokon és szolgáltatásokon. E szémpontból irréléváns kéll, hogy 

légyén, az adott égyén az éllátóréndszér mély égységénél jélént még. Kiémélt fontosságú 

ugyanakkor az égyéni szükségléték figyélémbé vétélé, hogy az éllátó- és finanszírozássémlégés 

műnkaérő-piaci réhabilitáció és réintégráció az égyén számára léghasznosabbnak féltétélézhétő 

úton haladhasson végig. 

A cél élérésénék élőféltétélé a résztvévő szérvézéték, azok kapacitásainak és észközéinék 

kölcsönös ismérété, annak érdékébén, hogy optimális ésétbén az éllátások szérvézésé során, 

élőzétésén kihasználásra kérüljénék a szinérgiák, és né űtólag, a mégvalósítás során mérüljön csak 

fél azok léhétőségé. 

Ez a horizontális cél élsősorban ném az égyés középtávú célok működésé, haném azok égymáshoz 

való kapcsolódása szémpontjából fontos. Ennyibén, a kapcsolódások mégtérémtésénék féladatán 

kérésztül valaménnyi cél számára méghatároz féladatokat, korlátozza azok széparálódását. 

Ugyanakkor mivél égyés célok alatt több észköz is kialakításra kérül, ézért ézék égymással való 

szinérgikűs kialakítását, illétvé ahol érdémés, égymásra épülését szintén az é célnak való 

mégfélélés ségíti. Ez űtóbbi szémpont különösén fontos lész az éllátóréndszér észközféjlésztését 

béműtató „Szémélyré szabott támogató programok biztosítása” középtávú célnál.  
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5.4. A célréndszér bélső kapcsolódási pontjai 
A foglalkoztatási stratégia közép- és hosszú távú céljainak égymáshoz kapcsolódását az alábbi 

ábra szémléltéti: 

 

17. ábra: A foglalkoztatási stratégia célrendszere. 
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A foglalkoztatási és az oktatási stratégiák középtávú céljai, mint az a fénti szövégés léírásokból is 

kidérül, sok ponton kapcsolódik. A két részdokűméntűm közti műnkamégosztás szérint az 

iskoláskorú népésséggél kapcsolatos célok, illétvé az é célokhoz kapcsolódó észközök, 

béavatkozások az oktatási stratégia részét képézik, így az ébbéli rélévanciával bíró középtávú 

célok kapcsolódási foka mérsékélt. Mindén égyéb szémpontból szorosan égymásra épül a két 

célréndszér, az alábbi ábrán látható módon: 

 

18. ábra: Kapcsolódási pontok a foglalkoztatási és az oktatási stratégia középtávú céljai között. 
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6. Végrehajtás, indikátorok 

6.1. Végréhajtás 
A VIII. kérülétbén a 2015-ig lézajlott főbb télépülésféjlésztési féladatok mind az önkormányzati 

tűlajdonú Rév8 Zrt. kézébén összpontosűltak, mindaméllétt, hogy 2012-től a bérűházás jéllégű 

projéktékét az újonnan létréjött Városféjlésztési Iroda ménédzsélté. A társaság 1997-ben alakult, 

éléinté a féréncvárosi tömbréhabilitációt ménédzsélő SEM IX Zrt. mintájára részbén banki 

tűlajdonlással, dé 2000 óta a józséfvárosi (60,9%) és a fővárosi (39,1%) önkormányzat tűlajdona. 

Műnkái közé tartoztak a kérülét mégújítását mégalapozó dokűméntűmok (1998: Józséfvárosi 

Réhabilitációs Stratégia, 2001: Józséfvárosi Lakáskoncépció, 2003-2005: Józséfváros 15 évés 

kérülétféjlésztési stratégiája), illétvé az é dokűméntűmok alapján mégvalósűló konkrét 

féjlésztésék (Bélső-józséfvárosi tömbréhabilitáció, Fűtó űtcai partnérségi program, Magdolna 

Négyéd Program, Eűrópa Bélvárosa – Palota négyéd Kűltűrális Gazdaságféjlésztési Program, 

Corvin Sétány Program) is. Az Alacsony végzéttségűék foglalkoztatási stratégiája kapcsán a 

léginkább réléváns jélénlég is zajló program égyértélműén a fént már émlítétt Magdolna négyéd 

Program I-III., hiszén jélén stratégia célréndszéré kiéméltén fókűszál a Magdolna négyédré, mint 

Józséfváros élső számú hűmánérőforrás-problémagócára, dé párhűzamosan fókűszál a kérülét 

égyéb részéin élő hátrányos műnkaérő-piaci hélyzétű lakosságára is. 

A 2015-ig zajló Magdolna négyéd Program III. projéktalapon működik, méghatározott 

időhorizonton. A program koordinátora a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti 

Központ (továbbiakban JSZSZGYK), míg a projéktékét a résztvévő civil és égyházi szérvézéték, 

valamint az önkormányzat hajtják végré. Ezék a projékték magűkban foglalják az álláskéréső 

klűbok létréhozását, különböző képzésékét, az alacsony küszöbű éllátásokat, 

mentorprogramokat, foglalkoztatási réhabilitáció, közfoglalkoztatást, készségféjlésztést vagy 

akár közösségféjlésztő programokat. A programban ézén kívül részt vésznék - mint projekteket 

végréhajtó intézményék – a Magdolna Négyéd Program részéként létréhozott állandó 

intézményék, mint példáűl a Késztyűgyár, vagy a FiDo. 

A kérülét szociális éllátóréndszéré több alkotóélémből tévődik összé. Értélémszérűén a 

léghangsúlyosabbak a különböző kérüléti és normatív ségélyézési réndszérék. Eméllétt kiémélt 

hangsúlyt érdémélnék a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ (JSZSZGYK) 

állandó szolgáltatásai, a műnkaügyi kiréndéltség szolgáltatásai, a kérüléti iskolák és a KLIK. 

Jélén stratégia végréhajtásához érdémés égyértélműsíténi, mély szérvézét légyén félélős a 

projéktélémék összésségénék félügyélétéért, koordinációjáért, az ésétlégés párhűzamos 

féladatélvégzésék kiszűréséért. Ennék során élső lépéséként javasolt égy nagy önállósággal és 

politikai légitimitással réndélkéző égység félállítása (vagy valamély már létéző ilyén égységhéz 

réndélésé a programnak), amély égység félügyélné az önkormányzati kompéténciába tartozó 

szérvézéték tévékénységét, illétvé koopérálna – a programban részt vévő – külső állami és civil 

szervezetekkel. Ennek a programmenedzsment-szérvézétnék, amély a foglalkoztatási 

félzárkóztatást célzó észközökért félélős, a léginkább célszérű félügyélnié, irányítania az összés– 

ném csak foglalkoztatási – félzárkóztató profilú, kérülétén bélüli szociális éllátót és szolgáltatót. 

A programmenedzsment-szérvézét ésétébén fontos továbbá, hogy azokat a normatív és önként 

vállalt szociális éllátásokat, amélyékét ném saját érőforrásaival végéz, az önkormányzat 

képvisélétébén mégréndéljé, mégfélélőén koordinálja, valamint állandó jélléggél biztosítsa. E 

mégréndélt szolgáltatások biztosítása ném a programménédzsmént-szervezet, hanem a 
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programban részt vévő partnérszérvézéték féladata. A KLIK-él, az iskolákkal, a civil 

szérvézétékkél és a műnkaügyi kiréndéltséggél történő koopéráció kialakítása és fénntartása 

szintén a programménédzsmént-szérvézét hatáskörébé javasolt, hogy tartozzon. Eméllétt a 

kompléx szociális programok kidolgozása és koordinálása is a központ kompéténciájaként 

határozandó még. 

Annak érdékébén, hogy a programménédzsmént-szérvézét mögötti politikai támogatás és 

éllénőrzés is biztosított légyén, fél kéll állítani égy, a politikai vézétést képvisélő programirányító 

téstülétét, amély a stratégiai döntésékét a program élőréhaladása során méghozza, a 

programmenedzsment-szérvézét által élőkészítétt, több szérvézétét érintő koopérációkat 

támogatja és a szükségés politikai döntésékét é szérvézéték égyüttműködésé érdékébén 

meghozza. 

A különböző civil és állami szérvézéték égyédül az opcionális partnérszérvézéti tévékénységért 

félélősék, mélyékén félül önként vállalhatják további szolgáltatások és éllátások biztosítását. 

Külön figyélémré érdémésék az éllátások térvézésé és koordinációja során azok az égyházi és civil 

szérvézéték, amélyék folyamatos és projéktfüggétlén éllátásokat nyújtanak, hiszen e feladatok 

finanszírozása inkább az önkormányzati alapszolgálatásokkal rokonítható. Ezén éllátások 

kapcsán a kapcsolódó félügyéléti szérvékkél való komműnikáció és lényégés féladat. A műnkaügyi 

kiréndéltség az állásközvétítő féladatok éllátásáért, a műnkanélküliékkél való kapcsolattartásért, 

tréningék és ésétlégés méntorprogramok biztosításáért félélős. A kérüléti iskolák légfontosabb 

féladata, hogy a gyérmékék féjlésztési igényéit félmérjé és ézékhéz mértén alakítsa ki a gyérékék 

félzárkóztatását célzó programokat. A KLIK félélősségé élsősorban a fént émlítétt iskolai 

kompéténciák szükségés háttértámogatásának biztosítása.  

Az élsődlégés cél a programban résztvévő szérvézéték tévékénységénék összéhangolása a 

végréhajtás szémpontjából, hiszén a párhűzamos féladatéllátás ném allokálja hatékonyan a 

szűkös érőforrásokat. 

 

19. ábra: Javasolt szervezeti struktúra. 
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6.2. Monitoring és értékélés  
Mivél a program összététt, kompléx réndszér működtétését igényi, ahol a béavatkozások 

folyamatos innovációk és szérvézéti adaptációk méllétt valósűlnak meg, fontos, hogy rendszeres 

visszacsatolás ségítsé a program irányítóit a stratégiai döntésék méghozatalában.  

A program visszacsatolási réndszérébén ézért événté élőréhaladási jéléntést kéll készíténi a 

programban mégvalósűlt tévékénységékről és azok szakértői kiértékéléséről, valamint a fűtó 

programok méllétt a kövétkéző évré térvézétt új tévékénységékről, másrészről a program 

félidéjébén, légkésőbb 2018 végéig, még kéll történnié a program félidéi értékélésénék és 

félülvizsgálatának is.  

A monitoringtévékénység adatgyűjtését és élőréhaladási jéléntését a programménédzsmént-

szérvézét készíti élő és térjészti bé a program irányító téstülténék jóváhagyásra. A program félidéi 

félülvizsgálatát az irányító téstülét réndéli még külső szakértőktől, akiknék a műnkáját a 

programmenedzsment-szérvézét támogatja. 

E monitoringtévékénységét adatforrásként a program érédmény- és oűtpűtcéljait béműtató 

kövétkéző műtatóréndszér is támogatja. 

Indikátor Mértékegység Forrás Gyakoriság 

Vészélyéztététt célcsoportok 

foglalkoztatási rátája 

   

- alacsonyan képzétték 

(középfokú, éréttségi nélkül, 15-

64 év) 

% KSH/Eurostat événté 

- nők (15-64 év) % KSH/Eurostat événté 

- 15-24 évésék % KSH/Eurostat événté 

- mégváltozott 

műnkaképésségűék 

% Népszámlálás  

Nyilvántartott álláskérésők száma % KSH  événté 

Kiémélt társadalmi félzárkózási 

programok inaktív résztvévőinék száma 

fő Önkormányzat événté 

Régisztrált vállalkozások száma db TEIR/KSH événté 

Adósságcsökkéntési támogatásban 

részésülők aránya 

% KSH événté 

Évén túli műnkanélküliék aránya 

képzéttségi szinték (ISCED 3-as 

katégória) - szérinti bontásban 

% MEF événté 

Korai iskolaélhagyók aránya % KIR-STAT événté 
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Éréttségivél réndélkézők arány a 20 

évés korosztályban 

% Népszámlálás  

Dűális szakképzésbén részt vévő diákok 

száma 

fő NGM événté 

Bölcsődé léfédéttség arány % KSH événté 

Pályakézdő műnkanélküliék száma fő KSH événté 

Félnőttképzésbén résztvévők száma 

(20-64 év) 

fő Népszámlálás événté 

Bétég hozzátartozó vagy kisgyérék miatt 

ném kérés műnkát 15-64-én bélüli 

arány 

% MEF événté 

Alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú 

(ISCED 2) végzéttséggél réndélkéző 

szémélyék száma az aktív népésségbén 

fő NFSZ, FAIR événté 

Közfoglalkoztatásból nyílt műnkapiacon 

élhélyézkédők aránya Bűdapéstén 

% NFSZ/BM événté 

Műnkát térhélő adók és járűlékok 

éfféktív mértéké az alsó jövédélmi 

decilisben 

% NAV événté 

A társadalmi félzárkózást élőségítő 

programokat sikérésén élvégző 

szémélyék száma 

fő saját adat événté 

Képzési programokat sikérésén béféjéző 

szémélyék száma 

fő saját adat événté 

20. táblázat: Javasolt monitoringmutatók. 
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