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Vezetői összefoglaló 

Tanulmányunk átfogó képet nyújt a magyar és európai fiatalok munkaerő-piaci problémáiról. 
Részletesen elemezzük a 15 és 24 év közötti korosztály munkaerő-piaci helyzetének 
különböző jellemzőit, sajátosságait. Részletesen bemutatjuk a fiatalok munkaerő-piaci 
integrációját segítő külföldi, uniós és hazai stratégiákat, eszközöket és fejlesztéspolitikai 
gyakorlatot. A széles körű áttekintéssel az a célunk, hogy olyan javaslatokat fogalmazzunk 
meg, amelyek a szakpolitika számára értékesnek, a politikai életben pedig értelmezhetőnek 
találtatnak, illetve a megvalósíthatósági szempontoknak az adott intézményrendszer keretében 
is megfelelnek. 

Helyzetkép 

1. A 2011-es évben 218 300 fiatal (15–24 évesek) rendelkezett munkaviszonnyal 
Magyarországon – 100-ból 18 fiatal dolgozott. Az EU-ban ez az arány 34 százalék, de 
hazánkban is 30 százalék felett volt a foglalkoztatott fiatalok aránya 2000-ben.1 A 
foglalkoztatás uniós szintjének eléréséhez körülbelül 100 ezer fiatal munkaerő-
piaci integrációja szükséges. Ezzel szemben a magyar ifjúság foglalkoztatottsági rátája 
a gazdasági világválság hatására erőteljesen csökkent, 2009 óta pedig folyamatos 
stagnálás tapasztalható. 

2. 100 magyar fiatal közül mintegy 13-ra tehető azok száma, akik gazdaságilag nem aktívak 
– tehát nincs munkájuk és nem is keresnek munkát –, illetve az oktatásban sem vettek 
részt 2011-ben3. Ez az úgynevezett NEET-csoport – számuk az Európai Unióban 
hozzávetőleg megegyezik a magyarországi adatokkal. A NEET-csoportba 
Magyarországon 164 ezer fiatal sorolható. 

3. 2011 Magyarországán mintegy 300 ezerrel kevesebb fiatalt foglalkoztattak, mint 
1998-ban. A foglalkoztatás visszaesésének oka nem elsősorban a gazdasági 
világválság – ezt jól mutatja a fiatalabb és idősebb korosztályok foglalkoztatási rátáiból 
képzett arányszám, amely 2009 óta stagnál. A foglalkoztatás csökkenésének fő oka az, 
hogy a kétezres években jelentősen megnőtt az oktatásban részt vevő fiatalok 
száma és korcsoportos részaránya. A 15 és 24 évesek közül 2000-ben 780 ezren vettek 
részt az oktatásban, 2011-ben ez a szám már 842 ezer volt. 

4. A magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza iskolai 
végzettségük: 2011-ben az alacsony iskolázottságúak 5 százalékát, a középfokú 
végzettségűek 29,1 százalékát, illetve a diplomások 57,5 százalékát foglalkoztatták. 
2009-ben a szakiskolai képesítéssel rendelkezők 60 százaléka nem a szakmájában 
helyezkedett el – a szakmunkások mintegy 40 százaléka segédmunkásként dolgozott. A 
szakiskolákban tanulók lemorzsolódási aránya 2006-7-ben elérte a 30 százalékot.  

5. Az ifjúság munkaerő-piaci helyzetét tekintve Magyarországon nincs szó erőteljes 
régiók közötti eltérésekről. A férfiak és nők elhelyezkedési és bérkilátásainak 
különbsége a 15 és 24 év közötti korosztályban kisebb, mint az idősebb korosztályokban. 

6. A fiatalok legfőbb foglalkoztatójának Magyarországon a feldolgozóipar, a 
kereskedelmi és a turisztikai-vendéglátóipari szektor számított. 2008 és 2011 között 

                                                             

1 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_02_09a.html 
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a legfontosabb foglalkoztatók nem változtak, noha a feldolgozóipar foglalkoztatása 
erőteljesen visszaesett. A válság évei alatt a legnagyobb visszaesés az építőiparban 
volt megfigyelhető, miközben a fiatalok foglalkoztatása a turisztikában és a 
kereskedelemben esett vissza legkevésbé. 

Megközelítések 

7. Az, hogy az ifjúsági munkanélküliség miért probléma, mik az okai és következményei, 
különböző megközelítésekkel értelmezhetjük. Egyrészt az iskola és a munka 
közötti átmenet időigényes, így a fiatalok alacsonyabb munkaerő-piaci részvétele 
részben természetes. Az ifjúsági munkanélküliség piaci és/vagy állami kudarcok 
következményeként is értelmezhető, aminek társadalmi költségei jelentősek. 
Mostanában legtöbbször a válsággal indokolják a fiatalok foglalkoztatási problémáit. A 
közgazdászok emellett még a piaci információs problémákkal szokták magyarázni az 
ifjúsági munkanélküliséget: egy fiatal „zsákbamacska” a munkaadónak, hisz nem ismeri – 
és nem is ismerheti – képességeit, tudását, motiváltságát. A fiatalok és az idősek 
közötti társadalmi szakadás megközelítése generációs konfliktusként értelmezi a 
problémát. Gyakori magyarázat, hogy a rossz iskola vagy a rosszabb helyzetűek 
munkaerő-piaci kiszorulása a fő ok. A statikus megközelítéseket egészíti ki az a 
gondolat, hogy a fiatalok rossz foglalkoztatási helyzete a versenyképességet is 
aláássa, így a jövőbeli prosperitást is veszélyezteti. 

Ifjúsági munkanélküliség és kezelése Európában 

8. A 15–24 éves korcsoportban 2007-ről 2011-re a munkanélküliségi ráta 36 százalékkal, a 
NEET aránya 18 százalékkal nőtt, az aktivitás pedig 3,4 százalékkal csökkent az EU-27 
tagállamainak átlagában, a foglalkoztatás szintje pedig 10 százalékkal lett alacsonyabb. 
Az uniós tagállamok közül a legjelentősebb negatív változások Írországban, 
Görögországban, Spanyolországban, Litvániában és Lettországban történtek. A 
negatív trendek mellett egyes országokban pozitív változások is történtek: 
Németországban 2007-hez képest javultak a mutatók; Hollandiában, Franciaországban 
és Ausztriában pedig megközelítőleg változatlan volt a fiatalok helyzete. 

9. A legtöbb ország a következő eszközöket alkalmazza a fiatalok foglalkoztatási 
helyzetének javítása érdekében: 

a. Korai beavatkozások – a nagyobb munkanélküli réteg kialakulásának 
megelőzésére a munkanélkülivé válás pillanatában kezdődik meg a fiatalok 
támogatása. 

b. Képzési és oktatási programok – az oktatás minőségének javítása, a munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő képzések szervezése a fiatalok stabil 
foglalkoztathatóságának növelése érdekében. 

c. Szociális hálóval kapcsolatos szabályozás – a szociális ellátások szintjének 
meghatározása a méltányosság és az aktivitásra való ösztönzés együttes 
figyelembe vételével. 

d. Munkaerő-keresleti problémák kezelése – a foglalkoztatási költségek 
csökkentése, a határozott és határozatlan idejű foglalkoztatási szabályok 
közelítése, és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzések szervezése. 
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e. Iskolai lemorzsolódást kezelő preventív eszközök – problémás diákok 
azonosítása és helyzetük speciális kezelése. Iskolai képzésben való részvételre 
ösztönző eszközök.  

f. Reintegrációt célzó eszközök – az iskolai képzésből kiesettek oktatásba való 
visszatérésének ösztönzése végzettség megszerzése érdekében.  

g. Oktatás és első munkahely megszerzése közötti átmenet elősegítése – az 
oktatásból frissen kikerülők elhelyezkedésének támogatása. Fő eszközök az 
információs pontok létrehozása, a learning by doing gyakorlat bevezetése, ifjúsági 
garanciák kialakítása, az önfoglalkoztatás támogatása vagy az iskolaköteles 
életkor növelése. 

h. Foglalkoztathatóság támogatása – a fiatalok képességeinek és készségeinek 
fejlesztése, gyakornoki programok szervezése. 

i. Munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés – fogyatékos személyek, hátrányos 
helyzetűek támogatása és a mobilitás elősegítése. 

j. Foglalkoztatási ösztönzők – munkahelyek létrehozásának általános vagy a 
fiatalokat célzó támogatása. 

10. Az ifjúsági munkanélküliség területén fontos szerepe lehet a nonprofit megoldásoknak, 
mivel ezek jellemzően olyan megoldási irányokat szolgálnak, amelyek rugalmasabban 
tudnak igazodni a fiatalok és a munkáltatók igényeihez és lehetőségeihez. A jól 
működő nonprofit kezdeményezéseket az innovativitás, vagyis az újító jellegű 
megoldások megszervezése és a rugalmasság, vagyis a helyi igényekre fókuszáló, a 
fiatalok különböző csoportjai szerinti célzott alkalmazási mód jellemzi. 

Hazai politikák 

11. Az ifjúsági munkanélküliség kérdése szerves része a hazai szakpolitika-alkotásnak. 
Elsősorban a foglalkoztatáspolitika keretein belül értelmezi az igazgatás a 
kérdéskört, de az eszközrendszerében gyenge ifjúságpolitika tematikájában is fontos 
szerepe van a témának. Emellett az átfogó programok (Nemzeti Reform Program, Széll 
Kálmán Terv) és a horizontális területek (vidékpolitika, fenntartható fejlődés, élethosszig 
tartó tanulás) stratégiái keretezik a terület közpolitikai kérdéseit.  

12. A fiatalokat érintő stratégiák legfőbb céljai közé tartozik a tanulmányaikat befejező 
fiatalok elhelyezkedésének támogatása, a tudatos karriertervezés elősegítése, a 
felsőoktatási intézmények és a piaci szektor közötti szoros együttműködés kiépítése, a 
vállalkozói kedv növelése és a rugalmas foglalkoztatási struktúra előmozdítása. 

13. Az eszközök tekintetében nagy különbség és változatosság jellemzi a kormányzati 
koncepciókat. Mindössze három olyan eszköz található, amelyet mind 2010 előtt, mind 
azután fontosnak tartottak. Ezek a fiatalokat foglalkoztató munkaadók 
járulékkedvezménye, a fiatal mezőgazdasági vállalkozók ismeretszerzésének 
támogatása és egy pályaorientációs rendszer kiépítése. 

A fiatalok foglalkoztatását célzó konkrét szakpolitikai beavatkozások a következő 
csoportokba sorolhatóak:  

• képzési támogatás,  

• bértámogatás, 
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• bérköltség kedvezmények,  

• munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatás,  

• munkaügyi szolgáltatások fejlesztése. 

Már a válság előtt is érzékelhető volt a fiatalok foglalkozatási helyzetének javítására 
vonatkozó kormányzati törekvés. Ezek közül az egyik legnagyobb jelentőségű program a 
Start kártya, illetve később a Start programok bevezetése volt. 

Fejlesztéspolitika az Európai Unióban 

14. Az Európai Unió alapvetően kétféle módon játszik szerepet abban, hogy a tagállamok 
javítsák a fiatalok foglalkoztatási helyzetét: egyrészt nyomon követi és orientálja a 
nemzeti politikákat; másrészt tagállami és uniós szintű beavatkozásokat finanszíroz a 
kohéziós politika keretében. Az EU 2009-ben fogadta el a 2010-2018-as időszakra 
vonatkozó ifjúsági stratégiáját. A stratégia három fő cselekvési területe az oktatási és 
foglalkoztatási esélyteremtés, a fiatalok lehetőségekhez való hozzáférésének 
javítása és a kölcsönös szolidaritás erősítése. 

15. Az Európai Szociális Alapból mintegy 75 milliárd euró áll rendelkezésre a 
tagállamoknak a 2007-2013-as programozási időszakban. A források egyik fontos 
célcsoportja a 15–24 éves fiatalok. Az ESZA keretében alkalmazott, az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentésére irányuló tagállami beavatkozások a következő 
csoportokba sorolhatóak: 

• tanácsadás és célzott munkaközvetítés; 

• foglalkoztathatóságot javító képzési programok; 

• szakmai tapasztalatszerzés támogatása; 

• vállalkozóvá válás támogatása oktatási programokon keresztül. 

16. A következő hét éves költségvetési ciklusban megújul az ESZA szabályrendszere és 
tartalma, költségvetési vonzatai. Az ifjúsági munkanélküliséghez kapcsolódó új 
beruházási prioritások a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, 
valamint az oktatásba, készségekbe és életen át tartó tanulásba tartó beruházás. 

17. Az EU az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének céljából a kohéziós politikai források 
mellett uniós szintű programokat is működtet. A Fiatalok Lendületben Program a 
2007–2013-es költségvetési tervezési időszakhoz kötődik, míg a „Mozgásban az 
ifjúság” program az EU 2020 célok megvalósulását támogatja. 

Fejlesztéspolitika itthon 

18. Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében indított politikák irányát a Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret (NSRK) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) jelöli ki. Az NSRK-ban az ifjúsági munkanélküliség két aspektusból jelenik meg: 
egyrészt a fiatalok a sajátos elhelyezkedési nehézségekkel küzdő társadalmi 
csoportként, másként az alacsonyan képzett fiatalok elhelyezkedési nehézségeinek 
formájában.  

19. A TÁMOP a fiatalok munkaerő-piaci problémáit elsősorban az oktatás problémáira és a 
hátrányosabb helyzetűek rosszabb munkaerő-piaci helyzetére vezeti vissza. Az 
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oktatás területén a közoktatás szegregációjára, a szakképzés színvonalának problémáira 
és a lemorzsolódásra hívja fel a figyelmet. A program által kijelölt fejlesztési irányok a 
klasszikus munkaerő-piaci eszközökre, a pályaorientáció erősítésére, a szakképzés 
gyakorlatorientáltságának és színvonalának emelésére és a kimaradók felkarolására 
fókuszálnak. 

20. Az NSRK konstrukcióiban az ifjúsági munkanélküliség kezelése nem igazán jelenik 
meg önálló elemként, a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítását különálló 
konstrukció nem szolgálja. A pályakezdők a foglalkoztatási szempontból rossz 
lehetőséggel rendelkező csoportok egyikeként jelennek meg az aktív eszközöket 
működtető konstrukciókban. Emellett a szakképzés fejlesztését, az információs és 
pályaorientációs rendszerek erősítését finanszírozó intézkedések logikájában jelenik 
meg erősen az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének motivációja. Explicit 
célcsoportként két esetben jelennek meg a fiatalok: hátrányos helyzetük révén 
(lemorzsolódó, szegény térségben élő, roma, bűnözéshez kötődő), illetve a társadalmi 
szerepvállalásukat növelő intézkedésénél. 

Fiatalok és vállalkozás 

21. A fiatalok önfoglalkoztatási rátája mind Magyarországon, mind az unió többi 
országában jóval alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportokban. 2010-ben az 
unióban élő fiatalok önfoglalkoztatási rátája 4,1 százalék, míg a magyar fiataloké 3,6 
százalék volt. Az EU-27-et tekintve a 15–24 éves korcsoport önfoglalkoztatási rátája 28 
százaléka, míg Magyarországon 30 százaléka volt a teljes népességre vonatkozó rátának.  

22. A fiatalok vállalkozói hajlandósága mind az unióban, mind Magyarországon 
jelentősen meghaladja a teljes népességre jellemző értéket. Magyarországon még az 
uniós átlagnál is magasabb azon fiatalok aránya, akik kívánatosnak tartják a vállalkozói 
életformát.  

23. Az, hogy a fiatalok önfoglalkoztatási rátája alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportoké, 
míg vállalkozói hajlandóságuk magasabb, arra utal, hogy a fiatalokban meg van a 
vállalkozói potenciál, de bizonyos körülmények – pl. finanszírozási nehézségek, 
ismeretek, kapcsolatok hiánya, önbizalomhiány– miatt ez sok esetben mégsem 
realizálódik.  

24. Fiatalként természetes, hogy hiányoznak a vállalkozásindításhoz szükséges erőforrások, 
kapcsolatok és tapasztalatok. A vállalkozó kedv erősítése és a fiatalok foglalkoztatását 
erősítő vállalkozások ösztönzése érdekében számos kezdeményezés célozza ezen 
akadályok lebontását. 

25. Az NSRK konstrukciói közül a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése szempontjából 
legfontosabb a TÁMOP 2.3.6 pályázat. A pályázat a mikrovállalkozást alapítani 
szándékozó fiatalok felkészítését, képzését, üzleti tervének elkészítését támogatja, 
emellett a vállalkozni szándékozó fiatalok – üzleti tervük pozitív elbírálása esetén – 
vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek induló költségeiket illetően. 
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„A fiatal nem a probléma, hanem a jövő!” – Javaslatok 

1. A fiatalok munkaerő-piaci problémáinak dominánsan szociális szempontú 
megközelítését érdemes kibővíteni, célszerű nagyobb hangsúlyt adni a 
versenyképességi, generációs megközelítésnek. A 2007–13-as időszak a fiatalokat a 
hátrányos helyzetű foglalkoztatási csoportok között kezelte, fő okként a társadalom és az 
oktatási rendszer szétszakadását nevezte meg. A társadalmi törésvonalak és az oktatási 
rendszer ezt erősítő működése valós probléma, azonban ez a megközelítés (1) eltekint a 
gazdaság és a társdalom fősodra előtt álló kihívásoktól, (2) a problémát a vélt elosztási 
torzulások kiigazításával kívánja orvosolni. 

2. A fiatalok és a munka világa közötti nehéz viszony számos társadalmi, intézményi és 
gazdasági tényező együttes eredménye, ezen nem lehet egyik napról a másikra 
változtatni. A tevékeny életüket kezdő emberek sikeres beilleszkedése a társadalmi 
munkamegosztásba olyan politikával valósítható meg, ami időtávjuk szerint szétválasztja 
az egyes állami tevékenységeket és az ezekhez kötődő fejlesztéseket. A gyorsan tartós 
hatást elérő kezdeményezések fókuszált és határozott cselekvést igényelnek. A 
hosszú távú cselekvést igénylő programokhoz erős és intézményi háttérre és széles 
társadalmi bázisra van szükség. A jövőben is velünk élő elhelyezkedési problémákat 
enyhítő rendszerek megerősítése a közösségi támogató tevékenységek egyértelmű 
meghatározását és a megfelelő szervezeti formák kiépítését igényli. 

3. A belépő nemzedékek munkaerő-piaci beilleszkedését korlátozó tényezők lebontása 
rövid távon is eredményes lehet a fiatalok képességeinek hiteles bemutatását erősítő 
lépések, illetve a foglalkoztatásuk bővítését korlátozó adminisztratív akadályok 
csökkentése esetén. A fiatalok elhelyezkedésének egyik legfőbb akadálya, hogy a 
munkavállalók nem tudják megítélni értékteremtő képességüket. Ezt az 
információs problémát a tanulmányok alatt megszerezhető reputáció, és a piac által 
fontosak tartott képesség és tudás demonstrálását lehetővé tévő szolgáltatások 
oldhatják. A fiatalok életüket máshogyan szervezik, mint korábban. Az 
országhatárok lebomlása, az új infokommunikációs megoldások elterjedése, a formális 
szervezetek szerepének leértékelődése, a környezet változékonyabbá válása új 
életstratégiákat eredményezett. Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése csak úgy 
lehetséges, ha a közpolitika és a szabályozási környezet alkalmazkodik ezekhez a 
változásokhoz.  

4. A legtöbb korlátozó tényező csak hosszú távú politikák révén oldható fel: az 
értékteremtő képességet erősítő oktatás megteremtése, a foglalkoztatásban 
kulcsszerepet játszó kis- és középvállalkozói világ megerősítése, valamint az alacsony 
képzettségű emberek foglalkoztatására képes legális piaci és nonprofit/állami formák 
létrehozása és elterjesztése. A magyar oktatási rendszer egésze szembesül azzal a 
kihívással, hogy szolgáltatásai csak részben igazodnak a munkaadók által támasztott 
tudás- és képességelvárásokhoz. Oktatási rendszerünknek csak az a része képes 
szisztematikusan teljesítmény- és minőségvezérelt működésre, ahol a diákok és 
szüleik a jobb lehetőséget nyújtó, korlátozott továbbtanulási lehetőségekért 
versenyeznek. A szakmai vagy felsőfokú képesítést adó intézmények esetében ritka, 
hogy a munkaerő-piaci pozíciókért folyó verseny hasonló ösztönzőket hoz létre. Ennek 
egyik fő oka, hogy nagyrészt a munkaerőpiac elvárásaitól függetlenül – vagy attól 
lemaradva – alakultak ki az oktatási programok, amibe szigetszerű esetektől 
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eltekintve a vállalkozások nagy része beletörődött. Az oktatási rendszer úgy segítheti a 
munkaerő-piaci érték növelését, ha a vállalkozások elvárásaira reflektálva szervezi 
működését. A fiatalok előnye a nagyobb egzisztenciális szabadság, a frissebb tudás 
a vállalkozásban. Hátrányuk, hogy kevesebb a tapasztalatuk, kapcsolatuk, tőkéjük és 
reputációjuk, mint az idősebbeké. Vállalkozó tevékenységük ösztönzését és 
bátorítását nem az indokolja, hogy vállalkozásaik sikerére nagyobb az esély, hanem az, 
hogy a fiatalok vállalkozásainak társadalmi hatásai jelentősek. Egyrészt a 
vállalkozás lehetősége komoly motiváló erő, a sikeres vállalkozó pedig ezt a motivációt 
tovább erősítő minta. Másrészt a vállalkozás komoly tapasztalatot és életismeretet 
ad, ami az alkalmazotti léthez is jól használható. Harmadrészt kevés a fiatalok számára 
kínálkozó munkahely, a fiatal vállalkozók pedig ezt a helyzetet nem csak úgy enyhítik, 
hogy önmagukat foglalkoztatják, hanem azzal is, hogy nagyobb arányban foglalkoztatnak 
fiatalokat, mint idősebb tásaik. Magyarországon a foglalkoztatásból a kisvállalkozások 
gazdasági súlyuknál nagyobb részt vállalnak. Azokban a térségekben és azokban az 
ágazatokban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a leginkább probléma, a kisvállalkozások 
a legjelentősebb foglalkoztatók, ezért a fiatalok foglalkoztatási problémáinak 
megoldásában is kiemelt szerepe van ennek a szektornak. Magyarországon magas a 
szakképesítés nélküli fiatalok aránya, és várható, hogy a jövőben is sokan fognak 
piacilag értékelhető tudás nélkül nekivágni az első munkahely megtalálásának. Ahhoz, 
hogy ezek az emberek sikeresen kapcsolódhassanak be a gazdasági munkamegosztásba, 
legálisan működő piaci, nonprofit és állami foglalkoztatási formákra van szükség. 

5. A munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci kudarcait enyhítő intézményrendszer fő 
funkciói az elhelyezkedés ösztönzése, a munkaadók és a munkavállalók közötti 
közvetítés speciális csatornáinak működtetése, valamint a munkavállaláshoz 
szükséges ismeretek és képességek pótlásának elősegítése. Ezen tevékenységek 
közül az előbbit lehet klasszikus igazgatási alapon tervezni és szervezni. Az utóbbi két 
funkció eredményei kockázatosak, erőfeszítései nem szabványosíthatóak, ezért ezekben 
az esetekben egyszerre megbízható és rugalmas működési formákat és finanszírozási 
sémákat kell kidolgozni. Az ifjúsági munkanélküliség területén célszerű 
megkülönböztetni a működésükben, eljárásukban pontosan szabályozható 
tevékenységeket, illetve az egyéni döntéseket, innovatív megoldásokat igénylő 
feladatokat. Az előbbiek jól szervezhetőek hivatali, hatósági formában. Ilyen például a 
közmunkaprogram, a munkaügyi szolgálat ügyfeleinek adatokra épülő 
megkülönböztetése. Nehezebben formalizálhatóak azok a tevékenységek, amelyek a 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatására, illetve a munkaerőpiacon kudarccal induló 
fiatalok tudásának, készségeinek bepótlására törekszenek. Az előbbi feladatok pontos 
definíciót és hatékony végrehajtást igényelnek, utóbbiak pedig a bizonytalan 
körülmények között is sikeres szervezeti keretek kialakítását. Az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentését szolgáló politika akkor lehet sikeres, ha a valós 
helyzetre épít, a célcsoport jellemzőihez igazodik és rendelkezik a beavatkozások 
megalapozásához szükséges információkkal. Ehhez a fiatalok ismeretére, 
alkalmazkodásra és az intézkedések eredményességének vizsgálatát lehetővé tévő 
rendszerre van szükség. 

Javaslataink részleteit a következő oldalak táblázatai ismertetik. 
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Javaslatok 

Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 

1. javaslati csomag: A fiatalok munkavállalását korlátozó akadályok lebontása 
      
1.1. A fiatalok képességeinek hiteles bemutatását erősítő lépések 
Háttér: A fiatalok elhelyezkedésének egyik legfőbb akadálya, hogy a munkavállalók nem tudják megítélni értékteremtő képességüket. Ezt az információs problémát a 
tanulmányok alatt megszerezhető reputáció és a piac által fontosak tartott képesség és tudás demonstrálását lehetővé tévő szolgáltatások oldhatják. 

1.1.1. Diákmunka terjesztése 

A diákokat az iskolaidő alatti munkavállalás segíti a 
munkaerőpiacon elvárt tapasztalat megszerzésében, jelzi a 
munkatársat keresőknek az illető felkészültségét, segít a fiatalnak 
lehetőségei és vágyai alaposabb összehangolásában.  

• A foglalkoztatási tapasztalatok és referenciák 
szempontjából fontos diákmunka (pl. gyakorlatok, 
foglalkoztatói továbbképzéssel és értékeléssel párosuló 
alkalmazások) támogatása 

• Diákmunka-szervezési tevékenységek támogatása iskolák, 
egyetemek, cégek számára 

• A diákmunkát, a majdani foglalkoztatási lehetőséget és az 
oktatás finanszírozását összekötő konstrukciók támogatása 
(pl. gyakornoki munkával összekapcsolt ösztöndíj-
programok a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjhoz 
hasonlóan)  

1.1.2. Öntevékenység támogatása 

Az öntevékenység a munkavállaláshoz hasonlóan segít a 
tapasztalat, a referencia megszerzésében és a megalapozottabb 
döntések meghozatalában, célja nem jövedelemszerzés, hanem 
valamilyen közösségi cél szolgálata. 

• Fiatalok öntevékenységéhez szükséges infrastruktúra, 
apparátus megteremtésének támogatása iskolák, egyházak, 
nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára 

• Fiatalok öntevékenységére épülő tevékenységek egyszerű, 
kisösszegű és természetbeli támogatását lehetővé tévő 
keretek kialakítása 

• Öntevékenységre ösztönző projektek, tevékenységek, 
hálózatok támogatása 

1.1.3. Független minősítő, hitelesítő 
tevékenységek ösztönzése 

A foglalkoztatók által a jelentkezők tudásának és képességének 
megítélésére használt információk gyakran eltérnek az oktatási 
intézmények értékelési rendszereinek adatszolgáltatásától. Ennek 
következtében a fiatal bizonyítványa, diplomája nem ad megfelelő 
tájékoztatást, ami gátolja a munkaerő felvételét. A piaci logikához 
illeszkedő piaci vagy nonprofit szervezetek által működtetett 
minősítő, hitelesítő tevékenységek segíthetik az információs 
probléma megoldását. 

• Vállalkozások bevonásával működtetett hitelesítő 
rendszerek kialakításának támogatása 
 

      
1.2. A fiatalok foglalkoztatásának bővítését korlátozó adminisztratív, kulturális akadályok lebontása 
Háttér: A fiatalok életüket máshogyan szervezik, mint korábban. Az országhatárok lebomlása, az új infokommunikációs megoldások elterjedése, a formális szervezetek 
szerepének leértékelődése, a környezet változékonyabbá válása új életstratégiákat eredményezett. Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése csak úgy lehetséges, ha a 
közpolitika és a szabályozási környezet alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz.  
1.2.1. Külföldi munkavállalás támogatása és A fiatalok külföldi munkavállalását egyszerre mozgatja a kalandok • A külföldön dolgozó vagy oda készülő fiatalokat tájékoztató, 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
szervezése és tapasztalatok iránti vágy, a jobb külföldi lehetőségek és a 

közösségi hangulat.  A külföldön szerzett tapasztalatok jó 
referenciát is ígérnek. A nyitott európai munkaerőpiacon a család 
és vagyon által nem kötött fiatalok mozgását megállítani nem lehet 
és nem is érdemes. Az egyéni boldogulást, a majdani munkaerő-
piaci érvényesülést és a tapasztalt, érték- és közösségteremtésre 
kész polgárokra számító országot is jobban segíti az ideiglenes 
külföldi vándorutak szervezett kereteinek biztosítása. Ezen keretek 
a fiataloknak fontos segítséget és kötődést nyújthatnak, emellett 
erősítik a hazakötő szálakat és növelik a sikeres hazatérés esélyét. 

szervező és támogató intézményrendszer fejlesztése 
• A külföldön dolgozókat segítő szolgáltatások fejlesztése és 

működési feltételeinek megteremtése 
• A külföldről hazatérésüket tervezőket támogató 

szolgáltatások fejlesztése 
 

1.2.2. Szervezeti forma nélküli 
tevékenységek kereteinek erősítése 

A korszerű technológia és életszervezés eljelentéktelenítette a 
közös tevékenységek korábbi formális intézményi kereteit. A 
fiatalokra különösen jellemző, hogy komoly, hosszú távú 
tevékenységeiket formálisan szabályozatlan keretek között végzik. 
Ez nemcsak a szabadidős és közösségi, hanem a gazdasági 
tevékenységekre is igaz. A formális cég nélküli vállalkozás, a civil 
szervezet nélküli öntevékenység, a formálisan nem létező 
kommunikációs csatornák dominánssá váltak. El kell fogadni a 
társadalmi együttműködés formalizáltságának gyengülését és 
ehhez illeszkedő, ezt elfogadó intézményekre van szükség. Ilyenek 
az irodákat felváltó laptop-állomásokat nyújtó szolgáltatások, a 
céget helyettesítő projekt alapú munkaszervezés, az internetes 
felületeket használó együttműködés. Az ilyen formákban működő 
tevékenységek másfajta állami hozzáállást és adminisztrációs 
rutinokat igényelnek. Gyakran nem a fiatalok spontaneitás iránti 
vágya a probléma, hanem az, hogy az állami szabályozás nem 
alkalmazkodik a társadalmi viszonyokhoz. Ezen kell változtatni. 

• A cég és szervezet nélküli tevékenységszervezés 
adminisztrációs és piaci kereteit biztosító piaci és nonprofit 
szervezetek támogatása 

• A tevékenységszervezés megváltozott kereteihez illeszkedő 
hatósági eljárások kialakítása 

• Az életüket szervezeti keretek nélkül szervezők 
tájékoztatását, érdekvédelmét ellátó tevékenységek 
fejlesztése 

1.2.3. Rugalmas, a hosszú távú 
foglalkoztatás és a vállalkozói lét közötti 
formák megteremtése 

A mai világban, különösen a fiatalok körében, egyre inkább 
elterjedt, hogy az aktív tevékenység a vállalkozói és a munkavállalói 
lét keveréke. Ez lényegében olyan, mintha valaki évente többször 
változtatna munkahelyet, miközben ahol és amin dolgozik, az alig 
változik. Ez a rugalmas platformhoz, reputációhoz, kapcsolatokhoz 
és szakértelemhez kötődő munkaszervezés a legnagyobb 
hozzáadott értékű innovatív tevékenységekre és a munkaintenzív 
szolgáltatói tevékenységekre egyaránt jellemző. A fiatalok 
munkaszervezését segíthetik azok a munkaerő-piaci keretek, 
amelyek úgy biztosítják ezt a rugalmasságot, hogy közben kellő 
biztonságot is nyújtanak, és elkerülik a törvényszegés és a túlzott 
papírmunka közötti választás kényszerét. 

• A rugalmas munkavállalás kereteinek szervezeti, 
infrastrukturális és szolgáltatási hátterét biztosító piaci és 
nonprofit szerveztek fejlesztése 

• A rugalmas munkavállaláshoz illeszkedő adózási, 
adminisztrációs és társadalombiztosítási szabályozás, 
valamint adminisztráció kialakításának támogatása 
 

1.2.4. A felesleges képesítés előírások 
eltörlése 

Sok esetben a foglalkoztatást olyan szabályozási előírások 
akadályozzák meg, amelyek már nagyrészt elavultak. A felesleges 
képesítések kötelezettségének eltörlése egyrészt segítené a 

• Az előírások dzsungelének feltérképezése 
• Az egyszerűsítésből származó ágazati konfliktusok 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
fiatalokat a munkavállalásban, másrészt hozzájárulna ahhoz, hogy 
az iskolák inkább az átadott tudás, és ne az átadott diploma 
értékére koncentráljanak. 

kezelésének támogatása 
• A szakmai előírásokat felváltó, a munkaerő-piaci belépést 

kevésbé korlátozó garanciális keretek (minőségbiztosítási 
protokollok, felelősségbiztosítási rendszerek) bevezetése 

2. javaslati csomag: A fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeinek bővítése 
      
2.1. Az értékteremtő képesség erősítésére fókuszáló oktatás működésének erősítése 
Háttér: A magyar oktatási rendszer egésze szembesül azzal a kihívással, hogy szolgáltatásai csak részben igazodnak a munkaadók által támasztott tudás- és 
képességelvárásokhoz. Oktatási rendszerünknek csak az a része képes szisztematikusan teljesítmény- és minőségvezérelt működésre, ahol a diákok és szüleik a jobb 
lehetőséget nyújtó, korlátozott továbbtanulási lehetőségekért versenyeznek. A szakmai vagy felsőfokú képesítést adó intézmények esetében ritka, hogy a munkaerő-piaci 
pozíciókért folyó verseny hasonló ösztönzőket hoz létre. Ennek egyik fő oka, hogy nagyrészt a munkaerőpiac elvárásaitól függetlenül – vagy attól lemaradva – alakultak ki 
az oktatási programok, amibe szigetszerű esetektől eltekintve a vállalkozások nagy része beletörődött. Az oktatási rendszer úgy segítheti a munkaerő-piaci érték növelését, 
ha a vállalkozások elvárásaira reflektálva szervezi működését. 

2.1.1. Az üzleti szféra megrendelői 
szerepének erősítése az oktatásban és 
képzésben 

A képzési tevékenységek keresletorientáltságának növelése nem 
csak a munkaerő hozamának (így keresletének) növelésével járul 
hozzá az ifjúsági munkanélküliség csökkentéséhez. Hasonlóan 
fontos hatások, hogy (1) így rövidíthető az iskola és a munka 
közötti átment időszaka, illetve (2) megalapozottabban dönthetnek 
az oktatási intézmények és a tanulók arról, milyen munkaerő-piaci 
szerepre való felkészülést állítanak erőfeszítéseik homlokterébe. 

• A vállalkozások és az oktatási intézmények közötti 
együttműködések támogatása 

• A képzések vállalkozásokon keresztüli finanszírozási és 
egyéb ösztönzési csatornáinak támogatása (céges 
ösztöndíjrendszerek, vállalkozói irányítású felügyeleti 
mechanizmusok, vállalkozások szerepvállalása az oktatás 
szervezésében és működtetésében stb.) 

• Iskolák és vállalkozói közösségek közötti helyi 
együttműködések kialakulásának ösztönzése 

2.1.2. Az oktatási tevékenységek 
munkavállalói és munkaadói szempontok 
szerinti értékelésének intézményesítése 

A munkaerő-piaci szempontok oktatási érvényesítésének első 
fázisa, hogy kialakuljon és elterjedjen a vállalkozások és 
munkavállalók szempontjainak érvényesítését szolgáló technológia. 
Akkor lehetséges, hogy a gazdasági élet ne partikuláris vagy 
rövidlátó szempontok szerint álljon hozzá az iskolákhoz, ha több 
érintett vállalkozás intézményesítetten képes megfogalmazni 
elvárásait és véleményét.  

• Az oktatási intézmények vállalkozói szempontú monitoring 
rendszerének kiépítése 

• Technológiák kidolgozása az oktatási intézmények 
vállalkozói, munkavállalói szempontú értékelésére, az ilyen 
értékelések bátorítása 

• Az oktatási intézmények támogatása abban, hogy a 
munkaerő-piaci szempontú értékeléseket a belső működési 
rendszerükbe illesszék 

   
2.2. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 
Háttér: A fiatalok előnye a nagyobb egzisztenciális szabadság, a frissebb tudás a vállalkozásban. Hátrányuk, hogy kevesebb a tapasztalatuk, kapcsolatuk, tőkéjük és 
reputációjuk, mint az idősebbeké. Vállalkozó tevékenységük ösztönzését és bátorítását nem az indokolja, hogy vállalkozásaik sikerére nagyobb az esély, hanem az, hogy a 
fiatalok vállalkozásainak társadalmi hatásai jelentősek. Egyrészt a vállalkozás lehetősége komoly motiváló erő, a sikeres vállalkozó pedig ezt a motivációt tovább erősítő 
minta. Másrészt a vállalkozás komoly tapasztalatot és életismeretet ad, ami az alkalmazotti léthez is jól használható. Harmadrészt kevés a fiatalok számára kínálkozó 
munkahely, a fiatal vállalkozók pedig ezt a nem csak úgy enyhítik, hogy önmagukat foglalkoztatják, hanem azzal is, hogy nagyobb arányban foglalkoztatnak fiatalokat, mint 
idősebb tásaik. 
2.2.1. Közvetlen vállalkozásösztönző 
programok 

A közvetlen programok a fiatalok felkészítésére és a 
vállalkozásindítás, -működtetés támogatására fókuszálnak. A 

• Az indulási szakaszban lévő TÁMOP 2.3.6 pályázat 
tapasztalataira építhetőek majd a jövőbeli programok 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
klasszikus vállalkozásösztönző programokhoz képest több bennük 
a képzési, támogató elem, emellett egyszerűbb adminisztrációval és 
nagyobb kockázatokat vállalva kell működjenek. 

• Forrás biztosítása a kis összegű, kockázatos projekteket 
támogató szervezetek számára a vállalkozói kultúra 
erősítése szempontjából  

2.2.2. Helyi vállalkozásösztönzési 
tevékenységek  

A fiatalok vállalkozói tevékenységének bátorításában és 
segítésében komoly szerepe lehet a helyi közösségeknek. A 
helyismeret, a személyes kapcsolatok és reputációs 
mechanizmusok létrehozzák azt a támogató közeget, ami a 
vállalkozások indításához és működtetéséhez szükséges. A helyi 
programok esetén a mintaközvetítés mechanizmusai is 
közvetlenebbek, a sikerhez pedig kevésbé szükségesek a formális 
eljárások. 

• A fiatalok vállalkozási tevékenységét ösztönző, támogató 
helyi szereplők összefogásával megvalósuló projektek 
támogatása 

• A helyi programok együttműködését, tapasztalatcseréjét 
támogató tevékenységek 

2.2.3. A vállalkozói lét és tevékenységek 
értékeit és lehetőségeit bemutató 
tevékenységek 

A vállalkozói lehetőségekről szóló tevékenységek egyrészt arra 
fókuszálnak, hogy minél több embert győzzenek meg arról, hogy 
belevágjanak. Emellett ugyanilyen fontos, hogy a mai rugalmas 
működést és bizonytalanságtűrést igénylő világban az 
értékteremtés, az együttműködés, a kezdeményezés értékeit és az 
ezek mentén megvalósítható sikeres érvényesülés mintáit átadják a 
fiatalabb generációknak.  

• A vállalkozói létről szóló iskolai programok támogatása 
• A vállalkozói értékeket a fiatalok számára bemutató, 

tájékoztató projektek támogatása 
• Időben, összegben minimális fiatal- és diákvállalkozói 

tevékenységeket ösztönző és gesztoráló vállalati és 
nonprofit tevékenységek támogatása 

 
2.3. A foglalkoztatásban kulcsszerepet játszó kis- és középvállalkozói réteg megerősítése 
Háttér: Magyarországon a foglalkoztatásból a kisvállalkozások gazdasági súlyuknál nagyobb részt vállalnak. Azokban a térségekben és azokban az ágazatokban, ahol az 
ifjúsági munkanélküliség a leginkább probléma, a kisvállalkozások a legjelentősebb foglalkoztatók, ezért a fiatalok foglalkoztatási problémáinak megoldásában is kiemelt 
szerepe van ennek a szektornak.  

2.3.1. A kkv-k foglalkoztatási 
szerepvállalásának erősítése 

A vállalkozás nem csak célcsoportja, hanem közvetítője is lehet a 
fejlesztéseknek. A fiatal munkavállalók számára a tapasztalat és 
referenciaszerzés elsődleges. Ennek megszerzéséhez sikeresen 
járulhatnak hozzá vállalkozások is. Ebben az esetben a 
fejlesztéspolitika célja nem a vállalkozás (technológiájának, 
innovációs kapacitásának vagy foglalkoztatási képességének) 
fejlesztése, hanem a vállalkozás bevonása a fiatalok munkaerő-piaci 
értékének növelésébe.  

• Olyan gyakornoki programok támogatása (mind iskola 
mellett, mind iskola után), amelyek (1) fix idejűek, (2) a 
foglalkoztatás költségeinek egy részét átvállalják, (3) akkor 
fizetnek jelentős prémiumot a foglalkoztatónak, ha a 
gyakornoki időt követően a fiatal sikeresen helyezkedik el 
máshol 

• A gyakornoki programot a gyakornokok lakhatási, utazási 
költségeit támogató elem egészítheti ki, annak érdekében, 
hogy a fiatalok lakóhelyüktől távol szerezhessenek 
gyakorlatot. A távolság három dologban segít: az 
önállóságra nevelésben, a szélesebb látókör 
megszerzésében, az otthoni munkahelyhiány szorításából 
való kiszabadulásban 

2.3.2. A kkv-k együttműködésének 
ösztönzése 

A kisvállalkozások számára az alkalmazás kockázatos. Ezeknek a 
cégeknek a felvétel bonyolítása, az alkalmazottak képzése, a 
fluktuáció kezelése gyakran megoldhatatlanul bonyolult. Ezért ezen 
cégek humánpolitikája a lehető legegyszerűbb és legkevésbé 
kockázatos megoldásokat választja. Csak akkor vesz fel 

• Fiatalok foglalkoztatásáért cserébe támogatás a kkv-k 
közötti foglalkozatási együttműködések szervezésére – pl. 
az adminisztráció közös intézése, a felvételi, a belső 
képzések közös szervezése és a cégek belső HR-es 
tevékenységének közösen szervezett fejlesztése területén 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
pályakezdőt, ha az közeli ismerős vagy nincs más lehetősége. Ezt a 
helyzetet oldhatja, ha a kisvállalkozások egy közössége a 
foglalkoztatás szervezésében együttműködve megosztja a terheket 
és a kockázatokat.  

2.3.3. Adminisztratív terhek csökkentése 

A kisvállalkozások a magas adminisztratív terhek miatt sok 
területen kockázatminimalizáló módon működnek vagy 
működésüket informálisan szervezik. Emiatt a fiatalok 
foglalkoztatásának kockázatát nem szívesen vállalják. 
Az adminisztráció okozta magas költségek és rugalmatlanság 
gátolja ezen cégek növekedését, aminek következtében 
munkahelyteremtő képességük alacsony, ezért az adminisztrációs 
költségek csökkentse gyors és direkt módon járulhat hozzá a 
fiatalok foglalkoztatási helyzetének javításához. 

• Az adminisztratív terhet csökkentő javaslatok kidolgozását 
és az azokhoz szükséges érdekérvényesítő tevékenyég 
szervezését támogató beavatkozások 

• Az adminisztráció vállalati terheit és kockázatait 
szolgáltatások szervezésével csökkentő kezdeményezések 
támogatása 

• Az adminisztratív tehercsökkentéshez szükséges igazgatási 
fejlesztések 

 
2.4. Az alacsonyan képzett fiatalokat foglalkoztató tevékenységek körének bővítése 
Háttér: Magyarországon magas a szakképesítés nélküli fiatalok aránya, és várható, hogy a jövőben is sokan fognak piacilag értékelhető tudás nélkül nekivágni az első 
munkahely megtalálásának. Ahhoz, hogy ezek az emberek sikeresen kapcsolódhassanak be a gazdasági munkamegosztásba, legálisan működő piaci, nonprofit és állami 
foglalkoztatási formákra van szükség. 

2.4.1. Az alacsony képzettségű emberek 
foglalkoztatására képes legális piaci formák 
terjesztése 

Olyan munkahelyekre van szükség, ahol alacsony tőkeigénnyel, 
alacsony képzettségű emberek versenyképesen képesek dolgozni. 
Az ilyen üzleti modellek Magyarországon ritkán működnek 
legálisan, munkavállalóiknak csak részben nyújtanak valós béren 
bejelentett, stabil munkát. A reputációt, védelmet nem adó 
munkahelyek nem kínálnak vonzó belépőt a felnőtt életbe, így 
érthető, hogy a fiatalok ódzkodnak az ilyen lehetőségek 
kihasználásától. Ahhoz, hogy a piac képes legyen felszívni a 
képzetlen fiatalokat, legálisan működő üzleti modellekre van 
szükség. Mivel ilyenekből kevés van, ezért célszerű feltárni ezeket, 
illetve ösztönözni ilyen tevékenységek kidolgozását. Ehhez 
innovációra van szükség, pont az átellenes végén annak, ahol az 
innovációs tevékenységek többsége található: a gyorsan növekvő, 
magas színvonalú tudást használó high-tech cégek mellett stabil, 
kevés tudást használó low-tech cégekre is szükség van. 
A piaci innováció mellett az is szükséges, hogy az ilyen cégek 
működése egyszerű és olcsó legyen, ami az állami szabályozási 
környezet átalakítását igényli. 

• Innovációs program az alacsony képzettségűeket alkalmazó 
üzleti modellek kidolgozására 

• Az alacsony képzettségűeket foglalkoztató tevékenységek 
igényeire és lehetőségeire szabott vállalkozástámogatási 
program 

• Az alacsony képzettségű embereket foglalkoztató ágazatok, 
tevékenységek szabályozásának egyszerűsítési 
lehetőségeinek feltárása és az ehhez szükséges lépések 
feltételeinek megteremtése 

 

2.4.2. Az alacsony képzettségű emberek 
foglalkoztatására képes nonprofit/állami 
formák terjesztése 

Sokszor az alacsony képzettségűek üzletileg életképes 
foglalkoztatása nem lehetséges. Ebben az esetben akkor célszerű 
állami eszközökkel támogatni a termelőtevékenységet, ha annak 
költségei alacsonyabbak a tradicionális szociálpolitikai megoldások 
költségeinél és/vagy a munkavégzés pozitív hatásai (pld. 

• Az alacsonyan képzettek nonprofit/állami foglalkoztatási 
megoldásainak feltárása és támogatása 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
szocializáció, a piacképes munkavállalási képesség megszerzésének 
ösztönzése) kellően erősek. A munkavégzés fegyelmező erejénél 
fogva az ilyen esetekben a tudás és készségfejlesztési programok is 
nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek, mint a munkanélküliek, 
inaktívak esetében. 

3. javaslati csomag: A fiatalok munkaerő-piaci kudarcait enyhítő intézményrendszer megerősítése 
  
3.1. Adminisztratív ösztönző sémák erősítése 
Háttér: Az ifjúsági munkanélküliség területén célszerű megkülönböztetni a működésükben, eljárásukban pontosan szabályozható tevékenységeket, valamint az egyéni 
döntéseket, innovatív megoldásokat igénylő feladatokat. Az előbbiek jól szervezhetőek hivatali, hatósági formában. Ilyen például a közmunkaprogram, a munkaügyi 
szolgálat ügyfeleinek adatokra épülő megkülönböztetése. Nehezebben formalizálhatóak azok a tevékenységek, amelyek a foglalkoztatási lehetőségek felkutatására, illetve 
a munkaerőpiacon kudarccal induló fiatalok tudásának, készségeinek bepótlására törekszenek. Az előbbi feladatok pontos definíciót és hatékony végrehajtást igényelnek, 
utóbbiak pedig a bizonytalan körülmények között is sikeres szervezeti keretek kialakítását. 

3.1.1. Önálló munkaerő-piaci aktivitásra 
bátorító programok 

Általában jól tervezhetőek azok a tevékenységek, amelyek a sikeres 
munkavállalásra kívánják ösztönözni a fiatalokat. Viszonylag 
egyszerűen működnek azok a programok, amelyek jelentős 
erőfeszítéseket várnak el a résztvevőktől a piacon elérhetőnél 
alacsonyabb kompenzációért. Ez a negatív ösztönző hatás 
intenzívebb keresésre sarkallhatja a munkát nem találókat, illetve 
fokozhatja a kedvezőtlen munkaerő-piaci státusz elkerülése 
érdekében tett lépéseket a még tanuló fiataloknál. Az ilyen 
programok esetében a tervezéskor kell meghatározni, milyen 
csoportok ösztönzése a cél és ennek mi a legmegfelelőbb eszköze. A 
végrehajtás során nincs komolyabb stratégiai döntési feladat. 

• A fiatal munkanélküliek csoportjait statisztikai 
módszerekkel megkülönböztető, és az egyes csoportok 
számára különböző kötelezettségeket, szolgáltatásokat 
kínáló programok (pld. adminisztratív, közmunka-aktivitás 
megkövetelése, bentlakásos képzés stb.) 

 
 

3.1.2. Eredményorientált szervezeti formák 
kialakítása a munkaerő-közvetítés és 
továbbképzés hatékonyságának növelésére 

A munkaadók és a munkavállalók közötti közvetítés speciális 
csatornáinak működtetése és a munkavállaláshoz szükséges 
képességek pótlásának elősegítése esetén a felelős szervezet 
eredményei kockázatosak, erőfeszítései nem szabványosíthatóak. 
Ezekben az esetekben egyszerre megbízható és rugalmas működési 
formákat, finanszírozási sémákat kell kidolgozni. Az ilyen 
programokhoz két dologra van szükség. Egyrészt erős 
elkötelezettséget biztosító szervezeti kultúrára, ami az erős 
autonómiával és küldetéstudattal rendelkező szervezetekre 
jellemző (például egyházak, anyagilag erős nonprofitok, jól 
szervezett és pozícionált ügynökségek). Másrész az elvárt 
eredményeket egyértelműen meghatározó és azok teljesülését 
vizsgálni képes irányítási és értékelési rendszerre. 

• Az eredményorientált feladatokat ellátó szervezetek 
körültekintő kiválasztása és felkészülésük támogatása 

• A munkaerő-piaci programoktól várt eredmények reális és 
pontos meghatározását biztosító tervezési mechanizmus 

• Az eredmények megvalósulásának vizsgálatát szolgáló 
értékelési rendszer és ehhez kapcsolódó ösztönzési 
rendszer kialakítása 

      
3.2. A fiatalok élethelyzetéhez alkalmazkodó szakpolitikai megközelítés erősítése  
Háttér: Az ifjúsági munkanélküliség csökkentését szolgáló politika akkor lehet sikeres, ha a valós helyzetre épít, a célcsoport jellemzőihez igazodik és rendelkezik a 
beavatkozások megalapozásához szükséges információkkal. Ehhez a fiatalok ismeretére, alkalmazkodásra és az intézkedések eredményességének vizsgálatát lehetővé tévő 
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Cél Leírás Fejlesztéspolitikai beavatkozások 
rendszerre van szükség. 

3.2.1. A fiatalok egzisztenciális, kulturális és 
szervezeti elvárásainak feltárása 

A rendszerváltás után született, az EU-ban felnövekvő, az 
informatikát és a globalizációt nyilvánvalónak tartó fiatalok világa, 
azaz a jövő társadalma más szabályszerűségek szerint működik, 
mint amit megszoktunk. Ezeket a szabályszerűségeket és az ezek 
közt élők motivációit fel kell tárnunk, hogy életszerű válaszokat 
adhassunk az új generációk problémáira. Ez nem csak tényszerű 
ismereteket jelent. A jól strukturált tudás magában nem tud 
politikaformáló tényezővé válni. Nem róluk, hanem velük kell 
kialakítani az új intézményi kereteket – mégpedig a fiatalok 
működéséhez igazodó szabályok szerint. Ehhez pedig az ő 
egzisztenciális, kulturális és szervezeti elvárásaikat követő közélet-
alakítási módszert kell létrehozni. Nem elég, hogy a politikaalkotás 
bevonja a fiatalokat: azt kell elérni, hogy a fiatalok vonják be 
világukba a politikaalkotást.  

• Az új nemzedékek egzisztenciális, kulturális és szervezeti 
körülményeinek feltárása 

• A különböző nemzedékek együttműködésére épülő 
közbeszéd szervezése 

• A fiatalok szerveződésének, véleménynyilvánításának 
erősítése 

3.2.2. Az állami tevékenységek 
hozzáigazítása a fiatalok életszervezéséhez 

Az állam eljárásainak nomenklatúrája, az eljárások logikája és 
technológiája nem igazodik a mai technológiákhoz, a polgárok 
nemzetközi mozgásaihoz, az életszervezés rugalmasabbá és 
hektikusabbá válásához. Az államnak csak akkor lesz hitele és 
tekintélye, azaz befolyása a fiatal generációkra, ha működésében 
alkalmazkodik a társadalmi elvárásokhoz. A fiatalok bármilyen 
problémájának megoldásában csak akkor tud az állam sikeresen 
szerepet vállalni, ha a szabályozás, a közszolgáltatások, az 
adminisztráció logikája összhangba kerül az érintettek elvárásaival. 

• A fiatalok államműködéssel szembeni elvárásainak 
feltárása 

• A közszolgáltatások, szabályozás és adminisztráció új 
elvárásokhoz igazítása 

3.2.3. A fiatalok munkavállalásra felkészítő 
életszakaszát és munkapiaci tevékenységeit 
nyomon követő rendszer kialakítása 

Az oktatási intézmények működéséről, a munkaerő-piaci 
intézkedések hatásairól keveset tudunk. Például nincs empirikus 
tudásunk arról, hogy a felsőoktatásból kikerültek jobb lehetőségei az 
egyetemek és főiskolák sikeres erőfeszítéseinek tudhatóak-e be, 
vagy pedig ezek a különbségek már akkor megvoltak, amikor a 
hallgatókat felvették. Sporadikus tudásunk van csak arról, hogy a 
nagyméretű foglalkoztatás-ösztönző programok azokat segítették, 
akik támogatás nélkül is elhelyezkedtek volna, vagy pedig olyanokat, 
akik a program hiányában munka nélkül maradtak volna. Ahhoz, 
hogy az állami tevékenységek vizsgálatakor azok elosztási hatása 
mellett azok eredményeiről, hatásairól is legyen képünk – azaz 
tudjuk, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása hány fiatalt 
segített hozzá, hogy munkája legyen –, a szükséges adatok 
széleskörű és stabil gyűjtésére, illetve az állami beavatkozások 
eredményességi nyomon követésének és hatásvizsgálatainak 
intézményesítésére van szükség. 

• Az oktatási, foglakoztatási és foglalkoztatáspolitikai 
adatgyűjtési rendszer fejlesztése 

• Eredményességre fókuszáló nyomon követési rendszer 
kialakítása 

• Hatásvizsgálati rendszer kialakítása 
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1. Kiindulópontok 

1.1. A probléma 

Míg 2000-ben Magyarországon száz 15-24 éves fiatalból több mint 30 dolgozott, addig 2011-ra 
arányuk 18-ra csökkent (218 ezer fő). 2 Az EU-ban ez az arány 34 százalék. 

1. táblázat: Fiatalok foglalkoztatási és aktivitási rátája Magyarországon és az EU-ban (2011) 

 Magyarország Európai Unió-27 

Foglalkoztatási ráta (15–24 évesek) 18,3% 33,6% 
Aktivitási ráta (15–24 évesek) 24,7% 42,7% 

A foglalkoztatás uniós szintjének eléréséhez Magyarországon körülbelül 100 ezer fiatal 
munkaerő-piaci integrációjára lenne szükség. 100 magyar fiatal közül mintegy 13-ra tehető azok 
száma, akik gazdaságilag nem aktívak – tehát nincs munkájuk és nem is keresnek munkát –, 
illetve az oktatásban sem vesznek részt 2011-ben.3 Ez az úgynevezett NEET-csoport – számuk az 
Európai Unióban hozzávetőleg megegyezik a magyarországi adatokkal. A NEET-csoportba 
Magyarországon 164 ezer fiatal sorolható. 

A munkanélküliség 2011-ben Magyarországon a 15 és 24 év közötti korosztályban majdnem 77 
ezer embert érintett közvetlenül4 – ez azt jelenti, hogy ebben az évben hazánk munkát kereső 
fiataljai közül minden negyedik nem tudott állást találni. Az Európai Unió 27 tagállamában a 
munkanélküliség problémája 2011 szeptemberében 100-ból átlagosan több mint 21 fiatalt 
érintett – ennyien voltak azok, akik kerestek, ám nem találtak munkát a munkaerőpiacon. 5 

A fiatal munkanélküliek száma a gazdasági visszaesés következtében 2008 és 2010 között 1 
millióval emelkedett az unióban.6 A munkanélküliség 2012 januárjában már 5 és fél millió fiatalt 
érintett3. Arányuk az összes korcsoportra vonatkozó érték több mint kétszeresét is meghaladja, 
miközben közel háromszorosa a 25 év felettiek körében mért aránynak.  

Személyes perspektívák 

Napjaink fiataljai a gazdasági válság idején léphetnek be először a munkaerőpiacra. A fizetési 
különbségek mellett ez azt jelenti, hogy e generáció számos tapasztalatszerzési lehetőségtől esik 
el. Tanulmányok bizonyítják, hogy ez az érintett generációk számára aktív évtizedeik során 
mindvégig jelentős bérhátrányt és más negatív hatásokat hordoz magában.  

Hosszú távú társadalmi és közgazdasági hatásként a fiatalkori munkanélküliség a jövőbeni 
munkanélküliség kockázatát is növeli. Azok a fiatalok pedig, akik magasabb munkanélküliségi 
ráta mellett szereznek munkát, azok várható fizetése 10-15 éves időtávban is alacsonyabb, mint 
azoké, akik kisebb munkakínálat mellett kezdenek el dolgozni.7 

Egy, az Egyesült Királyságban készült felmérés szerint a munkanélküliségi ráta 1 százalékpontos 
növekedése a kezdőbérek 8 százalékos csökkenését eredményezi, és 10 év elteltével is 2-3 
százalékkal alacsonyabb marad az érintettek várható fizetése8. Ezen túlmenően egy év 

                                                             

2 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_02_09a.html 
3 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_02_09a.html 
4 4 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/17_youth_unemployment.pdf 
5 O’Higgins [2010]. 
6 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/mpal9807_03_06a.html 
7 Scarpetta et al. [2010] 
8 Gregg és Tominey [2005] 
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munkanélküliség fiatal korban akár 21százalékkal csökkentheti a várható fizetést 40 éves korra9. 
A válság miatt növekvő ifjúsági munkanélküliség veszélye az is, hogy kialakul egy úgynevezett 
„elveszett generáció”. Japán tapasztalatok alapján a fellendülés időszakában a munkáltatók a 
munkaerőpiacra újonnan belépő fiatalokat alkalmazták, így létrejött egy olyan generáció, akik 
csak alacsony fizetést nyújtó idénymunkákat kaptak, és a későbbiekben is kevesebb lehetőségük 
volt jobb állást szerezni.10 

Ki kicsoda a munkaerőpiacon? 

Az ifjúsági munkanélküliség mérésére számos mutatót alkalmaznak. A mutatók közötti eltérések 
legfontosabb forrása, hogy kiket tekintenek a vizsgálat célcsoportjának. 

A foglalkoztatási ráta az adott korcsoport foglalkoztatását fejezi ki: megmutatja, hogy a vizsgált 
csoport (a mi esetünkben a 15-24 évesek) hány százaléka rendelkezik hivatalos, bejelentett 
munkaviszonnyal. A foglalkoztatott csoport a munkanélküliség szempontjából nem vet fel 
problémákat. A kétezres években a foglalkoztatottság drámai csökkenése volt tapasztalható 
hazánkban – a ráta értéke a 2000-es 30 százalék feletti szintről 2011-re 18 százalékra esett 
vissza. 

Az aktivitási arány azt fejezi ki, hogy a fiatalok (15-24 évesek) közül hányan dolgoznak, illetve 
tesznek aktív lépéseket a munkavégzés irányába. A munkanélküliek mellett jelentős számú fiatal 
az adott munkaerő-piaci körülmények között nem vállal munkát, sokan pedig a sikertelenség 
miatt már feladták a munkakeresést11. Fontos, hogy 15–24 éves korcsoportban igen magas a 
tanulók aránya. E jelenségek együttes következménye, hogy a fiatalok között alacsony az aktívak 
aránya, ezért a munkanélküliségi ráta – mely a munkanélküliek számát az aktív népességhez 
viszonyítja – jóval magasabb körükben, mint a munkanélküliek teljes korcsoporton belül 
számított aránya.  

A fiatalok munkanélküliségi rátája arra vonatkozik, hogy a fiatal munkaerőnek mekkora 
hányada munkanélküli, tehát figyelmen kívül hagyja azokat a fiatalokat, akik semmiféle 
kapcsolatban nem állnak a munkaerőpiaccal. A munkanélküliek közé az ILO meghatározása 
szerint ugyanis csak az tartozik, aki az előző héten nem vagy legfeljebb 1 óránál kevesebb 
munkát végzett, a megelőző 4 héten aktívan keresett munkát, és két héten belül munkába tudna 
állni. A fiatalok munkanélküliségi rátája azt fejezi ki, hogy a 15–24 éves munkaerő-állomány 
hány százaléka nem tud elhelyezkedni, vagy másképpen az aktívan munkát keresők közül 
hányan nem találnak állást. 

A fiatalok munkanélküliségi aránya a 15–24 éves korcsoport létszámához viszonyítva fejezi ki 
a munkanélküliek arányát, így ezt a mutatót nem befolyásolja az, hogy a vizsgált csoportból 
hányan inaktívak. A mutató felfogható egy nyers, valószínűséget mérő számként is, ami kifejezi, 
hogy egy fiatal mekkora valószínűséggel tartozik az állást keresők közé. A fiatalok 
munkanélküliségi aránya 2011-ben hazánkban 6,4 százalék volt, míg az EU-27 egészét tekintve 
elérte a 9,1 százalékot.  

Jellemező tendencia, hogy a fiatalok jelentős része marad távol az oktatástól és a munkától is.  
E csoportot jelöli a „Not in Education, Employment or Training” rövidítéseként használt NEET 
kifejezés.2 Ez a mutató tehát a munkanélküli fiatalok mellett számításba veszi azokat az 

                                                             

9 OECD [2010a] 
10 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz11.pdf 
11 Kolev és Saget [2005] 
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inaktívakat is, akik nem tanulás miatt maradnak távol a munkaerőpiactól. Az inaktívak köre 
egyaránt tartalmazza azokat, akik dolgozni szeretnének, ám valamilyen okból kiszorultak a 
munkaerőpiacról, illetve azokat, akik nem szándékoznak munkát vállalni. Az unióban 7,5 millió 
olyan 15 és 24 év közötti fiatal él, akinek sem munkája nincs, sem pedig oktatásban vagy 
képzésben nem vesz részt. 2011-ben az unióban a fiatalok 12,9 százaléka, Magyarországon pedig 
13,3 százaléka tartozott ebbe a csoportba. 

Ez a mutató a munkaerőpiacon nehézségekkel szembesülő fiatalok arányát ragadja meg, akik 
befejezték formális tanulmányaikat és vagy munkanélküliek – állást keresnek –, vagy nincsenek 
a munkaerőpiacon (pl. passzív álláskeresők, vonakodnak a munkaerőpiacra lépéstől vagy 
szándékosan kerülik a munkát).12 A NEET-ek ugyanakkor nem teljesen fedik le a munkanélküli 
fiatalokat, hiszen nem sorolhatóak ide azok az álláskereső fiatalok, akik tanulmányokat is 
folytatnak. Az egyes tevékenység csoportok együttes megnevezéseit a következő ábrákon 
tüntettük föl. 

  

                                                             

12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:HU:HTML 
2 A betűszó először 1999-ben jelent meg a brit kormány megbízásából készült „Bridging the Gap” című riportban. 
(Genda Yuji: “Jobless Youths and the NEET Problem in Japan”. Social Science Japan Journal, Vol. 10. No. 1. (2007), 23-
40. o. ) 
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1–2. ábra: A fiatalok tevékenységcsoportjai és a főbb ifjúsági munkanélküliségi definíciók 

 
  

 

 

1.2. Megközelítések 

A következőkben bemutatjuk azokat a megközelítéseket, amelyek segítségével a fiatalok 
munkaerő-piaci problémáit értelmezzük. Olyan értelmezéseket vázolunk fel, amelyek a 
munkanélküliség trendjeit különböző nézőpontból vizsgálják, tehát mást-mást tekintenek a 
vizsgált probléma alapjának, okának és következményének – ennél fogva pedig az azokból 
következő megoldási eszközeik is különböznek. 

Az egyes narratívák nem kizárják, hanem kiegészítik egymást – hiszen önmagában egy narratíva 
sem képest kielégítő módon feltárni és megválaszolni a vizsgált kérdéseket. A továbbiakban 
emiatt logikai sorrendben tárgyaljuk az egyes értelmezések lényegét, miközben rámutatunk 
azok eltéréseire és közös pontjaira, valamint kitérünk az általuk felvetett probléma megoldási 
módszereire is.  

Passzívak

Gyermeket nevelők

Oktatás résztvevői
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Passzívak
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NEET 
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A problémát értelmező megközelítések nem mindegyike teljes: az egyes értelmezések nem 
feltétlenül térképezik fel egyszerre a munkaerő-piaci problémák okait és a megoldási 
lehetőségeket.  

1.2.1. Szükséges átmenet 

Az oktatási rendszerből való távozás, illetve a munkaerőpiacra való belépés természetes módja 
fokozatos és időigényes, így a fiatalok munkanélkülisége általában magasabb, mint az 
idősebbeké. E jelenség nem valamiféle intézményi problémából fakad, hanem a munkaerőpiac 
természetszerűleg adott tulajdonsága, emiatt az oktatási és a munkaerő-piaci részvétel közötti 
munka és tanulás nélküli időszak önmagában nem kiküszöbölhető probléma. Az állam 
ugyanakkor megfelelő intézményi megoldásokkal csökkentheti az inaktív időszak hosszúságát, 
hiszen – ahogyan arra más narratívák rámutatnak– annak túlzott hosszúsága a munkaerőpiac 
torzulására, társadalmi problémákra reflektál.  

1.2.2. Sokba kerülsz – Társadalmi költségek 

Az ifjúsági munkaerő-piaci problémák – az egyéni nehézségeken túl – a társadalom számára is 
jelentős terhet jelentenek. A foglalkoztatásból kimaradó fiatalok munkakapacitásait a 
nemzetgazdaság nem képes felhasználni – ez önmagában is elmaradt társadalmi hasznokat és 
adóbevételeket okoz, áttételesen pedig növelheti a költségvetés jóléti és szociális kiadásait is13. 

E magyarázat az ifjúsági munkanélküliséget a munkaerőpiac működési elégtelenségének tudja 
be. Az Eurofound 21 európai uniós tagállamban készített felmérést, amely alapján az ifjúsági 
munkanélküliség inaktivitási és hosszú távú munkanélkülisége összesítve hetente minimum 2 
milliárd eurónyi költséget jelent a társadalmakban. Ez a szám az összes GDP 1,1 százalékával 
egyezik meg.14 A költségek általában valamilyen anomália következményei. A közgazdasági 
megközelítés ezeket vagy piaci kudarccal magyarázza, vagy az állam működésének problémáira 
vezeti vissza. 

1.2.3. Szakadás – Beilleszkedési nehézségek 

A munkaerő-piaci kudarcok nem önmagában a foglalkoztatástól vágják el a fiatalokat, hanem 
társadalmi beilleszkedésük elé is komoly akadályokat gördítenek. Ennek káros következményei 
mind az egyén, mind a közösség szempontjából jelentősek. A fiatalon állástalanul töltött idő, 
illetve a korán szerzett negatív tapasztalatok számottevő negatív hatást gyakorolnak a tízen- és 
huszonévesek munkához való hozzáállására. A destruktív magatartás kialakulása hosszabb 
távon is elvághatja a fiatalokat a munkavállalástól, ami szociális problémákhoz és 
létbizonytalansághoz vezet.15A fiatalok magas munkanélkülisége negatív hatással van a 
korcsoport bűnözési statisztikáira és droghasználati szokásaira is. A foglalkoztatási problémák 
közvetve negatív hatást gyakorolhatnak a gyermekvállalási hajlandóságra is – ez pedig hosszabb 
távon a társadalom elöregedését, az aktivitási szint további csökkenését okozhatja.  

Az ifjúsági munkanélküliséggel összefüggő társadalmi feszültségek jó példái a 2011-es 
spanyolországi események – a madridi Puerta del Sol téren mintegy 25 ezer kilátástalan 

                                                             

13 Tóth [2011] 
14 Eurofound [2011]: „A válság társadalmi hatása” 
15 Tóth [2011] 



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

 22 

helyzetű fiatal tüntetett egy hónapon keresztül. A fenti társadalmi probléma közrejátszott a 
2012-es londoni zavargások kialakulásában is.16 

1.2.4. Rossz iskola – Oktatás és gazdaság diszharmóniája 

Az ifjúsági munkanélküliség kialakulásában szerepet játszhat az is, hogy az adott gazdaság 
oktatási rendszere nem – esetleg nem pontosan – veszi figyelembe a munkaerőpiac igényeit. A 
munkaerő-piaci kínálatot leginkább az oktatás változó kibocsátása határozza meg, miközben a 
munkakereslet más gazdasági tényezőkhöz igazodik.17 

E narratíva az úgynevezett strukturális munkanélküliség okait magyarázza – tehát a probléma 
oka nem az, hogy kevesebb az állás, mint ahányan munkát keresnek, hanem az, hogy a kereslet 
és a kínálat szerkezetileg nem illik össze. Alacsony strukturális munkanélküliség akkor 
valósulhat meg, ha a képzési szerkezet viszonylag jól képes lefedni a gazdaság igényeit. 
Ugyanakkor az oktatás hibája nem feltétlenül a strukturális munkanélküliségben nyilvánul meg 
– sokszor a képzés minősége nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek. Ez bármely képzési 
szinten előfordulhat – a vállalatok által elvárt képességek megszerzését a magyar szakképzési 
rendszer például nem minden esetben biztosítja.18  

Ehhez az oktatási rendszer reformja lehet szükséges – az oktatási intézmények ugyanakkor nem 
feltétlenül érdekeltek a fennálló struktúra megváltoztatásában, miközben a jogszabályi és 
finanszírozási rendszer sem ösztönöz kellőképpen a korszerűsítésre és a társadalmi-gazdasági 
kohézió elősegítésére. Az átalakítások egyik eszköze emiatt például olyan ösztönzők használata 
lehet, melyekkel az egyes intézmények programkínálata és képzési színvonala közvetlenül 
befolyásolható – ilyen például az állami támogatások célzott elosztása vagy a munkaerőpiac 
véleményének intézményesített felhasználása a tananyag és a tanítási módszertan 
kialakításában. A nem megfelelően működő oktatási rendszer kiemelt kockázatokat hordoz 
magában: számos ponton áshatja alá a társadalmi kohéziót, egyes társadalmi csoportokat pedig 
akár teljes egészében elzárhat a munkaerő-piaci részvételtől. A probléma megoldására számos 
integrációs és felzárkóztató programot dolgoztak ki – cél, hogy az érintett csoportok az oktatás – 
és később a munkaerőpiac rendszerében maradjanak. 

1.2.5. Kiszorítva – A hátrányos helyzetűek kiesése 

A hátrányos gazdasági és társadalmi helyzetben lévő fiatalok az általános problémákon túl is 
számos nehézséggel szembesülnek a munkaerőpiacon. Az OECD egyik kutatása szerint az 
ifjúsági munkanélküliség kockázatának egyik leginkább kitett réteg a „hátrahagyott fiatalok” 
csoportja. Az OECD-országok 15 és 24 év közötti korcsoportjának 11 százalékát kitevő csoport 
tagjai nem rendelkeznek középfokú végzettséggel, többnyire kisebbségi családból származnak 
és/vagy hátrányos helyzetben vannak, illetve vidéki, esetlegesen periférikus helyzetű 
településeken élnek.19 

Magyarországon a munkaerő-piaci részvétel szempontjából hátrányos helyzetű csoportként 
említhetjük például a megváltozott munkaképességűek csoportjait, a cigányság közösségeit, 
illetve a hazánkban élő bevándorlókat és menekülteket is.20 E közösségek fiataljainak 

                                                             

16 http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/8525938/Thousands-of-protesters-occupy-
Puerta-del-Sol-square-in-Madrid.html 
17 Gere [2011] 
18 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf  
19 OECD Jobs for Youth [2006] 
20 Őry [2011]  http://mek.oszk.hu/06400/06453/06453.pdf 



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

 23 

munkapiaci nehézségeit nem önmagában a képzettség hiánya jelenti – sokan azokkal az alapvető 
információkkal sem rendelkeznek, amelyek a munkavállaláshoz vagy az oktatási rendszerben 
való részvételhez szükségesek. A megfelelő intézményrendszer hiányában a hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatalok sokszor már az oktatási rendszerből is lemorzsolódnak, a 
munkaerőpiacon pedig tartós munkanélküliséggel szembesülnek. E tendenciák önmagukat 
erősítik – azok hatása pedig tovább növeli a társadalmi különbségeket. 

Az alacsony képesítésű fiatalok alapvetően önmagában is magasabb munkanélküliségi 
kockázattal néznek szembe, az oktatásból lemorzsolódó fiatalok viszont kiemelt kockázatokkal 
néznek szembe. Az úgynevezett NEET-csoportba való bekerülés esélye a középiskolai 
végzettségnél alacsonyabb képesítéssel rendelkezők esetében a legmagasabb. A hátrányos 
helyzetű fiatalok foglalkoztatási helyzetét nehezíti, hogy a népesség egyre magasabb szintű 
iskolázottsága következtében a magasabban képzettek kiszorítják a munkaerőpiacról az 
alacsonyabb képzettséggel rendelkezőket. A CEDEFOP szerint 2020-ig 12 millióval csökken majd 
az alacsony végzettségűek iránti igény, miközben 3,5 millióval nő majd a középfokú, és 16 
millióval a felsőfokú oktatásban részt vevők száma. E tendenciák az alacsony képesítésű rétegek 
további kiszorulásához vezethetnek. 

A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja nem csupán az adott csoport, hanem a 
teljes társadalom számára is jelentős nyereségeket hordoz magában. A roma gyermekek 
érettségijének megszerzésébe történő állami többletbefektetés költségvetési nyeresége elérheti 
19 millió forintot.21 A probléma kezeléséhez a leszakadó csoportok újbóli képzési és munkapiaci 
integrációjára van szükség. 

1.2.6. Fiatalok és a válság 

A klasszikus közgazdasági nézőpont alkalmazásával munkanélküliség csak két tényezőtől, a 
demográfiai helyzettől – azaz az érintett korosztályokba tartozók létszámától – és a beiskolázási 
arányszámtól függ.22 A fiatalok specifikus munkanélküliségi problémáit elsősorban a fiatal 
munkaerő iránti alacsony kereslettel, illetve a munkalehetőségek – többek között a gazdasági 
válság által eredményezett – beszűkülésével magyarázzák. A válság csúcspontján, 2009-ben, az 
egy évvel korábbi adatokhoz képest világszerte 4,5 millióval nőtt a fiatal munkanélküliek száma. 
A munkanélküliek száma 2010 óta csak lassan csökken.23 

A válságprobléma ugyanakkor nem kizárólag a jelenlegi krízisben gyökerezik: a fejlett nyugati 
országok gazdaságai évtizedek óta az egyre magasabb hozzáadott értékű termelésre 
specializálódnak.24 Ehhez a munkavállalók magasabb értékteremtő képességére van szükség, 
ugyanakkor a fiatal munkavállalók értékteremtési képessége alacsonyabb a hosszabb ideje aktív 
nemzedékekénél.25 Emiatt rossz gazdasági kilátások esetén számos munkaadó nem alkalmaz új, 
tapasztalatlan munkavállalókat. 

A keresleti probléma része tehát, hogy a munkaadók nem szívesen alkalmaznak fiatal, 
tapasztalatlan munkaerőt. Mindebből következik, hogy e narratíva képviselői szerint az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentését a fiatalok képzési rendszerben való benntartása, illetve a fiatal 

                                                             

21 Kertesi – Kézdi [2006]  http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0606.pdf 
22 Gere [2011] 
23 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40100&Cr=unemployment&Cr1#.ULA9QWdPbMo 
24 http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS 
25 Pomizs: 
http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2009/2szam/2090213_pomizs_tanulashozkothetoertektere
mtes.pdf 
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munkaerő iránti kereslet növelése teszi lehetővé. Felismerték azonban, hogy az iskolázottság 
szintjének növelése önmagában még nem jelent ellenszert a munkanélküliség növekedésére. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a fiatalok munkanélküliségének országok közötti eltérései nem mutatnak 
összefüggést az iskolázási arányokkal. 

Az oktatás kiterjesztése csak rövid távon mérsékeli a munkaerő-kínálatot, illetve a 
munkanélküliséget, ehelyett hosszútávon a magasabban képzettek kiszorítják a 
munkaerőpiacról az alacsonyabb képzettséggel rendelkezőket. Emiatt az előbb említett két 
eszköz közül napjainkban a munkaerőpiac keresleti oldalának ösztönzése, a munkahelyteremtés 
a hangsúlyosabb. A kereslet és kínálat egyensúlyának közelítéséhez emellett az is szükséges, 
hogy a szereplők között sokrétű közvetítő mechanizmusok alakuljanak ki, ezért az ifjúsági 
munkanélküliséget tovább növelik az érintettek álláskeresési készségei, valamint a szükséges 
közvetítő mechanizmusok hiányosságai. 

Napjaink fiataljai gazdasági válság idején léphetnek be először a munkaerőpiacra, emiatt pedig 
nehézségekkel szembesülnek a munkakeresés során. A fizetési különbségek mellett ez azt 
jelenti, hogy e generáció számos tapasztalatszerzési lehetőségtől esik el. Tanulmányok 
bizonyítják, hogy ez az érintett generációk számára aktív évtizedeik során mindvégig jelentős 
bérhátrányt és más negatív hatásokat hordoz magában.  

Hosszú távú társadalmi és közgazdasági hatásként a fiatalkori munkanélküliség a jövőbeni 
munkanélküliség kockázatát is növeli. Azoknak a fiataloknak pedig, akik magasabb 
munkanélküliségi ráta mellett szereznek munkát, a várható fizetése 10-15 éves időtávban is 
alacsonyabb, mint azoké, akik kisebb munkakínálat mellett kezdenek el dolgozni.26 

1.2.7. „Zsákbamacska” 

A munkaerőpiac szereplői között ideális esetben jól működik az információcsere – a 
munkavállalók és a munkáltatók igényeinek összehangolását világos jelrendszer segíti. E 
jelzések az ifjúsági munkanélküliségét tanulmányozva leginkább munkavállalói szempontból 
fontosak: a fiatal munkakereső miként képes jelezni, hogy alkalmas bizonyos munkakörök 
megfelelő ellátására?27 

Erre szolgáló jelzésnek tekinthető minden olyan információ, amelyből a munkáltató 
következtetéseket képes levonni a munkavállaló képességeiről, motivációjáról, alkalmasságáról. 
Jelzés lehet például egy bizonyos iskolai végzettség megszerzése, az öntevékenység vagy egy 
gyakornoki programban való részvétel is. 

A kívánt munkaerő-piaci értéket szimbolizáló jelzések megszerzése befektetést, erőfeszítést 
követel meg az egyén részéről. Ilyen befektetésnek tekinthető az oktatásban való részvétel is, 
melynek egyik célja, hogy az egyén a magasabb iskolázottság által magasabb bérhez jusson a 
munkaerőpiacon. 

A fiatalok körében a magasabb iskolai végzettség ellenére mért magas munkanélküliségi ráta és 
az alacsonyabb bérek, valamint a fiatalok alulfoglalkoztatása ugyanakkor azt jelzik, hogy a 
fiatalok nagy része nem szerzi meg azon jelzéseket, amelyek a végzettségüknek megfelelő 
munkakörök betöltéséhez szükségesek. Ennek számos oka lehet: a fiatalok nem feltétlenül 

                                                             

26 O’Higgins [2010] 
27 Weiss et al. [1993] http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02268/albert-weiss-1993.pdf 
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vannak tisztában a jelzések fontosságával, illetve a munkaerő-piaci jelzések megszerzésére 
szolgáló intézmények sem feltétlenül alakulnak ki a társadalomban. 

A munkanélküliség megértéséhez és kezeléséhez fontos feltárni azokat a jelzési 
mechanizmusokat, melyek az oktatás mellett egy egyén munkaerő-piaci helyzetét 
meghatározzák. A probléma megoldásához növelni lehet a képzés és gyakorlat duális rendszerét 
az oktatásban. A gyakorlati tevékenység és a munkahelyen való képzés, valamint az elméleti 
oktatás párhuzamos megvalósulása növeli az egyén foglalkoztathatóságát. 

1.2.8. Versenyképesség 

Az ifjúság munkanélkülisége nem csak statikusan probléma, hanem a hosszú távú prosperitást is 
alááshatja: több szempontból is veszélyezteti a gazdaság versenyképességét, illetve az egyéni 
értékteremtést. A munkanélküliség magas mértéke önmagában is negatív hatással van a 
gazdaság teljesítményére és versenyképességére, ám ehhez számos járulékos negatív hatás is 
kapcsolódik. 

Az új nemzedék foglalkoztatása miatt az aktív rétegek szűkebbek, ezért a közteherviselés átlagos 
mértéke megnő. Ez visszaveti az aktív érdekek termelési motivációit is – a jelenség pedig tovább 
rontja a gazdaság versenyképességét. A fiatal generációk jelenbeli munkanélkülisége és 
inaktivitása hosszabb távon is a gazdasági versenyképesség visszaesését okozza: a felnövő 
nemzedékek nem vagy csak később szerzik meg a magasabb hozzáadott értékű munkához 
szükséges képességeket. 

A probléma tulajdonképpen a munkaerő-piaci nehézségek speciális hatása, amely egyrészt 
jelentős mértékű társadalmi költséget okoz, másrészt a társadalmi kohézióra is negatív hatással 
van. 

Az, hogy az ifjúsági munkanélküliség miért probléma, mik az okai és következményei, különböző 
megközelítésekkel értelmezhetjük. Egyrészt az iskola és a munka közötti átmenet időigényes, így 
a fiatalok alacsonyabb munkaerő-piaci részvétele részben természetes. Az ifjúsági 
munkanélküliség piaci vagy állami kudarcok következményeként is értelmezhető, aminek 
társadalmi költségei jelentősek. Mostanában legtöbbször a válsággal indokolják a fiatalok 
foglalkoztatási problémáit. A közgazdászok emellett még a piaci információs problémákkal 
szokták magyarázni az ifjúsági munkanélküliséget: egy fiatal zsákbamacska a munkaadónak. A 
fiatalok és az idősek közötti társadalmi szakadás megközelítés generációs konfliktusként 
értelmezi a problémát. Gyakori magyarázat, hogy a rossz iskola vagy a rosszabb helyzetűek 
munkaerő-piaci kiszorulása a fő ok. A statikus megközelítéseket egészíti ki az a gondolat, hogy a 
fiatalok rossz foglalkoztatási helyzete a versenyképességet is aláássa, így a jövőbeli prosperitást 
is veszélyezteti. 
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1.2.9. Összefoglaló táblázat 

2. táblázat: Az ifjúsági munkanélküliség értelmezésének megközelítései 

Megközelítés A probléma Okok Következmények Javasolt 
eszközök 

Átmenet 

A tanulásból a 
munka világába való 
átlépés mindig 
fokozatos és 
időigényes  

Az oktatás és a munka 
természetéből adódó 
jelenség 

Munka és tanulás között 
természetes szünet 
létezik  

- 

Drága tétlenség 

A nem dolgozó 
fiatalok hozzáadott 
értéke hiányzik, 
eltartása drága  

Piaci anomália, piaci 
kudarc  

Az értékteremtés 
alacsonyabb a 
lehetségesnél, a 
közterhek pedig 
magasabbak  

A piaci anomália 
megoldása  

Válság  
Nehezebb belépni a 
munkaerőpiacon és 
megtapadni ott  

A csökkenő munkaerő-
kereslet miatt az új 
nemzedékeknek nincs 
hely a 
munkaerőpiacon, az 
elbocsájtások kára és 
költsége a fiataloknál 
kisebb  

A fiatalok nem tudnak 
tapasztalatokat szerezni, 
illetve hosszú távú 
bérhátrányba kerülnek 

 

Zsákbamacska 

A fiatalok 
képességeikről, 
motivációikról 
nehezen adnak 
hihető információt a 
munkaadóknak  

Az oktatás nem ad 
megbízható szignált, az 
iskola melletti 
munkavégzés nem 
gyakori, a szignált adó, 
a társadalmi aktivitás 
nem gyakori, más 
intézmény sincs  

Információs probléma a 
munkaerőpiacon 

Megfelelő jelzési 
intézmények 
kiépítése, 
információk 
biztosítása. 

Szakadás 

Az új nemzedék nem 
integrálódik 
megfelelően a 
társdalomba  

A fiatalok nem akarnak 
bekapcsolódni a munka 
világába mert nem 
érzik a helyüket a 
világban, az öregebbek 
pedig a motiváció 
hiányáért kárhoztatják 
őket 

A munkaerő-piaci 
kudarcok tovább 
nehezítik a 
beilleszkedést, 
felerősödik a deviancia 

A fiatalok és az 
idősek társadalma 
közötti 
együttműködés 
erősítése 

Rossz iskola  

Az iskolarendszer 
nem ad a munkaerő-
piaci megfeleléshez 
szükséges tudást  

A képzési rendszer 
szerkezete és/vagy 
minősége nem 
megfelelő 

Nincs megfelelő 
minőségű és képesítésű 
munkaerő 

Munkaadók 
tapasztalatainak 
beépítése a 
képzési 
rendszerbe 

Kiszorítva  

Egyes társadalmi 
csoportokban a 
fiatalok lehetőségei 
rosszabbak a 
munkavállalás 
területén  

A hátrányos helyzetű 
csoportok nem 
integrálódnak az 
oktatásba, a 
munkaerőpiacra az 
információ és az 
intézmények hiánya 
miatt 

Oktatásból való 
lemorzsolódás, a 
munkaerőpiacról való 
kiszorulás, szegregáció 

Felzárkóztatási és 
integrációs 
programok, az 
oktatásban való 
benntartás 

Versenyképes-
ség 

A fiatalok nem 
szereznek 
értékteremtő 
képességeket, az 
aktívakra 
értékteremtési 
motivációja csökken 

A munkanélküliek nem 
szereznek 
tapasztalatokat, az 
aktívak nagyobb 
közterheket vállalnak 

A gazdaság 
versenyképessége 
csökken 
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1.3. Hazai helyzetkép 

2011 Magyarországán mintegy 300 ezerrel kevesebb fiatalt foglalkoztattak, mint 1998-ban. A 
foglalkoztatás visszaesésének csak részben oka a gazdasági világválság, mivel a 2000-es években 
jelentősen megnőtt az oktatásban részt vevő fiatalok száma és korcsoportos részaránya. A 15 és 
24 év közöttiek közül 2000-ben 780 ezren vettek részt az oktatásban, 2011-ben ez a szám 842 
ezer volt. 

A magyar fiatalok munkaerő-piaci esélyeit erőteljesen meghatározza a legmagasabb iskolai 
végzettség: 2011-ben az alacsony képesítésűek 5 százalékát, a középfokú végzettségűek 29,1 
százalékát, illetve a diplomások 57,5 százalékát foglalkoztatták. 2009-ben a szakiskolai 
képesítéssel rendelkezők 60 százaléka nem a szakmájában helyezkedett el – a szakmunkások 
mintegy 40 százaléka segédmunkásként dolgozott. A szakiskolákban tanulók lemorzsolódási 
aránya 2006-7-ben elérte a 30 százalékot.  

Az ifjúság munkaerő-piaci helyzetét tekintve Magyarországon nincs szó erőteljes régiók közötti 
eltérésekről, s a férfiak és nők elhelyezkedési és bérkilátásainak különbsége a 15 és 24 év közötti 
korosztályban kisebb, mint az idősebb korosztályokban. 

A fiatalok legfőbb foglalkoztatójának Magyarországon a feldolgozóipar, a kereskedelem és a 
turisztikai-vendéglátóipari szektor számított. 2008 és 2011 között a legfontosabb foglalkoztatók 
nem változtak, noha a feldolgozóipar foglalkoztatása erőteljesen visszaesett. A válság évei alatt a 
legnagyobb visszaesés az építőiparban zajlódott le, miközben a fiatalok foglalkoztatása a 
turisztikában és a kereskedelemben esett vissza legkevésbé. 

1.3.1. Romló kilátások itthon 
3. ábra: A fiatalok munkaerőpiaci megoszlása Magyarországon 2000-2011 

 

Forrás: Eurostat 
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A 3. ábra jól mutatja, hogy az oktatás expanziójával párhuzamosan a dolgozó fiatalok aránya 
folyamatosan csökkent a válság előtti időszakban, a válság hatására pedig a munkanélküliek 
tábora duzzadt meg a munkával rendelkezők rovására. 

1998 óta erőteljes változás figyelhető meg a foglalkoztatottság tekintetében: míg a vizsgált 
periódus első évében még minden harmadik 15 és 24 év közötti fiatal helyezkedett el a 
munkaerőpiacon, addig 2011-ben már a fiatalok ötöde nem vállalt munkát. Ez azt jelenti, hogy 
2011-ben Magyarországon mintegy 300 ezerrel kevesebb fiatalt foglalkoztattak, mint 1998-ban.  

A foglalkoztatás visszaesése összefüggésben áll azzal, hogy a vizsgált időszak kezdete óta 
jelentősen megnőtt az oktatásban részt vevők száma. Ezt jól érzékelteti az, hogy 1998-ban 
mintegy 540 ezer ember vett részt nappali tagozatos közép- és felsőfokú oktatásban, 2009-ben 
pedig ez a szám már a 686 ezret is elérte. 

Látható, hogy 2000 és 2011 között a fiatalok munkanélkülisége jelentősen nőtt: míg az 
ezredforduló évében 68 700 ember volt munkanélküli, addig 2011-ben már 77 ezer ember 
keresett, ám nem talált munkát. A munkanélküliség megugrásában jelentős szerepet játszott a 
2008-as gazdasági világválság, amelynek hatására 2009-ben és 2010-ben a 79 ezret is 
meghaladta a fiatal munkanélküliek száma. 

A NEET, tehát a mind képzésből, mind foglalkoztatásból kimaradó fiatalok teljes 15 és 24 év 
közötti korcsoporthoz viszonyított aránya 2000-ben 15,4 százalék, 2011-ben pedig 13,3 
százalék volt. Számuk a vizsgált periódusban csökkent: 2000-ben 314 ezer, míg 2011-ben 228 
ezer ilyen fiatal élt Magyarországon. 

4. ábra: Fiatal és idősebb munkavállalók arányszámai 2000-2011 

 

Forrás: Eurostat  

A 4. ábra két mutató 2000 és 2011 közötti időbeli alakulását mutatja meg. A négyzettel jelölt 
mutató kifejezi, hogyan aránylott Magyarország ifjúsági foglalkoztatási szintje a 25 és 64 év 
közötti korosztály foglalkoztatási szintjéhez. A vizsgált időszak elején, 2000-ben a 15 és 24 év 
közöttiek foglalkoztatottsági szintje az idősebb korosztály 53 százalékát tette ki, 2011-ben 
viszont ez az arány már csak 28,6 százalék volt. 
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A NEET-csoport adatai ugyanakkor nem változtak a vizsgált időszakban – a munkaerőpiacról 
kiszoruló ifjúság tehát valószínűleg az oktatásban résztvevők arányát növelte. A fiatalok és 
idősek foglalkoztatása közötti arányszám csökkenése a 2000 és 2004 közötti időszakban 17 
százalék volt. A 2004 és 2009 közötti periódusban lassabb visszaesést regisztráltak, 2009 óta 
pedig az arányszám lényegében stagnál. Ebből arra következtethetünk, hogy a fiatalok 
foglalkoztatásának visszaesése elsősorban nem a gazdasági világválságnak köszönhető. 

A 25 és 64 év közöttiek foglalkoztatási szintje 2000 és 2011 között hazánkban rendre a 15 és 24 
év közötti képzésben vagy foglalkoztatásban részt vevők arányának (mindenki, aki nem NEET) 
73 százalékát vette fel. Ebből arra következtethetünk, hogy hosszú távon a dolgozó vagy 
képzésben részt vevő fiatalok körülbelül háromnegyede későbbi életkorban is el tud helyezkedni 
a munkaerőpiacon. 

5. ábra: Fiatalok és idősek munkanélküliségi arányszáma 2000-2011 

 

Forrás: Eurostat 

 

Az 5. ábra 2000 és 2011 között mutatja meg, hogyan aránylott Magyarország ifjúsági 
munkanélküliségi rátája a 25 és 64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátájához. Az 
elhelyezkedni nem képes fiatal munkakeresők aktívak közötti aránya 2000-ben több mint 
kétszerese volt a 25 és 64 év közöttiek hasonló arányának. A fiatal munkanélküliségi ráta 2005-
ben körülbelül több mint háromszorosa volt az idősebb csoport rátájának. A gazdasági válság 
csúcspontjának számító 2009-es évben az arány háromszoros volt, ezt követően pedig két és 
félszeres szint körül stabilizálódott. Ebből arra következtethetünk, hogy a fiatal munkanélküliség 
magas szintjének fő oka nem elsősorban a 2008-ban megkezdődő gazdasági válság. 
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1.3.2. Máshol más a helyzet? 

6. ábra: A 15 és 24 év közöttiek a munkaerőpiacon – Európa 

 

Forrás: Eurostat 

A 6. ábra szemlélteti 15 és 24 év közötti korosztály 2011-es munkaerő-piaci helyzetét Európa öt 
országában, illetve országcsoportjában.  

A képzésből és munkából is kimaradó NEET-csoport mérete a fiatalok között Magyarországon 
nagyjából megegyezik az Európai Unió átlagával – tehát 100-ból körülbelül 13 ember sorolható e 
kategóriába. Amennyiben a magyarországi NEET-arány mérete az uniós aránnyal teljesen 
megegyező lenne, akkor körülbelül 5 ezer ember kerülne vissza a munkaerőpiacra. 

Ebből az következik, hogy Magyarország rendkívül alacsony foglalkoztatási adatait elsősorban 
az oktatásban résztvevők magas száma és aránya indokolja. Hazánkban a 15 és 24 év közötti 
fiatalok 62 százaléka van képzésben, miközben az Egyesült Királyságban csak a fiatalok negyede, 
az unióban pedig 40-45 százaléka vesz részt az oktatásban. 

Az Egyesült Királyság, Spanyolország, az Európai Unió, a visegrádi országok és Magyarország 
összehasonlítása rámutat: a vizsgált országok közül hazánk rendelkezik a legalacsonyabb 
foglalkoztatási rátával. Az ifjúság foglalkoztatási aránya Magyarországon a vizsgált országok 
közül a legalacsonyabb, még a legsúlyosabb munkanélküliséggel küzdő Spanyolország adatát 
sem éri el. 

Amennyiben a magyar foglalkoztatási ráta megegyezne a visegrádi országok szintjével, az a 
nemzetgazdaság számára 64 ezerrel több 15 és 24 év közötti elhelyezkedni képes munkavállalót 
jelentene. Ha a foglalkoztatási szint az uniós, 25,575 százalékos szintet is elérné, akkor a 
jelenlegi állapothoz képest körülbelül 92 ezerrel több dolgozó fiatalról beszélhetnénk. 

A munkanélküliségi arány – tehát a teljes korcsoporthoz viszonyított munkanélküliség – 
ugyanakkor 2011-ben Magyarországon volt a legkisebb: hazánkban a fiatalok 6,25 százaléka 
keresett, ám nem talál munkát, miközben ez a szám az EU 27 országában 8,86, 
Spanyolországban pedig 18,72 százalék volt. 
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A foglalkoztatási és munkanélküliségi arányszámok összevetéséből arra következtethetünk, 
hogy a munkanélküliségi arány alacsony hazai szintje a munkaerőpiacra be sem lépő fiatalok 
magas arányának köszönhető. Az aktivitási szint a vizsgált országok és régiók közül 
Magyarországon a legalacsonyabb: hazánk fiataljainak alig negyede vállalt vagy keresett munkát. 
2011-ben a korcsoport 62 százaléka vett részt az oktatásban, míg 13,3 százalékuk mind a 
képzésből, mind a munkából kimaradt. 

7. ábra: Fiatal és idősebb munkavállalók arányszáma 2002-2011 

 

Forrás: Eurostat  

 

A 7. ábra megmutatja, hogy a 2002 és 2011 közötti időszakban hogyan aránylott egymáshoz a 15 
és 24 év közötti, valamint a 25 és 54 év közötti korosztályok foglalkoztatottsági szintje. A fiatal 
munkavállalók 25–54 közötti munkavállalókhoz viszonyított foglalkoztatása 2002 óta 
valamennyi vizsgált országban csökkent. A legerőteljesebb csökkenés Spanyolországban 
tapasztalható, ugyanakkor ez az arány Magyarországon a legalacsonyabb: a 25 és 54 év 
közöttiek foglalkoztatási rátája a 25 és 54 ék közöttiek hasonló mutatójának negyedét sem éri el. 

A fiatalok idősebbekhez viszonyított foglalkoztatottsági arányszáma az EU-ban a vizsgált 
periódusban hozzávetőlegesen hat százalékponttal csökkent – 2011-ben körülbelül az ifjúsági 
foglalkoztatás szintje a 25 és 64 év közöttiek szintjének 47 százaléka. Az arányszám 
Magyarországon 2002 és 2011 között mintegy 16 százalékponttal csökkent – az ifjúsági 
foglalkoztatás szintje így ma az idősebbek foglalkoztatási arányának 29 százalékát teszi ki. 

1.3.3. Oktatásban az ifjúság 

Az oktatásban résztvevők összlétszáma a 15 és 24 év közötti korosztályban Magyarországon 
2000 és 2012 között mintegy 60 ezer fővel nőtt, miközben az említett periódusban a korcsoport 
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népessége mintegy 300 ezer fővel csökkent28. Amíg 2000-ben a nem foglalkoztatottak 51,1 
százaléka vett részt képzésben, addig ez az arány 2010-re 68,8 százalékra nőtt. 

A folyamat egyik meghatározó tényezőjének a felsőoktatás mind szélesebb körű igénybevétele 
számít. Az egyetemi és főiskolai hallgatók száma a kilencvenes években évi 10 százalék körül 
növekedett, e trend pedig – némileg enyhülve ugyan – a 2000 utáni években is folytatódott.29 

A folyamat 2005-re érte el csúcspontját. A 2005 és 2008 közötti években körülbelül 262 ezer 15 
és 24 év közötti fiatal vett részt a felsőoktatásban. A felsőfokú képzésben (ISCED 5, 6) részt vevő 
15 és 24 év közöttiek száma 2000-ben 218 ezer, 2010-ben pedig 254 ezer volt – ez tíz év alatt 36 
ezres, 16 százalékos bővülést jelent.30 

A felsőoktatásban résztvevők arányának növekedése a hallgatók alacsony munkaerőpiaci 
aktivitásával párosult. Magyarországon 2009-ban 5 százalék alatt volt az iskola mellett dolgozó 
18-24 évesek aránya. Ez kevesebb, mint az EU országok átlagának (15,5 %) harmada, jelentősen 
elmarad a 30 százalék körüli német, a 40 százalék körüli holland és a majdnem 50 százalékos 
dán érték.31 A foglalkoztatási statisztikák által felvázolt képet némileg árnyalja, hogy 2010-es 
adatok alapján a nappali tagozaton tanulók 20,9%-a nyilatkozott úgy, hogy tanulmányai mellett 
az elmúlt egy évben valamikor dolgozott.

32 A két szám közötti különbség arra utal, hogy a tanuló 

fiatalok között jelentős lehet a nem hivatalos munkavállalás. 

Az oktatásból való lemorzsolódás problémáját mutatja az oktatást idejekorán elhagyók aránya: 
2005 és 2011 között évente átlagosan a 18 és 24 év közöttiek 7-8 százaléka hagyta el alacsony 
képzettségi fokon az iskolákat (ISCED 0, 1, 2 vagy 3c).33 

 

  

                                                             

28 A KSH adatai szerint (http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html) 2000 és 2010 között a 15-24 éves 
korosztály létszáma jelentősen csökkent. 2000-ben a népesség 15 %-a, 1 millió 507 ezer a korosztályba tartozó fiatal 
élt Magyarországon. 2010-re a korcsoport aránya 12,5 %-ra népessége 1 millió 253 ezer főre csökkent. A KSH 
Népességkutató Intézet előrejelzése szerint a fiatalok aránya hasonló ütemben fog csökkenni, 2020-ra a teljes 
népesség 10,2 százaléka, azaz 1 millió 15-24 év közötti él majd hazánkban. 
29 http://www.doktori.econ.unideb.hu/download/pdf/kutatasiforum/2011jan/KissJuditKF.pdf 
30 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/edat_esms.htm 
31 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Young_people_-
_education_and_employment_patterns 
32 A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele 
alapján KSH 2011 
33 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/edat_esms.htm 
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8. ábra: Különböző képzettségű fiatalok foglalkoztatási rátái Magyarországon és az Európai Unióban, 2011 

 

Forrás: Eurostat, 15 és 24 év közötti korcsoport 

 

A legmagasabb iskolai végzettség foka a karrier elején alapvetően határozza meg az 
elhelyezkedési esélyeket. A 15 és 19 év közötti korosztályba eső munkakeresők – akik 
jellemzően legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek – 15,8 százaléka tud 
elhelyezkedni az iskolai végzés utáni 1-3 évben.34 

Magyarországon az alacsony képzettségű (ISCED 0-2) 15 és 24 év közöttiek foglalkoztatottsági 
rátája 5,2 százalék – ez az arány a 27 EU-tagállamban átlagosan 21,6 százalékot tesz ki. A 
középfokú végzettséggel rendelkezők (ISCED 3-4) foglalkoztatottsági szintje Magyarországon 
29,1 százalék, az Európai Unióban 44,4 százalék. A felsőfokú végzettségű fiatal munkavállalók 
foglalkoztatása Magyarországon 57,5 százalék – ez két százalékponttal meghaladja az uniós 
átlagot.35 

A képzettségi szint később is erőteljesen befolyásolja a munkavállalók kereseti kilátásait – ezt 
támasztja alá, hogy egy felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló 2010-ben körülbelül 
57 százalékkal számíthatott nagyobb fizetésre, mint egy hasonló nemű, életkorú és lakhelyű, 
érettségivel rendelkező egyén. Ugyanezen, érettségivel rendelkező egyénhez viszonyítva, egy 
szakiskolai végzettségű munkavállaló 25 százalékkal keresett kevesebbet.36 

Más kutatások szerint a 25 és 64 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagos kereseti 
előnye a középfokú képesítésűekkel szemben a kétezres években 110 százalékos szint felett 
stabilizálódott. 

Jól mutatja a bérezési kilátásokat az is, hogy 2010-ben a 8 általánossal vagy annál kevesebbel 
rendelkező munkavállalók 43,4 százaléka tartozott az alacsony jövedelműek kategóriába. Ez az 

                                                             

34 http://econ.core.hu/file/download/mt2008/kozelkep.pdf 
35 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database# 
36 http://www.econ.core.hu/file/download/mt_2011_hun/statisztika.pdf 
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arány a szakképesítéssel rendelkezők körében 33,3 százalék, míg a középiskolában végzettek 
12,9, a diplomásoknak pedig 2,9 százaléka számított alacsony jövedelműnek. (Alacsony 
jövedelemnek a nemzetgazdaság mediánjának kétharmadát el nem érő jövedelmeket tekintik).37 

1.3.4. Fiatalok és dolgoznak 

A 15 és 24 év közötti fiatalok 2010-ben a nemzetgazdaság teljes foglalkoztatásának 5,8 
százalékát tették ki. Az ifjúság részaránya a munkaerőpiacon elhelyezkedők között 2000-ben 
még 13 százalék felett volt, 2008-ban pedig 7 százalék körüli adatot regisztráltak. A korcsoport 
foglalkoztatási rátája 18,3 százalék volt – 2010-ben 5 fiatalból 1 vállalt munkát Magyarországon. 
A vizsgált korcsoport egyre kisebb mértékben vesz részt a foglalkoztatásban, amely többek 
között a korcsoport szűkülésével, valamint az oktatás részarányának növekedésével 
magyarázható.38 

Az ifjúság foglalkoztatási szerkezete Magyarország különböző régióiban eltérő: 2010-ben218,8 
ezer foglalkoztatott fiatalból 60 ezer a Közép-magyarországi régióban talált munkát, ugyanakkor 
éppen e régióban a legkisebb a korosztály foglalkoztatási részaránya (4,6 százalék). A fiatalok 
foglalkoztatási részaránya két, gazdasági fejlettségét tekintve meglehetősen eltérő régióban a 
legmagasabb: a Közép-Dunántúlon 7, illetve az Észak-Alföldön 6,7 százalék. 39 

A 20 év alatti munkavállalók átlagkeresete hazánkban 2011-ben 110 811 forint volt, 
ugyanebben az évben a 20 és 25 év közöttiek havonta átlagosan bruttó 144 890 forintnyi 

keresetet könyvelhettek el. E korosztályok jelentős fizetési hátrányban vannak az idősebb 
csoportokhoz képest: a 31 és 35 év közöttiek átlagkeresete például 225 025 forint, a 41 és 45 év 

közöttiek bruttó bére pedig 219 973 forint volt. 

A 2004 és 2011 közötti időszakban az egyes generációk közötti fizetéskülönbségek enyhe 
növekedése tapasztalható: míg a 20 év alattiak, illetve a 21 és 25 év közöttiek bérnövekedése hét 
év alatt 45-46 százalék volt, addig a növekedés üteme a 31 és 35 év közöttiek esetében 56 
százalék, a 41 és 45 év közöttiek esetében 49 százalék.  

                                                             

37 http://www.econ.core.hu/file/download/mt_2011_hun/statisztika.pdf 
38 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/fogl_jov_jell.pdf 
39 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/foglalkoztatasregkul10.pdf 
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9–10. ábra: Foglalkoztatottsági ráta és átlagkeresetek korcsoportok és régiók szerint  

 

 

 

Forrás: KSH 
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31–35 éves korosztályban 31 ezer forintos, 15 százalékos átlagos női bérhátrány tapasztalható. 
A különbség mértéke a 41 és 45 közöttiek esetében ennél is magasabb: 53 ezer forint, illetve 27 
százalék.40 

Magyarországon a legtöbb 15 és 24 év közötti fiatal a feldolgozóiparban tud elhelyezkedni. 
Ebben az iparágban 2008-ban 68,9 ezer, 2011-ben pedig 57,1 ezer ember dolgozott a 
korosztályból. Az ifjúság nagy foglalkoztatójának számít még a kereskedelmi és a turisztikai 
iparág is. A kereskedelemben 2008-ban45,9 ezer, míg 2011-ben 41,5 ezer ember jutott álláshoz. 
2008-ban 23 ezren, 2011-ben 21,1 ezren dolgoztak különböző turisztikai és vendéglátóipari 
szolgáltatásokat nyújtó iparágakban. A válság hatására erőteljesen csökkent az építőipar 
foglalkoztatása: 2008-ban 24,2 ezer, 2011-ben 14,1 ezer ember dolgozott az iparágban.41 

Az Európai Kockázatkutató Központ kutatásai szerint a fiatal munkavállalók a nemzetgazdasági 
átlagnál jobban ki vannak téve az olyan munkahelyi körülményeknek, mint a megterhelő fizikai 
munka, a veszélyes anyagok jelenléte. Az ifjúság munkavállalók körében arányaiban több súlyos 
és halálos munkahelyi balesetet regisztrálnak.42 

1.3.5. Munkanélküliek 

A 15 és 24 év közötti fiatalok munkanélküliségi rátája 2000-ben még az Európai Unió átlaga alatt 
volt, azonban 2005 óta rendre meghaladja azt. A tendenciaváltás hátterében elsősorban a 
foglalkoztatás nagymértékű visszaesése áll: egyre kevesebb gazdaságilag aktív fiatal képes 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

A munkanélküliségi arány a 15 és 24 év közötti korcsoportban ugyanakkor alacsonyabb az uniós 
és visegrádi országok átlagától – ez elsősorban az inaktivitás, az oktatásban való részvétel magas 
szintjével magyarázható.  

2010-ben a 15 és 19 év közötti korosztály gazdaságilag aktív fiataljainak csaknem fele (45,7 
százalék) nem tudott munkát találni. E korcsoport munkavállalói általában képzetlen, az oktatási 
rendszert korán elhagyó fiatalok, akik a gazdaságilag aktív népesség 0,5 százalékát teszik ki. 

A 20 és 24 év közötti fiatalok közül 2010-ben 70 ezren kerestek, ám nem találtak munkát. E 
csoport között a képzetlenek vannak a legrosszabb munkaerő-piaci helyzetben, ugyanakkor 
megjelenik a diplomás munkanélküliség jelensége is. Különösen rossz feltételekkel keresnek 
munkát a gimnáziumi érettségivel rendelkezők – ők semmiféle szakképesítést nem tudnak 
felmutatni. A felsőfokú képesítéssel rendelkezők munkanélküliségi rátája 22 százalék, azaz a 
diplomás munkakeresők ötöde nem kapott munkát 2010-ben.43 

  

                                                             

40 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_adattar 
41 Eurostat 
42 https://osha.europa.eu/hu/publications/factsheets/70 
43 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf 
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11. ábra: Munkanélküliségi ráta korcsoportok és régiók szerint 

 

Forrás: KSH 

 

A munkanélküliség problémája hazánk különböző régióiban eltérő mértékben jelenik meg. A 
Közép-magyarországi régióban mintegy 120 ezer fiatal munkanélkülit regisztráltak – ők a térség 
összes munkanélkülijének 13,3 százalékát teszik ki. Magyarország más régióiban ennél 
magasabb részarány tapasztalható – az Észak-alföldi régióban a legmagasabb, ahol a minden 
ötödik munkanélküli az ifjúsági korcsoportba tartozik. A fiatal munkanélküliségi ráta (a 
munkakeresők foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya) 2010-ben a Nyugat-Dunántúlon, 
Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön nőtt, hazánk más régióiban viszont csökkent.44 

1.3.6. Inaktívak 

A gazdaságilag inaktív fiatalok 2010-ben a 15 és 19 év közötti korcsoport 96,3 százalékát tették 
ki, míg ez az arány a 20 és 24 év közöttiek esetében 55,2 százalék volt. Ez összesen 557 ezer, 
illetve 341 ezer embert jelent.  

Az inaktivitás legfőbb oka mindkét korcsoportban az oktatásban való részvétel: ez a 15 és 19 év 
közötti inaktívak 95,9 százalékát, a 20 és 24 év közöttiek 81,8 százalékát érinti. A 20 és 24 év 
közöttiek munkaerőpiactól való távolmaradását 6,9 százalék esetében a gyermekneveléssel 
kapcsolatos családi kötöttségek indokolják. Az inaktív fiatalok (15 és 29 év közöttiek) 3,3 
százaléka azzal indokolta munkaerőpiacról való kimaradását, hogy kilátástalannak tartja 
elhelyezkedését, 6 százalékuk pedig egyéb indokokat jelölt meg.45 

 

                                                             

44 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/foglalkoztatasregkul10.pdf 
45 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf 
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1.3.7. Ifjúsági munkanélküliség hazánkban – összefoglalás 

3. táblázat: Ifjúsági munkanélküliség Magyarországon – főbb jellemzők 

Megközelítés Probléma Magyarország munkaerőpiacán 

Átmenet 
A tanulásból a munka világába 
való átlépés mindig fokozatos és 
időigényes 

Az oktatásból való kilépés és a munkaerőpiacra való 
belépés Magyarországon az alacsonyan képzettek 
(ISCED 0-2) számára 4,2 hónapot vesz igénybe. Ez az 
időtartam a középfokú végzettségűek (ISCED 3-4) 
esetében 3,9; a felsőfokú képesítésűek esetében 2,9 
hónapot vesz igénybe. 
Az Európai Unió 27 országának átlagos értékei rendre: 
5,7; 4,5; illetve 3,2 hónap.46 

Drága tétlenség 
A nem dolgozó fiatalok 
hozzáadott értéke hiányzik, 
eltartása drága 

Az ifjúsági (15-24 évesek) foglalkoztatási ráta nem éri el 
a 25–64 éves korosztály 30 százalékát. 2011-ben 
hazánkban a 15-24 évesek közül 164 ezer fő nem jár 
iskolába és nincs is foglalkoztatva; 77 ezer fiatal keres 
sikertelenül munkát.  

Szétesés 
Az új nemzedék nem integrálódik 
megfelelően a társdalomba 

Az ifjúsági problématérkép átalakulása: 
létbizonytalanság, céltalanság, illetve ezek érzékelése. A 
kilátástalan környezet hatására megnő a kábítószer-
fogyasztás és a bűnözés, növekednek a társadalmi 
feszültségek – Ifjúság 2008. 47 

Kiszorítva 
Egyes társadalmi csoportokban a 
fiatalok lehetőségei rosszabbak a 
munkavállalás területén 

Az alacsonyan képzettek (ISCED 0-2) foglalkoztatottsági 
rátája Magyarországon 2011. negyedik negyedévében 5 
százalék volt. A fenti arány átlaga az EU 27 tagállamában 
21,5 százalék.48 

Válság 
Nehezebb belépni a 
munkaerőpiacon és megtapadni 
ott 

Az ifjúság foglalkoztatási rátája 2007 és 2011 között 2,7 
százalékponttal, 21-ről 18,3 százalékra csökkent. A 
csökkenés mértéke az EU-ban 3,7 százalékpont (37,3-ról 
33,6-ra).49 

Rossz iskola 
Az iskolarendszer nem ad a 
munkaerő-piaci megfeleléshez 
szükséges tudást 

Az oktatásból és képzésből lemorzsolódók aránya a 18 
és 24 év közötti korcsoportban 11,2 százalék volt. Az 
uniós átlag 13,5 százalék.50 A szakiskolában tanulók 
lemorzsolódási aránya 2006-7-ben közel 30 százalék 
volt.51  
2009-ben a szakképesítéssel rendelkezők 60 százaléka 
nem a szakmájában helyezkedett el. A szakképesítéssel 
rendelkezők 40 százaléka segédmunkákban dolgozik. A 
segédmunkákban foglalkoztatottak 80 százaléka 
szakmunkás végzettséggel rendelkezik.52 
Magyarországon a 2006-os PISA szövegértési 
felmérésben résztvevő fiatalok több mint egyötöde 
funkcionális analfabéta volt. A 2009-es PISA-
felmérésben résztvevők 17,6 százaléka volt funkcionális 
analfabéta.53 

 

                                                             

46 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database# 
47 http://www.mobilitas.hu/uploads/1/hirek/2382/fajlok/ifjusag2008_gyorsjelentes_090520.pdf 
48 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database# 
49 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database# 
50 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database# 
51 http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2009/3szam/ 
2090385_kollo_zoldkonyvamagyarkozoktatsmegujitasaert.pdf 
52http://site.nive.hu/folyoiratok/images/stories/Szemle/2009/3szam/2090385_kollo_zoldkonyvamagyarkozoktats
megujitasaert.pdf 
53 http://eduline.hu/kozoktatas/2010/12/8/20101208_pisafelmeres_szovegertes_matematika_eredm 
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2. Nemzetközi áttekintés 

2.1. Nemzetközi helyzetkép 

Az ENSZ 2010-es frissített becslése szerint megközelítőleg 1,2 milliárd 15–24 év közötti fiatal él 
szerte a világon, amely a teljes munkaképes korú, vagyis 15–64 éves lakosság 25 százalékát 
jelenti.54 A fiatalok munkanélkülisége a korosztályban világszerte számos államot érintő 
probléma: az ILO [2012a] felmérése szerint 2011-ben közel 75 millió munkanélküli fiatal volt a 
világon, 4 millióval több, mint 2007-ben. A 15–24 éves korcsoport munkanélküliségi rátája55 
2011-ben átlagosan 12,6 százalék volt a világ gazdaságaiban, ez várhatóan 12,7 százalékra fog 
növekedni 2012-ben. 

A munkanélküliség melletti kritikus csoport a NEET, vagyis azok, akik sem az oktatásban, 
képzésben, sem a foglalkoztatásban nem vesznek részt. 2011-ben az OECD-ben a 15–24 éves 
fiatalok 12,2 százaléka nem dolgozott és nem is képezte magát.56 

A korcsoport foglalkoztatottságának aránya az OECD-ben átlagosan 39,5 százalék. Az ezen belüli 
legmagasabb foglalkoztatottsági arány Hollandiában (63,6%), a legalacsonyabb pedig 
Magyarországon mérhető (18,3%).57 

2.2. Ifjúsági munkanélküliség az Európai Unióban 

Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió egészében komoly társadalmi kihívás: napjainkban 
több mint 5 millió fiatalnak, a 15–24 éves, gazdaságilag aktív korosztály 21 százalékának nincs 
munkája, 7,5 millióan nem dolgoznak, nem tanulnak és nem is vesznek részt képzésben. A 
munkanélküliségi ráta közel a háromszorosa a 25 év felettiek körében mért munkanélküliségi 
rátának. 

A fiatalok növekvő munkanélküliségi rátája mellett a hosszú távon munkanélküli fiatalok aránya 
is egyre magasabb: a 25 évnél fiatalabb munkanélküliek átlagosan 28 százaléka legalább 12 
hónapja munkanélküli. Ráadásul egyre több az olyan fiatal, aki nem keres állást aktívan.  

A növekvő mértékű munkanélküliség miatt a fiatalok egyre nehezebben találnak munkát, ezért 
gyakran úgy döntenek, hogy meghosszabbítják tanulmányaikat vagy új tanulmányokba 
kezdenek. Amennyiben a megfelelő képességeket sajátítják el, ezzel a döntéssel a jövőjükbe 
fektetnek be. Azonban sok fiatal nem dolgozik és nem is tanul. Az unióban 7,5 millió 15 és 24 év 
közötti fiatalnak sem munkája nincs, sem pedig oktatásban vagy képzésben nem vesz részt. Ez az 
arány az egész Unióra vetítve a 2008-as 10,9 százalékról 2011-re 12,9 százalékra emelkedett. 
Bulgáriában és Olaszországban az átlagos szintnél több mint 50 százalékkal magasabb a NEET 
aránya, Görögországban, Írországban, Romániában és Spanyolországban pedig a fiatal nemzedék 
több mint 16 százalékára igaz, hogy (már) nem tanulnak, és (még) nem dolgoznak.58 

                                                             

54 Az adatok forrása az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztályának a világ népesedésének alakulásáról készített 
elemzésének 2010-es revíziójából származik. Az adatok letölthetőek: http://esa.un.org/wpp/Excel-
Data/population.htm (A letöltés ideje: 2012. augusztus 21.) 
55 Vagyis a munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív népesség arányában. 
56 Az OECD átlagában a NEET-arány alakulására az adatok forrása: 
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-work/employment_and_unemployment/neet-paper.aspx (A 
letöltés ideje: 2012. július 21.) 
57 Az adatok forrása az OECD munkaerő-piaci statisztikákról készült adatbázisa. Az adatbázis elérhető: 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=20190# (A letöltés ideje: 2012. augusztus 21.) 
58 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 
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Míg egyik oldalon jellemző tendencia a tanulmányok meghosszabbodása, a másik oldalon egy 
ezzel ellentétes folyamat, a fiatalok lemorzsolódása is megfigyelhető. 2011-ben a korai 
iskolaelhagyók aránya 14 százalék fölött volt az unióban. Ez azt jelenti, hogy a 18–24 éves 
korosztályban minden hatodik fiatal nem rendelkezik legalább alapfokú végzettséggel.59 Az 
OECD becslése szerint a korai iskolaelhagyók 30-40 százalékánál áll fenn a veszély, hogy hosszú 
távon munkanélkülivé, vagy gazdaságilag inaktívvá válnak.60 

4. táblázat: Az ifjúsági munkanélküliség meghatározására szolgáló mutatók az Európai Unió országaiban, 2011.61 

Aktivitás Foglalkoztatottság Munkanélküliség NEET 

Ausztria   59,9   54,9   8,3   6,9 

Belgium   32,0   26,0   18,7   11,8 

Bulgária   27,4   20,1   25,0   22,6 

Ciprus   37,8   29,3   22,4   14,4 

Csehország   30,1   24,7   18,1   8,3 

Dánia   67,1   57,5   14,2   6,3 

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

Észtország   40,6   31,5   22,3   11,8 

Finnország   50,5   40,4   20,1   8,4 

Franciaország   38,3   29,9   22,9   12,0 

Görögország   29,2   16,3   44,4   17,4 

Hollandia   68,8   63,5   7,6   3,8 

Írország   39,9   28,2   29,4   18,4 

Lengyelország   33,6   24,9   25,8   11,6 

Lettország   38,4   27,2   31,0   15,7 

Litvánia   29,4   19,7   32,9   12,5 

Luxemburg   24,9   20,7   16,4   4,7 

Magyarország   24,7   18,3   26,1   13,3 

Málta   51,8   44,7   13,8   10,6 

Németország   52,5   47,9   8,6   7,5 

Olaszország   27,4   19,4   29,1   19,8 

                                                             

59 Az EU 2020 célja, hogy ezt az arányt 10%-ra csökkentse. 
60 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0933:FIN:HU:HTML 
61 A táblázatban a nap és felhő ábrák segítik az EU átlagtól való eltérés vizsgálatát. 

1 nap: az átlagtól való 25-50% közötti kedvező eltérés  
2 nap: az átlagtól való több mint 50%-os kedvező eltérés  
1 felhő: az átlagtól való 25-50% közötti kedvezőtlen eltérés 
2 felhő: az átlagtól való több mint 50%-os kedvezőtlen eltérés  
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Portugália   38,8   27,2   30,1   12,7 

Románia   31,1   23,8   23,7   17,4 

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

Svédország   52,6   40,5   22,9   7,5 

Szlovákia   30,2   20,2   33,5   13,8 

Szlovénia   37,4   31,5   15,7   7,1 

Eurózóna átlaga   42,2   33,5   20,8   12,6 

EU átlaga   42,7   33,6   21,4   12,9 

Forrás: Eurostat 

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) becslést62 
készített arra vonatkozólag, hogy mekkora gazdasági költséget jelent a NEET-csoport 2163 uniós 
tagállamban. A becslés szerint 2008-ban a fiatalok hosszú távú munkanélkülisége és inaktivitása 
összesen heti 2 milliárd EUR költséget jelent, ez az összeg pedig a 21 érintett állam egy évben 
megtermelt GDP-jének az 1,1 százalékával egyezik meg.64 Ha ezeknek a fiataloknak csupán 10 
százaléka újra munkába állna, évente összesen több mint 10 milliárd eurót lehetne 
megtakarítani.65 

2.2.1. Az ifjúsági munkanélküliség háttere 

A fiatalok munkanélkülisége nem új keletű jelenség, a nyugat-európai országok már a hetvenes 
évek második felében szembesültek a problémával, mivel az 1973-as olajárrobbanás és a 
munkaerőpiacra lépő fiatal korosztály nagyobb létszáma miatt ebben az időszakban szinte 
mindegyik nyugat-európai országban megemelkedett az állás nélküli fiatalok aránya. A 
nyolcvanas évek második felében a kedvező gazdasági folyamatok eredményeképpen ugyan 
csökkent az ifjúsági munkanélküliség a fejlett országokban, de a kilencvenes évek elejére ez a 
folyamat lelassult (Gyöngyösi–Geist,[2008]). 

A különböző országokban eltérő módon alakul az ifjúsági munkanélküliség háttere. 
Görögországban már a válság előtt is az uniós átlag alatti volt a fiatalok foglalkoztatottsági rátája, 
ami többek között azzal indokolható, hogy az iskola és a munka közötti átmenet hosszú és 
nehézkes volt a fiatalok számára, így az az inaktivitás felé terelte a fiatalokat. 

Franciaországban szintén az iskola befejezése és az első állás megszerzése között eltelt idő 
tekinthető kritikusnak. Ezt kiegészítő probléma, hogy számos fiatal szerez ugyan gyakornoki 

                                                             

62 A számítás az államháztartási költségeket és az erőforrás költségeket veszi figyelembe. Előbbi az államháztartásra 
gyakorolt hatásokat összesíti: a jóléti rendszerek költségeit és a kiegészítő egészségügyi, jóléti és igazságszolgáltatási 
kiadásokat. Az erőforrás költségek a gazdaság becsült veszteségeit (elmaradt kereset), az egyénnek és a családnak 
nyújtott jóléti ellátásokból fakadó veszteségeket, valamint a társadalom fennmaradó részére gyakorolt hatásokat (pl. 
nem pénzbeli munkavállalói ellátások, saját fogyasztásra termelt áruk) veszik számba. Az elemzés a jövedelmekre és 
életkörülményekre vonatkozó, 2008. évi közösségi statisztika (EU-SILC) felhasználásával készült. A felmérés a 16–29 
éves lakosságot vizsgálja. Az egyes NEET-személyek jövedelmét egy vagy több olyan fiatal foglalkoztatott 
jövedelmével hasonlítják össze, akik ugyanazon jellemzőkkel rendelkeznek.  
63 EU tagállamok. Adathiány miatt kivéve Dánia, Görögország, Finnország, Franciaország, Málta és Svédország. 
64 Az alapítvány számításai szerint Magyarország társadalmi számára éves szinten 1,7 milliárd eurós terhet ró a 
fiatalok hosszú távú munkanélkülisége és inaktivitása – ez a GDP 1,6%-át jelentő összeg. (Eurofound [2011]) 
65 Eurofound [2011] 
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munkahelyeket, azokat mégsem tudja később teljes állásra cserélni, mivel a foglalkoztatók újabb 
és újabb gyakornokokat vesznek fel az állandó alkalmazottak helyett.66 

Finnországban az alacsony végzettségűek helyzete tekinthető kirívóan rossznak a fiatalok 
körében: miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok esetében 4-6 százalékos volt a 
munkanélküliség 2008 és 2010 között is, addig a képzetlenek körében 19-ról 34 százalékra, a 
középfokú végzettségűeknél pedig 10-ről 20 százalékra ugrott arányuk ugyanezen időszakban. 

Litvániában a szakértők szerint részben a szakképzett munkaerő- kínálat és kereslet közötti 
eltérésekből fakad a munkanélküliség magas szintje. A piaci igényeknél nagyobb a jogi és 
menedzsmentképzéssel rendelkezők aránya, míg a műszaki és mérnöki szakemberekből hiány 
van az országban.67 

2.2.2. A válság hatásai az ifjúsági munkanélküliségre 

A fiatal munkanélküliek száma a gazdasági visszaesés következtében 2008 és 2010 között 1 
millióval emelkedett Európában. A válság előttihez képest a fiatalok munkanélküliségi rátája 
jobban nőtt, mint a teljes népességé, a korosztály részaránya a munkanélküliek között viszont 
enyhén csökkent.6869 

Néhány tagállamban különösen aggasztó a helyzet: Lettországban, Litvániában, Szlovákiában és 
Portugáliában a 30 százalékot, Görögországban és Spanyolországban pedig már a 40 százalékot 
is meghaladta a fiatalkori munkanélküliség, míg a legjobb helyzetű országok, Ausztria, 
Németország, Hollandia esetében 7-9 százalék között mozgott ez az arány 2011-ben. Jellemző, 
hogy azokban az országokban ugrott 25 százalék fölé az ifjúsági munkanélküliség, amelyekben 
arányuk a válság előtt is magas szinten volt. 

A 2008-as válság legnagyobb mértékben a fiatalok foglalkoztatottságát vetette vissza, azon belül 
is az állástalan férfiak aránya nőtt nagyobb mértékben. Utóbbi oka, hogy a válság azokat az 
ágazatokat érintette nagyobb mértékben, amelyekben a férfiak foglalkoztatottsága jellemzően 
magasabb (például a bányászat, a feldolgozóipar, az építőipar). A fiatalok munkanélkülisége 
annak ellenére növekszik, hogy az európai uniós tagállamok többségében egyre kisebb létszámú 
korosztály lép be a munkaerőpiacra. 

  

                                                             

66 Eurofound [2012b] 
67 Európai Bizottság [2011a] 
68 Az adatok forrása az Eurostat adatbázisa. Az adatbázison belül a munkanélküliségre vonatkozó adatok elérhetőek a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do és 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en honlapokon. (A letöltés ideje: 2012. 
augusztus 21.) 
69 Ennek két oka lehet. Egyrészről, a 25 év feletti korosztály jóval nagyobb, ezért a munkanélküliségi ráta kisebb 
emelkedése a munkanélküliek számában magasabb növekedést eredményezhet. Másrészt a fiatalok a 
munkanélküliség mellett az inaktivitásba (ezen belül is az oktatásba) menekülnek, így halogatva a munkaerőpiacra 
való belépésüket. 
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13. ábra: A 25 év alattiak munkanélküliségének rátája az EU-ban nemek szerinti bontásban;  
idősoros adatok 

Forrás: Eurostat adatai alapján készített saját ábra 

2.2.3. A meglévő problémák felerősödése 

A 25 év alatti fiatalok munkanélküliségi rátája átlagosan 2,5-szerese a 25 feletti népességének az 
unió tagállamaiban. Az idősoros adatokat vizsgálva látható, hogy ez a különbség nem változott 
jelentősen a válság hatására. A mutató ezért arra utal, hogy az ifjúsági munkanélküliség 
problémája nem csupán a válság következménye, a válság inkább csak felerősítette a meglévő 
problémákat: a munkaerő-piaci kereslet a piaci egészében csökkent, ami a már eredetileg is 
magas munkanélküliséggel rendelkező fiatalokat arányosan jobban sújtotta. 
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14. ábra: A 25 év alattiak és 25 év felettiek munkanélküliségének egymáshoz viszonyított aránya, idősoros 
adatok70 

 

Forrás: Eurostat adatai alapján készített saját ábra 

2.2.4. Aktív fiatalokból dolgozó felnőttek? 

A 25 év alatti foglalkoztatottak és tanulók,71 valamint a 25 és 64 év közöttiek 
foglalkoztatottságának egymáshoz viszonyított aránya megmutatja, hogy azok a fiatalok, akiknek 
25 éves koruk előtt munkájuk van vagy valamilyen oktatásban, képzésben vesznek részt (vagyis 
nem tekintjük őket problémás csoportnak), mennyiben kerülnek át a foglalkoztatottak közé 25 
éves koruk felett. Az egyhez közeli mutató azt jelenti, hogy a tevékeny fiatalok és a tevékeny 
felnőttek aránya hasonló – ez arra utalhat, hogy a fiatalkori tevékenység a felnőttkori 
foglalkoztatottság előjele. Ahol az arány alacsonyabb, ott a fiatalok tevékeny volta (azaz, hogy 
tanulnak vagy dolgoznak) nem garancia a jövőbeni foglalkoztatottságára: vagy az oktatási 
rendszer nem készít fel kellően a munkaerőpiac elvárásaira, vagy az első munkahelyek nem 
jelentenek garanciát a fiatalok munkaerőpiacon való megtapadására.72 Svédországban (ahol ez a 
mutató a legmagasabb) és az Egyesült Királyságban a nem NEET-arány magasabb a felnőtt 
lakosság foglalkoztatottsági arányához képest, így valószínűsíthető, hogy a nem NEET-fiatalok 
jobban megállják a helyüket a munkaerőpiacon: a tevékeny fiatalokból foglalkoztatott felnőttek 
válnak. A legalacsonyabb rátával rendelkező Málta esetében a 25 és 64 év közöttiek alacsony 
foglalkoztatottsága miatt a nem NEET-csoportba tartozók is nehezen boldogulnak az oktatás 
vagy képzés befejezését követően.73 

                                                             

70 Az ábrákon a legmagasabb és a legalacsonyabb értékkel rendelkező országok mellett az Egyesült Királyság, 
Németország, Magyarország adatsorai, valamint az EU 27 tagállamának és az euróövezetnek az átlagait ábrázoljuk. 
71 Vagyis az a csoport, amelyik nem tartozik a NEET-be. 
72 Persze a tevékeny fiatalok és a dolgozó idősebbek alacsony arányszámára magyarázat lehet az is, hogy a 
munkaerőpiacon kevéssé sikeres korosztályt egy új aktívabb és tanultabb generáció váltja fel. A magas és alacsony 
arányszámú országok listája azonban azt sejteti, hogy nem ez a legvalószínűbb magyarázat. 
73 Az Eurostat adatbázisa alapján számítva a NEET-csoportból számoltuk a nem NEET-ek arányát. Ezt osztottuk el a 
25–64 év közötti felnőtt lakosság foglalkoztatottsági rátájával. A mutató nem tudja kezelni, ha egy-egy országban az 
átlagosnál nagyobb munkaerő-piaci sokkok történtek. A mutató 1-hez közeli értékei következhetnek a 25–64 év 
közöttiek foglalkoztatottságának javulásából vagy a NEET-csoport növekvéséből egyaránt, azonban mindkét esetben 
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15. ábra: A 25 év alatti foglalkoztatottak és tanulók, valamint a 25 és 64 év közöttiek foglalkoztatottsági 
rátájának egymáshoz viszonyított aránya, idősoros adatok 

 

Forrás: Eurostat adatai alapján készített saját ábra 

Míg a teljes lakosság körében a gazdaságilag aktívak aránya stagnált vagy nőtt az utóbbi 10 év 
alatt (Szlovákia és Svédország kivételével), addig a fiatalok aktivitása, néhány példát leszámítva 
(Ausztria, Franciaország, Észtország, Németország, Svédország), csökkent az EU tagállamaiban. 
A fiatalok aktivitása így az aktív korú lakosság arányában egyre kisebb volt: 2011-ben a 15–64 
évesek aktivitási rátája átlagosan 1,7-szerese volt a 25 év alattiakénak az Európai Unió 
országaiban. 

                                                                                                                                                                                              

elmondható, hogy a nem problémásnak tekintett csoport, vagyis a nem NEET foglalkoztatottsága a felnőtt korba érve 
várhatóan erősebb. 



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

 46 

16. ábra: A 15–64 éves korosztály aktivitása a fiatalok aktivitásához képest

 

Forrás: Eurostat adatai alapján készített saját ábra 

2.2.5. Trendek 2007–2011 között 

A 15–24 éves korcsoportban 2007-ről 2011-re a munkanélküliségi ráta 36 százalékkal, a NEET 
aránya 18 százalékkal nőtt, az aktivitás pedig 3,4 százalékkal csökkent az EU 27 tagállamának 
átlagában, a foglalkoztatás szint pedig 10 százalékkal volt alacsonyabb. Az uniós tagállamok 
közül a legjelentősebb negatív változások Írországban, Görögországban, Spanyolországban, 
Litvániában és Lettországban történtek. A 2011-es adatokban a fenti országokon kívül 
Olaszország, Szlovákia, Bulgária és Románia ifjúsági munkanélküliséget leíró mutatói alakultak 
az európai átlagnál jelentősen kedvezőtlenebb módon. A negatív trendek mellett egyes 
országokban pozitív változások is történtek: Németországban 2007-hez képest javultak a 
mutatók; Hollandiában, Franciaországban és Ausztriában megközelítőleg változatlan volt a 
fiatalok helyzete; Dániában pedig ugyan csökkent a 25 év alattiak munkaerő-piaci jelenléte, a 
mutatók ugyanakkor továbbra is a legjobbak közé tartoznak Európában. 

2.3. Állami megoldások külföldön az ifjúsági munkanélküliség kezelésére 

2.3.1. Koncepciók 

Az ifjúsági munkanélküliség világszerte jelentős probléma, a fejlett országok többsége 
foglalkozik témával. Az arab tavasz, a brit, francia és spanyol zavargások következtében számos 
nemzetközi szervezet és kezdeményezés központi kérdésévé vált a téma, így például a 2012 
januárjában rendezett davosi G20 csúcs során is kiemelten kezelték a fiatalok helyzetét.74 

A különböző országokban eltérő módon alakul az ifjúsági munkanélküliség háttere, okai, 
valamint annak kezelési lehetőségei. Az országok a különböző trendektől függően alakítják ki 

                                                             

74 BBC [2012a] 
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szakpolitikai beavatkozási koncepciójukat. Az ILO Global Employment Trends for Youth 2012 
elemzése alapján a következő csoportokba sorolhatóak a beavatkozási irányok: 

• Makro és növekedésösztönző politika. A foglalkoztatás általánosságban vett 
ösztönzése, fenntartható munkahelyteremtés. 

• Aktív munkaerő-piaci programok a fiatalok igényeire szabva. Így többek között: 

o közvetlen munkahelyteremtő támogatások, 

o foglalkoztatási szolgáltatások fejlesztése a munkahely megszerzésének 
elősegítésére,  

o készségfejlesztési programok és továbbképzések,  

o a közfoglalkoztatás fejlesztése, 

o adókedvezmények a fiatalok foglalkoztatása esetén  

o és a vállalkozóvá válás ösztönzése. 

• Foglalkozatási szabályok és fiatalok szociális védelme. Bér és munkakörülményekre 
vonatkozó szabályozás módosítása, szociális védőháló erősítése. 

• Társadalmi párbeszéd és partnerség a fiatal foglalkoztatásról. Foglalkoztatási és 
vállalkozói szövetségekkel való együttműködések. 

• Munkaerő-piaci információk és elemzőrendszerek fejlesztése. Adatgyűjtés, elemzések 
készítése, programok értékelése. 

Az USA, Kanada és a legtöbb európai uniós ország meghirdetett növekedésösztönző 
programokat. (Bell és Blanchflower [2009]) Ezek első sorban nem az ifjúsági munkanélküliségre, 
hanem a gazdaság általánosságban vett erősítésére koncentráltak. Ezek a programok az ifjúsági 
munkanélküliség kezelése szempontjából nagyon fontosak, ugyanakkor, mivel a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetére közvetetten hatnak, ezekkel a programokkal a továbbiakban nem 
foglalkozunk részletesen. 

Az aktív munkaerő-piaci beavatkozások során a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság elősegítése 
a cél, míg a passzív munkaerő-piaci programok a különböző jövedelmi támogatások és a 
foglalkoztatási szabályok alakításán keresztül segítik elő az állás megszerzését. Az aktív és 
passzív munkaerő-piaci programok foglalkoztatottságra gyakorolt hosszú távú hatékonysága 
ugyan vitatott,75 mégis a legtöbb ország alkalmazza azokat.  

Az aktív eszközök elsősorban a továbbképzési rendszer reformjára, valamint az iskola és 
munkahely közötti átmenet javítására koncentrálnak. Az oktatáspolitikai beavatkozások két 
dologból indulnak ki. Egyrészről általánosan megfigyelhető, hogy a magasabban képzettek 
munkanélküliségi rátája alacsonyabb. Másrészről az oktatásban való részvétel idejének 
kitolásával a fiatalok kitolják a munkaerőpiacra való belépés idejét is – bízva a kedvezőbb 
gazdasági környezet nyújtotta lehetőségekben. Az oktatásban, képzésben való részvétel 
erősítését ösztönzi például az Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, a legtöbb ország törekszik az 

                                                             

75 Bell és Blanchflower [2009] 
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iskola és a munka világa közötti átmenet fejlesztésére (például Franciaország, Belgium vagy 
Lengyelország).76 

A passzív munkaerő-piaci beavatkozások, vagyis a foglalkoztatási szabályok és a szociális 
védelem reformjai keretében a keresleti oldali akadályok enyhítésére, lebontására törekszenek 
az államok. Ennek módja lehet a (képzetlen) fiatalok alkalmazási költségeinek csökkentése, a 
munkanélküliségi járadékok feltételeinek vagy összegének változtatása, valamint az ideiglenes 
és állandó alkalmazottak munkajogi védelme közötti különbségek csökkentése.77 

Az EU 2010-ben indította el a fiatalokkal való közvetlen egyeztetését, amelynek lényege, hogy a 
probléma megfogalmazása és a válaszlehetőségek kialakításában az érintett csoport véleményét 
szervezett keretek között becsatornázza, így aktivizálva a fiatalokat. Hasonló strukturális 
párbeszédet indított a G20 csoport, amely évente szervez találkozókat a fiatal vállalkozók, 
valamint az őket támogató szervezetek és hálózati együttműködések számára. 

A munkaerő-piaci információk gyűjtése és elemzése a fiataloknak szóló programok célzottságát 
javíthatják, a munkanélküliségi rátából számítási módjából fakadó torzításokat pedig kezelhetik. 
Az Egyesült Királyságban a különböző programokhoz kapcsolódóan rendszeres és célzott 
adatgyűjtést folytatnak,78 amelyek nemcsak a projektek eredményességét mutatják be, hanem 
rávilágítanak arra is, hogy mely területeken szükséges korrekció, átalakítás vagy esetleg plusz 
forrás.  

2.3.2. Stratégiák 

Az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos állami stratégiák az ENSZ által meghatározott főbb 
irányvonalakkal jellemezhetőek. Kofi Annan 2001-ben, a fiatalok foglalkoztatási hálózatának 
magas szintű bizottságában (High-level Panel on youth unemployment) javasolta a „4e”-re épülő 
(employability, equal opportunity, entrepreneurship, employment creation) nemzeti stratégiák 
kialakítását, vagyis a foglalkoztathatóság, az egyenlő lehetőségek, a vállalkozás és 
munkahelyteremtés négyesének szem előtt tartását.79 

Az ENSZ 2007-es tanulmánya keretében vizsgálta, hogy a tagállamok milyen módon hajtják 
végre a 4e-re épülő nemzeti cselekvési terveiket.80 Az értékelés tanulsága, hogy a fiatalok 
foglalkoztatását elősegítő stratégiák nem értékelhetőek önmagukban, érdemes a problémát több 
szabályozási rendszert (pl. oktatás, szociális ellátások, üzleti környezet) átfogó keretben 
vizsgálni, a foglalkoztatási ösztönzőket pedig ezen alrendszerek mentén összehangoltan 
kialakítani.81 

Az OECD szerint a válság rávilágított a fiatalok foglalkoztatási helyzetének strukturális 
problémáira. Ezek a strukturális problémák egyaránt érintik az oktatás, a szakképzés, a 
foglalkoztatás és a szociális ellátórendszer működését. A tagállamoknak a következő területekre 
szükséges kiemelten figyelni az ifjúsági munkanélküliségi programok és stratégiák kialakítása 
során:82 

                                                             

76 OECD [2010a] 
77 O’Higgins [2010] 
78 http://statistics.dwp.gov.uk/asd/index.php?page=statistics 
79 ILO: Youth Employment Network Timeline.  
http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/about/timeline.htm 
80 UN [2007] 
81 V.ö. 0 Nemzeti példák alfejezettel. 
82 OECD [2010a] 



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

 49 

• A fiatalok ne hagyják el elismert szakképesítés nélkül az oktatási vagy képzési rendszert;  

• Az iskola és a munka világa közötti átmenet megkönnyítése; 

• A fiatalok elhelyezkedésének többcsatornás (oktatási és szakképzési rendszeren, 
munkaügyi központokon, jóléti rendszeren vagy munkaerő-piaci eszközökön keresztüli) 
támogatása; 

• Munkaerő-keresleti akadályok (hiányszakmák, magas foglalkoztatási költségek, 
foglalkoztatási szabályok) azonosítása és kezelése. 

2.3.3. Nemzeti példák 

Átfogó munkaerő-piaci stratégiát alkalmaz Franciaország. A kormányzati politika célja 
egyrészről a fiatalok gazdasági aktiválása, másrészről keresleti oldalú pénzügyi ösztönzők 
alkalmazása. Három fő terv szolgálja a kettős célkitűzés megvalósulását.83 

• A „Remény a külvárosiaknak” (Plan espoir banlieue) a hátrányos helyzetű régiók 
lakosságát célozza, ennek keretében intenzív képzési és egyéni felzárkóztató programok 
indultak. 

• Az Azonnali intézkedési terv a fiatalok foglalkoztatására (Le plan d'urgence pour 
l'emploi des jeunes) azokra fókuszál, akik távol kerültek a munkaerőpiactól. A 2009-ben 
induló terv 50 ezer képzetlen fiatal számára szakképzési programokban való részvételt 
biztosított. A munkatapasztalat-szerzés támogatása és a gyakornoki programokból teljes 
munkaidős foglalkoztatásba kerülés ösztönzése keretében pedig 50 ezer ember számára 
a privát szférában, 30 ezer embernek pedig a közszférában teremtett támogatott 
munkahelyeket (Ha et al. [2010]). 

• A stratégia harmadik eleme a Cselekvés a fiatalokért terv (Agir pour la jeunesse), amely 
az iskolai képzésekről lemorzsolódók számára szakképzést biztosít és segíti a fiatalokat 
pénzügyi önállóságuk megteremtésében, valamint a társadalomhoz való szorosabb 
integráltságuk elérésében. 

Az OECD-tagállamok közül – Svájc mellett – Hollandiában az egyik legalacsonyabb (7,7%) az 
ifjúsági munkanélküliség szintje.84 A holland stratégia egyrészről az iskolai lemorzsolódás 
megelőzésére törekszik, másrészről pedig a munkanélküli fiatalok gazdasági aktivitásának 
fenntartását célozza.85 

• A Cselekvési terv az ifjúsági munkanélküliségért (Actieplan Jeugdwerkloosheid) 
keretében az állami foglalkoztatási szolgálatok és az önkormányzatok a szakképzési 
programok és (önkéntes) munkalehetőségek közvetítőjeként segítik a fiatalok oktatásból 
vagy a munkaerőpiacról való lemorzsolódásának megelőzését. 

• A Befektetés a fiatalokba törvény (Wet investeren in jongeren) keretében ezzel 
párhuzamosan az önkormányzatok számára előírták, hogy minden 18–27 éves szociális 
segélyért folyamodó fiatalnak biztosítsanak munkalehetőséget vagy ajánljanak fel 

                                                             

83 Hudson et al. [2012] 
84 Az adat értékelésekor fontos figyelembe venni, hogy az iskolaköteles kor 18 év, vagy valamilyen alapvető végzettség 
megszerzése. 
85 Európai Bizottság [2011a] 
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képzést, esetleg ezek kombinációját. Ha a fiatal nem fogadta el a felajánlott lehetőséget, 
akkor elvesztette a jogosultságát a szociális segélyre. 

A két programra 2009 és 2011 között a holland kormányzat 250 millió eurót fordított, a 
cselekvési terv eredményeképp 68 ezer embert segítettek munkahelyhez vagy 
továbbképzéshez.86 

Dániában a válságot megelőzően is kiemelt figyelmet kapott a fiatalok munkanélküliségének 
kezelése: a kormányzat aktívan támogatja a fiatalokat a legalább középfokú végzettség 
megszerezésében, az aktív munkaerő-piaci programok pedig a munkanélküliségre vonatkozó 
előrejelzések alapján finanszírozottak. A válság miatt növekvő munkanélküliség kezelésére a 
kormány az ellenzéki pártok támogatása mellett elfogadott egy ifjúsági programot is, amely a 
15–29 év közöttiek számára korcsoportonkénti bontásban törekszik a munkaerő-piaci kilátások 
javítására. A 15–17 évesek esetében az iskola, a szülők és az ifjúsági tanácsadó iránymutatása 
mellett kiválasztott további oktatásban való részvételtől teszik függővé a gyermek után járó 
állami támogatást. A 18–19 éveseknek a foglalkoztatási szolgálatok két hetes álláskeresési 
képzést nyújtanak, amennyiben pedig egy hónapig nem talál munkát a fiatal, akkor képzést vagy 
munkát ajánlanak nekik. A 18–29 éves képzetlen fiatal felnőtteknél felmérik az olvasási és 
számolási képességeket, a 12 hónapja munkanélküliek esetében pedig a potenciális 
foglalkoztatókat támogatják.87 

Németország és a duális szakképzési rendszer rendre az ifjúsági munkanélküliség kezelési 
módjának egyik pozitív példája. Németország a válság közepette is jól teljesíti a munkaerő-piaci 
trendeket leíró mutatókban: a munkanélküli és NEET-csoportba tartozó német fiatalok aránya a 
legalacsonyabb értékek között van az EU-ban, míg az aktivitásuk és foglalkoztatottsági rátájuk 
átlag feletti. A német stratégia egyik kulcseleme az oktatási rendszer fejlesztése. A rendszer 
egyrészről kitolja a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének idejét, másrészről pedig az 
oktatási rendszer keretein belül támogatja a foglalkoztatottságot elősegítő gyakorlati 
tapasztalatok megszerzését. A német duális szakképzés során a fiatalok a kötelező oktatásból 
kilépve olyan 3 éves szakképzésben vehetnek részt, amelyben párhuzamosan dolgoznak 
magánvállalatoknál gyakornokként és tanulnak a szakiskolákban ipari tanulókként. A képzésből 
kikerülő fiataloknak így komoly gyakorlati tapasztalatuk van a munkavégzésben, és gyakran 
továbbfoglalkoztatja őket a gyakorlatot biztosító vállalat. A német kormány a 2004-re elérte, 
hogy minden jelentkező fiatal számára biztosított legyen az ipari ösztöndíjas szakképzés, amely 
jelentősen növelte a szakmunkásképzés iránti érdeklődést, így 2012-re már évente 1,5 millióan 
vesznek részt a képzésben.88 

Az Egyesült Királyságban (részletesebben lásd a mellékletben közölt esettanulmányt) az 
ifjúsági munkanélküliség helyzete az uniós átlagnál. A problémát ennek ellenére jelentősnek 
értékelik, hiszen a teljes lakossághoz képest a fiatalok munkaerő-piaci helyzete jelentősen 
romlott a válság következtében: 2011-re átlépte a lélektani 1 milliós határt a munkanélküli 
fiatalok száma. A kormányzati szakpolitika-alkotásban az ifjúsági munkanélküliség kezelése már 
az 1970-es évektől kezdve kiemelt figyelmet kapott. Számos program indult célzottan a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetének javítása céljából. A programokra jellemző, hogy a fiatalok egy-egy 
csoportjára fókuszálnak, s a központilag tervezett megoldások helyett a helyi munkaügyi irodák 

                                                             

86 Európai Bizottság [2011a] 
87 OECD [2010b] 
88 Hanf [2012] 
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játsszák szervezésükben a központi szerepet. A kormányzati programokról általánosságban 
elmondható, hogy miközben sikeresen elértek bizonyos célcsoportokat, addig van egy olyan 
réteg, amely külön figyelmet érdemel, mivel elsősorban a kisebbségek, a szegények és a nők 
esetében különösen nehezen kezelhető a munkanélküliség kérdése. Az ESZA-források 
célcsoportját a fiatalokon belül a NEET-csoport jelenti. A fontosabb fejlesztéspolitikai eszközök a 
gyakorlati jellegű tanulási formák támogatása; a prosperáló iparágak és helyi gazdasági 
igényeknek megfelelő képzések támogatása, valamint a fiatalok vállalkozás-indításának 
támogatása. Az Egyesült Királyságban a civil szektor szerepe is kiemelkedő az ifjúsági 
munkanélküliségi problémák kezelése területén. Civil kezdeményezések jelen vannak az oktatás, 
a munkaerő-közvetítés, a vállalkozóvá válás támogatása vagy a kormányzati szintű stratégia 
értékelése területén is. A civil kezdeményezések közül kiemelhető a Prince’s Trust alapítvány, 
amely a 2011-es év során 54 ezer fiatal számára nyújtott lehetőségeket, a legnagyobb számban 
(több mint 14 ezer fiatalnak) a vállalkozói programon keresztül. A vállalkozói program 
sikerességét mutatja, hogy a létrejövő cégek 60 százaléka a támogatást követő három év után is 
működött. Magyarország számára tanulságosak az Egyesült Királyság ifjúsági munkanélküliség 
kezelését célzó intézkedései. A programok közül érdemes lenne a Youth Contract, a Work 
Programme és a munkanélküliségi tanácsadás intézményeinek működését, hazai 
bevezethetőségük lehetőségét alaposabban megvizsgálni. 

Spanyolországi esettanulmányunk (lásd melléklet) szerint a spanyol fiatalok munkaerő-piaci 
helyzete rendkívül rossznak tekinthető európai összehasonlításban. Munkanélküliségi rátájuk 
1980-as évek végétől – leszámítva a 2000-es évek elejét – végig messze meghaladta az uniós 
átlagot. Jelenleg közel minden ötödik 25 év alatti fiatalnak nincs munkája és nem is tanul 
valamilyen oktatási intézményben. A konstans rossz helyzet is utal arra, hogy Spanyolországban 
nem mentek végbe olyan programok és szabályváltozások, amik tartósan javították volna a fiatal 
korosztályok munkaerő-piaci esélyeit. A szabályváltozások elsősorban a munkaerőpiac duális 
jellegét próbálták és próbálják csökkenteni, a határozott szerződések jelentős arányát 
igyekeznek visszaszorítani. Emellett természetesen találunk kifejezetten a fiatalok alkalmazását 
ösztönző intézkedéseket is. A fiatalok helyzetét javítani szándékozó programok egy jelentős 
csoportja a képzetlen fiataloknak nyújt felzárkózási és a munkaerőpiacon szükséges készségek 
megszerzésére lehetőséget. 

2.3.4. Az ifjúsági munkanélküliség kezelésére alkalmazott eszközök 
rendszerezése 

Az OECD Jobs for Youth címet viselő vizsgálatának célja, hogy bemutassa és értékelje az egyes 
államok ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében tett intézkedéseit. A vizsgálat 
keretében 2006 óta 16 ország értékelése készült el, az értékelések tapasztalatai alapján pedig 
2010-ben megjelent az Off to a Good Start című összefoglaló kötet. 

Az OECD-tagállamok beavatkozásai a következőképp csoportosíthatóak: 

1) korai, illetve szelektív beavatkozások a hosszú távú munkanélküliség megelőzésére, 

2) foglalkoztathatóság elősegítése: a képzési, illetve gyakorlatot adó programok előtérbe 
helyezése, 

3) szociális ellátórendszer reformja, 

4) munkaerő-keresleti problémák kezelésére való törekvés. 
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2.3.4.1. Korai beavatkozások 

Az OECD-tagállamok törekszenek a korai, illetve szelektív beavatkozások alkalmazására 
annak érdekében, hogy ne alakuljon ki egy nagyobb munkanélküli réteg, amelyet a hosszú távú 
munkanélküliség vagy az inaktivitás veszélyeztet (ld. elveszett generáció Japánban). Ilyen 
eszközök az önfoglalkoztatás támogatásának könnyítése (pl. Szlovákiában, ahol az 
önfoglalkoztatási támogatás esetében eltörlésre került az a szabály, hogy a pályakezdő 
igénylőnek az igénylés előtt legalább három hónapig regisztrált álláskeresőnek kell lenni) vagy a 
munkaközvetítés, illetve a tanácsadás szerepének növelése89 (pl. Egyesült Királyság: Connexions, 
Belgium: Jobtonic, Korea: ifjúsági foglalkoztatási szolgálat).90 

Ifjúsági foglalkoztatási szolgálat Koreában 

A 2006-ban pilot projektként bevezetett ifjúsági foglalkoztatási szolgálat célja a korai beavatkozás a 
képzetlen, munkatapasztalat nélküli vagy egyéb okból hátrányos helyzetű fiatalok munkanélkülivé 

válásakor. A szolgálat egyénre szabott helyzetértékeléssel, karrier-tanácsadással és intenzív 
munkaközvetítéssel segíti a fiatalokat. A résztvevők a kezdeti egyösszegű (nagyjából 60 ezer forintnak 
megfelelő dél-koreai von) segély után csak akkor kapnak további pénzügyi támogatást, ha szakképzési 

vagy gyakornoki programban vesznek részt. A pilot projekt 2008-tól országos szinten működik, minden 
fiatalra kiterjedően.91 

2.3.4.2. Képzési és oktatási programok 

A foglalkoztathatóság emelése érdekében számos ország a képzés és oktatás fejlesztésére, az 
ezekben résztvevő fiatalok körének bővítésére törekszik. Az oktatási rendszer segítségével a 
fiatalokat egyrészről „megvédik” a válságban beszűkült munkaerőpiactól, másrészről pedig 
szélesítik jövőbeni lehetőségeiket. 

Az OECD értékelése szerint a foglalkoztatottság elősegítése érdekében kiemelt figyelmet 
szükséges szentelni az iskola és az első munkahely megszerzése közötti átmenet 
fejlesztésére, kiemelve azt, hogy az iskola befejezése után stabil munkahelyet, ne pedig 
ideiglenes állást találjanak a fiatalok. Amennyiben ez nem sikerül, jelentősen megnő a hosszú 
távú munkanélküliség veszélye, amely rontja a fiatalok jövőbeni foglalkoztatási esélyeit és 
fizetési várakozásait.92 Az átmenet a megfelelő készségek és képességek megszerzésével 
segíthető elő, így az oktatás minőségének fejlesztése, továbbá az iskolai lemorzsolódás 
mértékének csökkentése a kormányzati szakpolitikák elsődleges iránya. Egyre nagyobb 
jelentőséget kapnak azok a megoldások, ahol az oktatás/szakképzés és a munka párhuzamosan 
folyik (pl. Ausztria, Németország, Svájc) és a vállalkozói igények a foglalkoztatás rendszerébe 
csatornázódnak be (pl. Korea).93 

Iskola és munka közötti átmenet fejlesztése Ausztriában 

Az Akció a Fiatalok Jövőjéért Programot (Aktion Zukunft Jugend) 2009-ben, a válság hatásainak enyhítése 
érdekében vezették be Ausztriában az iskola és a munkahely közötti átmenet erősítésére. A program 

keretében több mint 131 ezer 19–24 éves fiatalt helyeztek el támogatott munkahelyeken, és további 83 
ezer fő vehetett részt képzési programokban. A programra 2009-ben 120 millió eurót fordítottak és 

                                                             

89 Az állami foglalkoztatási szolgálatok és a személyre szabott tanácsadás fontosságát hangsúlyozza például Scharle és 
Weber [2011]. A tanácsadás típusainak megkülönböztetéséről lásd bővebben Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Helyzetelemzését a fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről (2012). 
90 OECD [2010a] 
91 OECD [2010a] 
92 Ld.: Alapvetések. 
93 OECD [2010a] 
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meghosszabbították működését. A programnak köszönhetően közel 8 ezer fővel csökkent a korosztályban 
a munkanélküliek száma.94 

2.3.4.3. Szociális hálóval kapcsolatos szabályozás 

A méltányossági és foglalkoztatás ösztönzési szempontok gyakran ütköznek. Az állami 
beavatkozások tapasztalatai alapján a különböző programok hatékonyságának javításához a 
jogok (jövedelmi támogatások, aktív munkaerő-piaci programok, stb.) és kötelezettségek 
(juttatások feltételei, szankciók) optimális szintjének meghatározása egyaránt szükséges. A 
kormányok számára kihívást jelent, hogy a fiskális konszolidáció és a munkaerő-piaci 
programok, valamint a munkaerőpiac szélesítésére tett erőfeszítések hogyan hozhatóak 
összhangba. A méltányossági és a foglalkoztatás-ösztönzési szempontok egymással ütköznek: a 
szociális segélyek csökkentése vagy a jogosultsági kör szűkítése az érintetteket a 
munkaerőpiacra tereli, ugyanakkor a válság időszakában csökken a munkaerő-kereslet, így a 
szociális rendszerből kikerülők munkaerő-piaci érvényesülése nehezebb. 

Az OECD vizsgálata szerint a tagállamok fele ideiglenesen növelte a munkanélküli 
juttatásokat az aktív munkakeresők számára a válság elején; különösen a fiatalok szociális 
juttatásait erősítette meg (pl. Franciaország), annak érdekében, hogy a foglalkoztathatóságukat 
hosszabb távon javító képzési programokon vegyenek részt a képzettséget nem igénylő, 
idényjellegű vagy ideiglenes munkák vállalása helyett.95 

A jogok és kötelezettségek optimális szintjének meghatározására való törekvés látható a holland 
szociális segélynyújtási rendszerben (ld. fentebb) vagy az Egyesült Királyság New Deal 
programjában (ld. az ország bemutatásánál bővebben). 

2.3.4.4. Munkaerő-keresleti problémák kezelése 

A fiatalok munkanélküliségének oka részben a keresleti problémákban keresendő. A 
munkakereslet növelése érdekében az OECD-országokban jellemzően három kiemelt eszközt 
alkalmaznak: 

• Az alacsonyan képzett fiatalok foglalkoztatási költségeit csökkentik (pl. minimálbér-
differenciálás); 

• Az ideiglenes és állandó jellegű foglalkoztatás jelentősen eltérő szabályozását közelítik a 
duális munkaerőpiac csökkentésére; 

• Olyan költségvetési vagy civil alapokat támogatnak, amelyek a munkaerő-piaci 
keresletnek megfelelő képességeket, gyakorlatot adnak a fiataloknak (pl. 
közmunkaprogramok, a vállalkozások igényeinek megfelelő oktatási programok 
kialakítása). 

Munkaerő-piaci igényekre szabott képzések Norvégiában 

A norvég oktatási- és diákszövetség, a vállalkozói szövetség és a szakszervezeti szövetség közösen 

dolgozott ki a tanárok számára egy ötéves továbbképzési programot, annak érdekében, hogy az oktatás 
színvonala növekedjen, így erősítve a végzős diákok foglalkoztathatóságának esélyét.96 

                                                             

94 BMASK [2011] 
95 OECD [2010a] 
96 OECD [2010a] 
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2.3.5. A NEET-csoport foglalkoztatását elősegítő eszközök rendszerezése 

Az Eurofound kutatása97 a NEET-csoport gazdasági aktivitásának, illetve 
foglalkoztathatóságának elősegítésére tett szakpolitikai intézkedéseket gyűjtötte össze és 
rendszerezte 28 európai országban (az EU 27 tagállamában és Norvégiában). Az intézkedések a 
következő csoportokba sorolhatóak: 

• Preventív eszközök, melyek az iskolai lemorzsolódás kezelésére törekszenek;  

• Reintegrációs eszközök, melyek az iskolai képzésből már kiesettek motiválására 
szolgálnak;  

• Az oktatás és foglalkoztatás közötti átmenetre fókuszáló eszközök; 

• A foglalkoztathatóság elősegítését célzó eszközök; 

• Munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés elősegítésére kialakított eszközök; 

• A foglalkoztatási ösztönzőket erősítő eszközök. 

A következőkben az Eurofound tanulmányából kiindulva mutatjuk be tipikus eszközöket. 

2.3.5.1. Preventív eszközök 

Az iskolai lemorzsolódás kezelésére Európa-szerte több mint 80 programot tekintett át az 
Eurofound. Ezek elsősorban lokális eszközök, amelyek a fiatalok oktatási rendszerből való 
kikerülésének megelőzésére törekszenek. A programok tanulsága szerint a korai iskolaelhagyást 
a lemorzsolódást megelőző 1-3 évvel tipikus jelek előzik meg, amelyek felismerése segíti a 
problémás diákok azonosítását. Egyes országok regisztrálják azokat a (számszerűsíthető) proxi 
mutatókat (pl. a hiányzás), amelyek utalhatnak a veszélyeztetett diákok körére (pl. Litvánia). 

Az iskoláskorú gyermekek után járó pénzügyi támogatások, mint az ingyenes étel vagy könyv 
biztosítása (pl. Bulgária, Románia), vagy a családtámogatások iskolai részvételhez való kötése 
(pl. Szlovákia, Magyarország, Görögország) elősegítheti az oktatásban való részvételt. 
Csehországban nemcsak a szülőket büntetik az iskolai korai elhagyása esetén, hanem a fiatalok 
munkanélküliségi járadéka is csökken, ha nem fejezték be az alapfokú képzést. 

A lemorzsolódás utólagos kezelésére egyes országok speciális vagy alternatív oktatási 
eszközöket alkalmaznak (pl. Portugália) vagy a problémás diákok számára kiscsoportos oktatási 
programokat hoztak létre. (pl. Luxemburg, Finnország). 

2.3.5.2. Reintegrációs eszközök 

A reintegrációs eszközök – úgynevezett második esély programok – arra szolgálnak, hogy az 
iskolai képzésből kiesettek újból visszatérjenek az iskolapadba. A vizsgált országokban jellemző 
az alternatív oktatási formák bevezetése, amelyek elsősorban a gyakorlati képzésre fókuszálnak. 
Több ország one-stop-shop formában működtet tájékoztatási központokat, ahol a fiatalok 
számára széles körű információkat adnak: oktatási, képzési, továbbképzési lehetőségek, 
gyakornoki helyek, munkaajánlatok, juttatások, karrier-tanácsadás érhető el egy helyen (pl. 
Svédország – Navigation Centres, Egyesült Királyság, Hollandia). 

Más országok a tanulási képességekre és motivációkra koncentrálnak: olyan programokat 
szerveznek, ahol pozitív tanulási élményeket szerezhetnek a fiatalok. Ezekben a programokban 
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nem a szakképzettség megszerzése az elsődleges cél (pl. Szlovénia), de a legtöbb program 
keretében valamilyen szakmai gyakorlaton, szakmai képzésen is részt vesznek a tanulók 
(Portugália, Ciprus, Spanyolország). 

A felnőttképzés területén a tanulási problémák kezelésére lehetőséget biztosítanak gyorsított, 
vagy rövidített képzéseken való részvételre (Belgium, Németország), emellett lehetőség van 
esti/távoktatásban részt venni (Ciprus, Lettország, Románia, Magyarország, Portugália). 

Második esély program Görögországban 

A 2008-ban bevezetett „Egy kezdet – egy lehetőség” program azokat a 16–25 év közötti fiatalokat célozza, 

akik nem fejezték be az iskolát vagy legfeljebb középfokú végzettséggel bírnak, de még nem dolgoztak és 
nem is vettek részt szakképzési programokban. A program kezdeményezettjei három lehetőség közül 
választhatnak: 1) 5 hónapos gyakornoki idő a köz- vagy magánszférában a minimálbérnek megfelelő 

fizetésért; 2) 100 órás IT-képzésen való részvétel; 3) személyre szóló karriertervezés, álláskeresési 
tanácsadás és vállalkozói alapismeretekről szóló képzés. A program keretében 40 ezer fiatal részvételét 
tűzték ki célul, 160 millió eurós keretből.98 

2.3.5.3. Oktatás és első munkahely megszerzése közötti átmenetet elősegítő 
eszközök 

Az oktatást követő első munkahely megszerzése különösen nagy nehézség a fiatalok számára, az 
átmenet akár több évet is jelenthet. A vizsgált államok gyakorlata az átmenet elősegítésének 
kezelésében a következő: 

a) Információs központokat működtetnek (ld. Korea példája); 

b) Erősítik a munkahelyek és az oktatás közötti kapcsolatot a learning by doing koncepció 
alkalmazásával (pl. Németország); 

c) Garanciákat biztosítanak a fiatalok számára, így valamilyen képzés elvégzésével 
meghatározott időn belül biztosan szerezhet munkahelyet vagy további képzési 
lehetőséget a résztvevő (pl. Ausztria, Finnország, Hollandia, Norvégia, Egyesült 
Királyság); 

d) Támogatják az önfoglalkoztatást vagy a vállalkozóvá válást. Egyes országok például 
díjakkal (Ciprus, Szlovákia), tanácsadással (Szlovénia, Görögország), start-up irodákkal 
(Olaszország) próbálják elősegíteni a folyamatot; 

e) Gyakori eszköz továbbá az iskolaköteles életkor növelése (Európa szerte jellemzően 15-
16 évre), amely ugyan nem oldja meg a problémát, de növelheti az iskolából kilépők 
végzettségét és érettségét. 

Ifjúsági garancia program Svédországban 

Az ifjúsági garanciaprogramok elterjedése az északi országok körében Svédországból indult 1984-ben. A 

garanciaprogramok célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliként vagy 
inaktívként. A svéd rendszert 2007-ben újították meg. A program azokat a 16–24 év közötti fiatalokat 
célozza, akik legalább három hónapja regisztráltak a foglalkoztatási szolgálatnál, de azóta sem találtak 

állást. Ezen fiatalok esetben a regisztrációs időszakot követő újabb három hónapban személyes 
körülményeik és igényeik felmérésére kerül sor, majd a harmadik szakaszban (vagyis a 6. hónapot 
követően) – ha még mindig nem talál munkát – minden fiatal garanciát kap arra, hogy a foglalkoztatási 

                                                             

98 Európai Bizottság [2011a] 
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szolgálat a következő lehetőségek közül ajánl számára alternatívát: 

• vagy álláshelyet biztosít,  

• vagy támogatást nyújt egy vállalkozás indításában,  

• vagy a személyes igényeinek megfelelő képzési programba helyezi el,  

• vagy munkatapasztalat-szerzését elősegítő gyakornoki helyet biztosít számára.  

Egy jó garanciaprogram előfeltétele egy jól működő foglalkoztatási szolgálat, ugyanakkor a garancia 

sikeressége az egyéb aktív munkaerő-piaci programok hatékonyságától is függ.99 

2.3.6. Foglalkoztathatóság elősegítését célzó programok 

Egyre több munkáltató jelzi a kormányzati szereplők számára, hogy a munkavállalók nem 
rendelkeznek megfelelő szintű alapvető (írás, olvasás, számolás), de a szoft képességekkel sem 
(pl. csapatmunka, kommunikáció). Az Eurofound által vizsgált országokban ezért elterjedtek a 
szakmunkásképzés erősítésére irányuló beavatkozások, melyek keretében növelik a vállalati 
képzések szerepét (pl. Ausztria, Dánia), átalakításra kerül a képzési szerkezet vagy megszüntetik 
a felesleges képzéseket (pl. Írország).100 

A gyakornoki programok alkalmazása nemcsak a szakmunkásképzés területén jelenik meg, 
hanem a felsőfokú végzettségűek körében is támogatott foglalkoztatási formának tekinthető (pl. 
Írország – Gradlink program (ld. 4.5 alfejezet), illetve Szlovénia – Graduate – Activate yourself 
and get the job! program (6.5.1.3. alfejezet)). 

2.3.6.1. A munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés elősegítésére kialakított 
eszközök 

Az egyenlő hozzáférés erősítése szellemében kialakított eszközök jellemzően a fogyatékosok 
munkahelyre való bejutási feltételeinek megteremtésére vagy a migránsok nyelvtudásának 
fejlesztésére fókuszálnak. Így például az e-learning szélesítése (pl. Lettország) vagy nyelvi 
integrációs programok meghirdetése (pl. Ausztria, Bulgária, Ciprus).  

2.3.6.2. Foglalkoztatási ösztönzőket erősítő eszközök 

A foglalkoztatást ösztönző eszközök (passzív munkaerő-piaci eszközök) két klasszikus területe a 
támogatott munkahelyek létrehozása és a társadalombiztosítási járulékok mérséklése (pl. Start 
kártya Magyarországon). Mindkét eszköz jelentős költségvetési terhekkel jár, ezért 
alkalmazásuk gyakran vitatott, a szakemberek és a politikusok körében egyaránt. A passzív 
munkaerő-piaci eszközökkel szembeni kritika a kiszorítási hatás, vagyis hogy a fiatalok azon 
csoportját támogatják, amelyek legtöbb tagja támogatás nélkül is sikeresen elhelyezkedne; míg 
az aktív munkaerő-piaci eszközökkel szembeni gyakori ellenérv az, hogy az eredményes 
programok kialakítása komoly intézményi garanciákat, valamint a támogató és munkára 
sarkalló elemek finom (azaz nehezen kialakítható) egyensúlyát igénylik. 

A vizsgált államok többségében a foglalkoztatási ösztönzők a szakmunkás dolgozói helyek 
növelésére szolgálnak, például a fiatalok számára differenciált minimálbérrel (pl. Egyesült 
Királyság), a fizetés kormányzati támogatásával (Észtország) vagy a hátrányos helyzetű 
csoportoknak nyújtott támogatással (Ausztria, Németország). A munkáltatók támogatása mellett 
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egyes országok szankcionálást is alkalmaznak (például Franciaországban azért kell fizetni a 
cégeknek, ha nem alkalmaznak a kvótájuknak megfelelő szakmunkás tanulót). 

2.4. Civil kezdeményezések 

Az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó, a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó 
civil és egyházi kezdeményezések jellemzően olyan megoldási irányokat szolgálnak, amelyek 
szoros kapcsolatban állnak a fiatalok és munkáltatók igényeivel és lehetőségeivel.  

A World Economic Forum (WEF) 2012-ben indított az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó 
tanácsot (Global Agenda Council on Youth Employment), amelynek célja, hogy a kormányzat 
mellett a civil szektor, az üzleti, és a tudományos élet képviselőivel együtt törekedjen a probléma 
kezelésére. A tanács kezdeményezése a Ten Youth Program. A program keretében 
multinacionális társaságok tesznek vállalásokat arra, hogy minden városban, ahol rendelkeznek 
telephellyel, ott alkalmaznak, (3-6 hónapon keresztül) képeznek és (2 évig) mentoráljanak 10-10 
munkanélküli, 18–24 év közötti fiatalt. A program meghirdetése óta 4 társaság köteleződött el 
annak bevezetése mellett, és tovább 14 multinacionális cég készíti elő annak kialakítását.101 

Az Amerikai Egyesült Államokban nagy hagyománya van a civil szervezetek részvételének a 
társadalmi problémák kezelésében. Nagyobb üzleti társaságok a társadalmi felelősségvállalásuk 
(CSR) keretében támogatási programokat hirdetnek meg alapítványok részére. Így például a 
Bank of America három éves programjában összesen 50 millió dollárt fordít a fiatalok 
támogatására annak érdekében, hogy csökkentsék az ifjúsági munkanélküliséget.102 

Egyes civil szervezetek az állami közvetítetőkkel együttműködve, azok kapacitását bővítve 
próbálják enyhíteni a problémát. Spanyolországban például az állami foglalkoztatási szolgálatok 
feladatellátását segítik civil szervezetek képzési programokkal és munkaügyi szolgáltatások 
biztosításával a fiatalok és a hátrányos helyzetűek munkanélküliségének csökkentése 
érdekében.103 

A különböző alapítványok és jótékonysági szervezetek mellett az üzleti, ipari vagy munkaadói 
szövetségek is érdekeltek abban, hogy dolgozzanak ki programokat a probléma enyhítésére. Az 
Ír Üzleti és Munkaadói Szövetség például gyakornoki programmal járult hozzá a fiatalok 
foglalkoztathatóságának növeléséhez. A Gradlink program végzett egyetemistáknak nyújtott 
lehetőséget a Szövetség munkaadóinál gyakorlati hely szerzésére. A program sikerét mutatja, 
hogy az ír kormányzat a Gradlink tapasztalataira alapozva hirdette meg gyakornoki modelljét, a 
JobBridge-et.104 

Egyházak is indítanak kezdeményezéseket a fiatalok képzésére, szakmai tapasztalatok 
szerzésének támogatására. A baptista egyház számos országban (így hazánkban is) szervez 
oktatási programokat a fiatalok számára.105 Az anglikán egyház készségfejlesztési programokat 
indít, amelyek keretében a fiatalok számára az alapkompetenciák elsajátítását segítik.106 

                                                             

101 A WEF kezdeményezése és a program elérhető: http://reports.weforum.org/global-agenda-council-
2012/councils/youth-unemployment/ (A letöltés ideje: 2012. augusztus 22.) 
102 http://ahead.bankofamerica.com/supporting-communities/bank-of-america-charitable-foundation-issues-
request-for-proposals-from-nonprofits-addressing-local-workforce-development-and-education-needs/ 
103http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161858439661&language=es&pagename=Empleo/Page/EMPL_pintarC
ontenidoFinal 
104 http://www.ibec.ie/GradLink 
105 Például: http://www.tnmbc.org/ 
106 http://www.churchofengland.org/education/children-young-people/youth.aspx 
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3. Az ifjúsági munkanélküliség kezelésének hazai céljai és eszközei  

3.1. Állami eszközök 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó állami eszközök vizsgálata során áttekintettük a 
téma szempontjából releváns szakpolitikai koncepciókat és stratégiákat, valamint a konkrét 
szakpolitikai eszközöket. A szakértői konzultációk és a téma áttekintése utána az alábbi 
programokat választottuk ki elemzés céljából: 

• szakpolitikai koncepciók és stratégiák 
o kormányprogramok 

� Nemzeti Együttműködés Programja (2010) 
� Lendületben az ország! (2004) 

o Darányi Ignác Terv (2012) 
o Új Nemzedék Jövőjéért Program (2012) 
o Munkahelyvédelmi Akcióterv (2012) 
o Nemzeti Reform Program (2012) 
o Széll Kálmán Terv (2010) 
o Magyar Munka Terv (2010) 
o Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009) 
o Oktatási és szakképzési reform: Nemzeti Köznevelési Koncepció, szakképzési és 

felnőttképzési törvények 
o Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (2007) 
o A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó 

tanulásról (2002) 
 

• szakpolitikai intézkedések  
o Képzési támogatások 
o Bértámogatások 
o Bérköltség-támogatás  
o Első munkahely garancia (2012–) 
o Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (2011-) 
o ÖTLET program (–2008) 
o Szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-

szerzésének támogatása (70/2009. (IV. 2.) kormányrendelet) (–2009) 
o A magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak 

támogatása (–2009) 
o Start kártya program (2005–) 
o A pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése (68/1996. 

kormányrendelet [V. 15.]) (–2007) 
 
A Melléklet „Hazai szakpolitikai koncepciók és stratégiák részletes bemutatása” c. fejezetében 
részletesen áttekintjük az egyes koncepciókat és intézkedéseket. Ehelyütt – összefoglalás 
jelleggel – a koncepciókat három kérdés mentén elemezzük: 

• Milyen megállapításokat tesznek a koncepciók? 

• Milyen célokat fogalmaznak meg? 
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• Milyen eszközöket rendelnek ezekhez hozzá? 

Az 5. táblázatban összegyűjtöttük a koncepciók helyzetértékelő megállapításait. A két 
leggyakrabban megfogalmazott probléma a munkahelyi tapasztalat és gyakorlat hiánya, 
valamint az elavult, piaci igényekhez nem alkalmazkodó oktatási és képzési rendszer. Fontos, 
kormányokon átívelő megállapítások továbbá a hátrányos helyzetűek és szakképzetlenek 
alacsony esélyei a munkaerő-piaci belépésre, illetve a nők munkavállalási nehézségei. 

A célok tekintetében a 2010 előtti és utáni programok között nem fedezhetőek fel nagy 
különbségek. Megegyeznek abban, hogy a legfőbb célok a tanulmányaikat befejező fiatalok 
elhelyezkedése, a tudatos karriertervezés, a felsőoktatási intézmények és a piaci szektor közötti 
szoros együttműködés kiépítése, a vállalkozói kedv növelése és a rugalmas foglalkoztatási 
struktúra előmozdítása.  

Az eszközök tekintetében nagy különbség és változatosság jellemzi a koncepciókat. Mindössze 
három olyan eszköz található, amelyet mind 2010 előtt, mind azután fontosnak tartottak. Ezek a 
fiatalokat foglalkoztató munkaadók járulékkedvezménye, a fiatal mezőgazdasági vállalkozók 
ismeretszerzésének támogatása és egy pályaorientációs rendszer kiépítése. 

A teljes táblázatot áttekintve megfigyelhető, hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia érintette a legtöbb 
témát, a 2010 utáni stratégiákban pedig már megjelentek a vidék problémáinak orvoslásával 
foglalkozó kérdésfeltevések is. 
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5. táblázat: Hazai kormányzati stratégiák főbb tartalmi jellemzői 

Megállapítások Nemzeti 
Együtt-

működés 
Programja 

Lendületben 
az ország! 

Darányi 
Ignác 
Terv 

Új 
Nemzedék 
Jövőjéért 
Program 

Munkahelyvédelmi 
Akcióterv 

NRP Széll 
Kálmán 

Terv 

Magyar 
Munka 

Terv 

Nemzeti 
Ifjúsági 

Stratégia 

Nemzeti 
Fenntart-

ható 
Fejlődési 
Stratégia 

Egész 
életen 

át tartó 
tanulás 

Munkahelyi tapasztalat, 
gyakorlat hiánya  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

Elavult, piaci igényekhez nem 
igazodó oktatási és képzési 
rendszer 

 
+ 

 
+ 

 
+ + + 

 
+ + 

Nők munkavállalási nehézségei 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 
  

Hátrányos helyzetű fiatalok, 
korai iskolaelhagyók és 
szakképzetlen fiatalok alacsony 
esélye a munkaerőpiacra való 
belépésre 

   
+ 

 
 

 
 + + + 

Szakképzés alacsony presztízse + 
    

 
 

+ + 
  

Utánpótlás hiánya a 
mezőgazdaságban 

+ + 
   

 
 

 
   

Vállalkozói utánpótlás hiánya + 
    

 
 

 
   

Nyelvtudás hiánya 
 

+ 
   

 
 

 
   

Diplomás munkanélküliség, 
diplomások arányának 
növekedése a felsőfokú 
végzettséget nem igénylő 
foglalkozásokban 

   
+ 

 
 

 
 

   

Reáltudományok és műszaki 
ismeretek arányaiban túl 
alacsony szinten 

     
 +  

   

Közoktatás alacsony színvonala 
     

 +  
   

Munkaerő-kereslet és -kínálat 
területi szinten is eltér      

 
 

 + 
  

Roma fiatalok elhelyezkedési 
esélyei rosszabbak, mint a nem 
romáké 

     
 

 
 + 

  

(Vidéki) elsőgenerációs 
értelmiségi fiatalok 
elhelyezkedése nehéz 

     
 

 
 + 
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5. táblázat - folytatás 

Célok 

Nemzeti 
Együtt-

működés 
Programja 

Lendület-
ben az 
ország! 

Darányi 
Ignác 
Terv 

Új Nemzedék 
Jövőjéért 
Program 

Munkahelyvédelmi 
Akcióterv 

NRP Széll 
Kálmán 

Terv 

Magyar 
Munka 

Terv 

Nemzeti 
Ifjúsági 

Stratégia 

Nemzeti 
Fenntart-

ható 
Fejlődési 
Stratégia 

Egész 
életen át 

tartó 
tanulás 

Tanulmányaikat befejező 
fiatalok elhelyezkedése 

+ +   +    +   

Tudatos karriertervezés    +     + + + 

Rugalmas foglalkoztatási 
struktúra előmozdítása 

   +    +   + 

Munkahelyek létrehozása +     +  +    

Vállalkozási kedv növekedése    +  +   +   

Családos fiatalok segítése  +       +   

Felsőoktatási intézmények és 
a piaci szektor közötti szoros 
együttműködés 

   +     +   

Fiatalok részmunkaidős és 
atipikus foglalkozási 
formákban való 
elhelyezkedése 

       + +   

Fiatalok önálló 
egzisztenciájának 
megteremtésének segítése 

        + +  

Egész életen át tartó tanulás          + + 

Nyelvtanulás ösztönzése  +          

Vidékről való elvándorlás 
megállítása 

  +         

Segíteni a fiatal pályakezdőket 
a külföldi munkatapasztalat 
szerzésében és ösztönözni a 
hazatérést 

        +   

Változatos szakmai képzések 
modulszerű egymásra épülése 

          + 
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5. táblázat – folytatás 

Stratégiai  
eszközök 

Nemzeti 
Együtt-

működés 
Programja 

Lendü-
letben az 
ország! 

Darányi 
Ignác 
Terv 

Új Nemzedék 
Jövőjéért 
Program 

Munkahelyv
édelmi 

akcióterv 

NRP Széll Kálmán 
Terv 

Magyar 
Munka 

Terv 

Nemzeti 
Ifjúsági 

Stratégia 

Nemzeti 
Fenntart-

ható 
Fejlődési 
Stratégia 

Egész 
életen 

át tartó 
tanulás 

Oktatási és szakképzési rendszer 
korszerűsítése 

+ +     +    + 

Fiatalt, kismamát foglalkoztató 
munkaadók adókedvezménye 

 +   +   +    

Gyakorlatorientált 
vállalkozásoktatás 

+   +  +   +   

Fiatal mezőgazdasági vállalkozók 
ismeretszerzése 

+ + +         

Részmunkaidős foglalkoztatás 
támogatása 

 +       +   

Pályaorientációs rendszer    +     +   

Gyakornoki rendszer  +          

Ösztöndíjas foglalkoztatás  +          

Nyelvprogram  +          

Fiatal mezőgazdasági vállalkozók 
fejlesztési célú támogatása 

  +   +      

Demográfiai földprogram fiatal 
házasoknak 

  +         

Kötelező szakmai gyakorlat    +        

Vállalati gyermekmegőrzők 
kialakítása 

   +        

Aktivitásra ösztönző szociális 
ellátások 

     +      

Duális szakképzési rendszer       +     

Új közoktatási törvény       +     

Iskolaköteles kor csökkentése       +     

Munkakör-megosztás       +     

Egységes állami 
álláslehetőségeket tartalmazó 
adatbázis, nyitva a 
versenyszektornak 

        +   
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A hazai szakpolitika területén, akárcsak nemzetközi szinten, a passzív eszközök – mint a 
segélyek – felől egyre inkább az aktív eszközök felé – mint a különböző képzések vagy a 
támogatott foglalkoztatás – történő elmozdulás tapasztalható. Ezekre az eszközökre építve egyre 
több olyan program lát napvilágot, amely a fiatalkori munkanélküliség csökkentését célozza 
meg. A fiatalok foglalkoztatását célzó magyar szakpolitikai intézkedések alapvetően a következő 
csoportokba sorolhatóak:  

• képzési támogatás,  

• bértámogatás, 

• bérköltség-kedvezmények,  

• a munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatás,  

• valamint a munkaügyi szolgáltatások fejlesztése. 

Az intézkedések végrehajtása jellemzően a munkaügyi központok feladata. A célcsoport 
többnyire a pályakezdők, vagyis azok a fiatalok, akik még nem rendelkeznek a beavatkozásban 
meghatározott foglalkoztatási napok számával. Az eszközök közül az egyik legrégebb óta 
alkalmazott a Start kártya. A beavatkozások időbeli alkalmazásában két töréspont látható: a 
2007-es és a 2010-es évek. A 2007-es változások mögött a fejlesztéspolitikai eszközök 
megjelenése, míg a 2010-es esetében a kormányváltás után bekövetkező szakpolitikai 
gondolkodás változása állhat. A következő táblázatban összehasonlító jelleggel tekintjük át az 
egyes eszközöket, intézkedéseket. 
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6. táblázat: Fiatalokat célzó szakpolitikai eszközök összefoglaló táblázata 

Eszköz neve Eszköz végrehajtója Hatáskör, célcsoport Fő elemek Időtáv 

Képzési támogatás munkaügyi központ pályakezdők 

• képzési költség támogatása: ajánlott és egyénileg választható képzések 
• keresetpótló juttatás a képzés időtartamára 
• képzéssel kapcsolatos utazási költség megtérítése 
• utazási kedvezmény 

2005– 

Bértámogatás munkaügyi központ 

friss munkatapasztalat 
hiányából, a megváltozott 

munkaképességből, vagy más 
tartós hátránnyal 

rendelkezők 

• a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak 
legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, 

• legfeljebb egy 1 időtartamra,  
• legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső esetén legfeljebb 2 évre 

2009– 

Bérköltség támogatása munkaügyi központ pályakezdők 
• munkabér és járulékai legfeljebb 100%-áig 
• munkaerő-piaci program keretében adható 

2007– 

Start kártya NAV pályakezdők 

• legfeljebb felsőfokú végzettség: tb-járulék első évben 10%, második évben 
20% a fizetési kötelezettség 

• felsőfokú végzettség: tb helyett a bruttó minimálbér 10%-a, következő három 
hónapjában a bruttó bér 20%-a a fizetési kötelezettség 

• legfeljebb két évig 

2005– 

Első munkahely garancia 
Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap 

pályakezdők, különösen a 
szakképzetlenek és a tartós 

munkanélküliek 

• bérköltség támogatása: bér- és szociális hozzájárulási adó összegének 
megtérítése a minimálbér kétszereséig  

• 4 hónapos időtartam 
• továbbfoglalkoztatási kötelezettség nincs 

2012– 

Szakképzettséggel rendelkező, 
pályakezdők munkatapasztalat-
szerzésének támogatása  

munkaügyi központ pályakezdők 
• munkatapasztalat szerzése 
• bérköltség–támogatás 
• legalább egy év 

2007 

Magas hozzáadott értékű 
tevékenységek 
munkahelyteremtő 
beruházásainak támogatása 

szaktárca 
felsőfokú végzettségű 

pályakezdők 

• pályázható támogatás 
• elvárás volt a minimális eszközfejlesztés mellett jelentős számú új munkahely 

létrehozása 
• tényleges havi bérköltség és annak járulékai együttes összegének 65-75%-a 

2005–
2009 

A pályakezdő munkanélküliek 
elhelyezkedésének elősegítése  

munkaügyi központ pályakezdők 
• pályakezdőknek nyújtott szakmai ismeretek 
• munkaügyi központ aktív szolgáltatásai 

1996–
2007 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 
Nemzeti Közigazgatási 

Intézet 
közigazgatás iránt érdeklődő 

fiatalok 

• szakmai tapasztalatszerzés 
• elhelyezkedés valamely kormányzati intézménynél 2011– 

ÖTLET Program 

Országos 
Foglalkoztatáspolitikai Alap 

– Önkéntes Központ 
Alapítvány 

18–26 év közötti pályakezdők 

• hosszú távú önkéntes szolgálat 
• gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása 2005–

2007 

 



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

 65 

3.2. Civil és piaci megoldások az ifjúsági munkanélküliség kezelésére 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentését célzó civil és piaci kezdeményezésekre nagy számmal 
találhatunk hazai példákat is. 1998. január elseje óta a Munkaerőpiaci Alap (MPA) foglalkoztatási 
alapjának decentralizált keretéből is részesülhetnek azok a közhasznú szervezetek, amelyek a 
tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességű személyek, illetve pályakezdő 
munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésével foglalkoznak. A pályakezdő munkanélküliség 
problémájának kezelésében nagy szerep jut a civil szervezeteknek. A valódi segítséget a 
megelőzés jelentené, ám a legtöbb esetben az aktuális, már égető problémákra fordítják a 
figyelmet és a forrásokat, ezért a megismert modellek is alig tartalmaznak prevenciós elemeket. 
A tevékenység két fő eleme a munkaszocializációs folyamatok segítése és a képzés, illetve ezek 
kombinációja. Egyes projektek a hátrányos helyzetű pályakezdőkre specializálódtak:107 

• veszélyeztetettek, 

• szenvedélybetegek, 

• másodgenerációs munkanélküliek, 

• volt állami gondozottak. 

E célcsoportok tagjai számára csak egyéni programok kidolgozása jelenthet segítséget, amelyek 
bentlakásos otthonok létesítését, személyiségfejlesztést, tanácsadást és képzést is tartalmaznak. 
Magyarországon működik olyan nonprofit szervezet is, amely a pályakezdők különböző 
célcsoportjaival foglalkozó szakemberek képzésére specializálódott. 

A Kapu Program108 a Békés megyei Béthel Alapítvány és a brightoni székhelyű Social Care 
Initiatives Network közös kezdeményezése. A lényege egy olyan lakóközösségi alapú önkéntes 
segítő szolgálat kialakítása, amely elsősorban pályakezdő munkanélküli fiatalok számára nyújt 
képzést és szakmai támogatást. A program alapja az az elgondolás, hogy a pályakezdők számára 
az önkéntes munka biztosítani tudja azt a tapasztalatot, amely feltétele lehet a megfelelő 
munkahely megszerzésének. A program 1996-os indulásakor Békés városban működött, majd az 
EMMI és jogelődjei által 3 éven keresztül biztosított támogatással egyre szélesebb körben 
alkalmazták Magyarországon. A 31 településen elindított programból 10 szervezet a mai napig 
működteti az önkéntes segítségnyújtó rendszert. 

A Tud6sz Programot a Trambulin Projektiroda109 működteti Dunaújvárosban. A programban 
olyan 16–35 év közötti fiatalok vehetnek részt, akiknek vagy nincs szakképesítésük, vagy csupán 
olyan szakmával bírnak, amellyel esélytelenek a munka világában (a jelentkezés egyetlen 
feltétele a már említett életkori korlátokon túl a befejezett általános iskola). A program 
keretében segítik a résztvevők szakmaszerzését és elhelyezkedését. Az adatok szerint 2002–
2008 között legalább 3 ezer 16–35 év közötti fiatal jelent meg a Tud6sz projektirodájában 
valamilyen problémával, és az együttműködő fiatalok legalább 60 százaléka képzésbe vagy 
munkába került. 

A RÉS Egyesület110 2000-ben a Munkaügyi Központ támogatásával létrehozta a Fiatal 
Álláskeresők Klubját pályakezdő fiatalok számára, melynek célja munkaerő-piaci szolgáltatások 
szervezésére. Az egyesület emellett motivációs, illetve álláskeresési technikákat oktató 

                                                             

107 http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf 
108 http://www.host.hu/projects/ezustkor/kapu.html 
109 http://www.dunaujvaros.com/hirek/2008/06/ujra_tud6sz 
110 http://www.resegyesulet.hu/ 
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reintegrációs tréningeket szervezett pályakezdő munkanélküli fiatalok számára, valamint 
álláskeresési és foglalkoztatási információkat nyújt végzős középiskolások számára, melynek 
célja jól hasznosítható ismeretek, információk biztosítása a pályakezdő fiatalok számára.  

A CSAT Egyesület111 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglakoztatás-, a társadalompolitika 
és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, valamint információközvetítő feladatokat 
vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára reintegrációs, 
foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg. Szolgáltatásaik 
célcsoportjai álláskeresők, pályakezdő fiatalok, valamint az ezen hátrányos helyzetű réteg 
foglalkoztatását, képzését szervező, szociális és mentális problémáit kezelő civil szervezetek. 

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási tanácsadó intézet112 szaktanácsadással, 
pályaválasztással, tehetséggondozással és továbbképzésekkel segíti a fiatalokat, míg a Human-
net Alapítvány fiatal munkanélküliek számára tart pályaorientációs tréningeket. 

A Fiatalok Érdekvédelmi Szövetségének113 (FÉSZ) elsődleges célja egy olyan ifjúsági 
szakszervezeti hálózat létrehozása, amely a fiatalokat leginkább érintő aktuális problémákkal 
foglalkozik, így a mai magyar piacgazdaság kereteinek figyelembe vételével képes a 16–35 év 
közötti korosztály munkapiachoz, életvezetéshez, karriertervezéséhez kapcsolódó kérdéseiben 
támogatást nyújtani. Egy olyan szerveződés létrehozása a cél, amelyben komolyan helyén 
kezelik a fiatal munkavállalók és pályakezdők, fiatal munkanélküliek, valamint a tanulói és 
hallgatói jogviszonyban állók problémáit és megoldásokat kínálnak rájuk. 

3.3. Az állami beavatkozások hatásainak értékelései 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére irányuló állami tevékenységek hatásosságáról szóló 
eredmények szórványosak. A magyar foglalkoztatáspolitikáról rendszeresen készülnek 
empirikus vizsgálatok, ezekben általában a program résztvevőinek jellemzőjeként szerepel az 
életkor.114 A foglalkoztatási programok fiatalokra gyakorolt hatása nem egyértelmű. 

Köllő János és Scharle Ágota Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 2005 és 2008 közötti 
fejlesztését vizsgáló kutatása115 szerint „a résztvevő kirendeltségek esetében megnőtt az 

elhelyezkedési esély, és ez a hatás elsősorban a 25–50 éves, érettségivel nem rendelkező, nem 
pályakezdő ügyfeleknél tapasztalható.” 116 

Csoba Judit és Nagy Zita 2009–10-es munkaerő-piaci képzési, bértámogatási, közfoglalkoztatási 
aktív foglalkoztatási programokat vizsgáló elemzése szerint  „A fiatalabb generáció tagjai az 
aktív eszközben való részvételt követően nagyobb arányban helyezkednek, mint az idősebb 
generációba tartozó, hasonló eszközök által érintett társaik.”117 

Kabai Gergely és Németh Nándor a 2009-es Dél-dunántúli Sorsfordító-Sorsformáló Programot 
vizsgálta,118 melynek keretében az innovatív szociális foglalkoztatási programhoz kapcsolódó 

                                                             

111 http://www.csat.hu/ 
112 http://www.fovpi.hu/ 
113 http://www.frdesz.org.hu/cikk/54/tagszervezetek.html 
114 Kézdi [2011] 
115 Köllő – Scarle, In: Kézdi [2011] 
116 Köllő – Scarle, In: Kézdi [2011] 
117 Nagy – Csoba, In: Kézdi [2011] 
118 Kabai – Németh, In: Kézdi [2011] 
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diplomás pályakezdő gyakornokok mindegyike sikeresen talált munkát a program keretében, 
ugyanúgy, mint egy hasonló, 2002-es Heves megyei program keretében. 

Galasi Péter és szerzőtársai [1999] négy 1997-es aktív munkaerő-piaci program 
eredményességét elemezte. Eredményeik szerint a programokban részt vett személyek életkora 
mérhető hatást gyakorol az elhelyezkedés valószínűségére. A 21–25 évesekhez képest a 
fiatalabbak kevésbé, az idősebbek inkább képesek elhelyezkedni. A legfiatalabbak mintegy 10 
százalékkal kisebb, a 26–30 éves programrészvevők pedig mintegy 13 százalékkal nagyobb 
valószínűséggel helyezkednek el fél éven belül, mint a 21–25 évesek. A 30 évnél idősebb 
korcsoportok elhelyezkedési esélye is 7-9 százalékkal magasabb, mint a viszonyítási csoporthoz 
tartozó 21–25 éveseké. Ezek az eredmények lényegesen eltérnek attól, amit más kutatások 
mutattak az életkor és az elhelyezkedési valószínűség összefüggéséről. A munkanélküli 
járadékban részesülők közül például a 90-es évek első felében a fiatalabbak nagyobb 
valószínűséggel helyezkedtek el, mint az idősebbek (Galasi-Nagy (1998)).119 

Az eredmények eltérése nem meglepő, hiszen, ahogy Kézdi Gábor megjegyzi, „a programok 
hatásosságát jobban befolyásolják a szabályozási és szervezési részletek, mint a program 
típusa.”120 

 

 

                                                             

119Galasi at al. [1999]  
120 Kézdi [2011] 
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4. Ifjúsági munkanélküliség és fejlesztéspolitika 

4.1. A hazai fejlesztéspolitikát orientáló európai uniós tevékenységek az 
ifjúsági munkanélküliség területén 

Az EU négy szabadságelve az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlása az 
unió tagállamain belül. A szabadságelvek egyre teljesebb érvényesülése az uniós tagállamok 
erősödő kapcsolatait, integrálódó gazdaságait vonja maga után. A növekvő átjárhatóság 
megköveteli a problémák együttes kezelését. Amennyiben egy tagállam nem tudja rendezni a 
helyi (munkaerő-piaci) problémáit, akkor az az egész unió gazdaságára kihat: a lokális 
problémák uniós szinttű problémákká válhatnak. Az EU ennek megelőzésére a tagállami 
szakpolitika-alkotásban támogató és összehangoló szerepet játszik (ld. 5.1.1 alfejezet). 
Egyrészről a nemzeti politikák kialakításában nyújt segítséget, másrészről a kohéziós 
forrásokból pénzügyi támogatást nyújt az országok szakpolitikai beavatkozásaihoz. Az Európai 
Bizottság a gazdaságpolitikai koordináció érdekében létrehozta az európai szemesztert,121 
melynek keretében értékelik a foglalkoztatás, a kutatás, az innováció, az energiaügy és a 
társadalmi befogadás területén az EU 2020 célkitűzés megvalósítása érdekében tervezett 
tagállami beavatkozásokat összesítő nemzeti reformprogramokat, és országspecifikus 
javaslatokat tesznek azokkal kapcsolatban.  

Az Európai Unió alapvetően kétféle módon játszik szerepet abban, hogy a tagállamok javítsák a 
fiatalok foglalkoztatási helyzetét: egyrészt nyomon követi és orientálja a nemzeti politikákat, 
másrészt tagállami és uniós szintű beavatkozásokat finanszíroz a kohéziós politika keretében. Az 
EU 2009-ben fogadta el a 2010–2018-as időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiáját. A stratégia 
három fő cselekvési területe az oktatási és foglalkoztatási esélyteremtés, a fiatalok 
lehetőségekhez való hozzáférésének javítása, valamint a kölcsönös szolidaritás erősítése. 

Az Európai Szociális Alapból mintegy 75 milliárd euró áll rendelkezésére a tagállamoknak a 
2007–2013-as tervezési időszakban. A források egyik fontos célcsoportja a 15–24 éves fiatalok. 
Az ESZA keretében alkalmazott, az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére irányuló tagállami 
beavatkozások a következő csoportokba sorolhatóak: 

• tanácsadás és célzott munkaközvetítés, 

• foglalkoztathatóságot javító képzési programok, 

• szakmai tapasztalatszerzés támogatása, 

• vállalkozóvá válás támogatása oktatási programokon keresztül. 

A következő hét éves költségvetési ciklusban megújul az ESZA szabályrendszere és tartalma, 
költségvetési vonzatai. Az ifjúsági munkanélküliséghez kapcsolódó beruházási prioritások a 
foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, és az oktatásba, készségekbe és életen át 
tartó tanulásba tartó beruházás. 

Az EU az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének céljából a kohéziós politikai források mellett 
uniós szintű programokat is működtet. A Fiatalok Lendületben Program a 2007–2013-as 
költségvetési tervezési időszakhoz kötődik, míg a „Mozgásban az ifjúság” az EU 2020 céljainak 
megvalósulását támogatja. 

                                                             

121 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_hu.htm 
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4.2. Fejlesztéspolitikai támogatások – Európai Szociális Alap 

A nemzeti fejlesztéspolitikai programok az Európai Szociális Alap finanszírozásával működnek. 
A 2007–2013-as tervezési időszakban az ESZA kerete mintegy 75 milliárd euró, ami az EU 
költségvetésének közel 10 százaléka.122 

Minden egyes tagállam, illetve saját operatív programmal rendelkező régió az Európai 
Bizottsággal együtt állapodik meg a 2007 és 2013 közötti időszak ESZA-finanszírozására 
vonatkozó operatív programról vagy programokról, amelyek meghatározzák az ESZA-
beavatkozás prioritásait és célkitűzéseit. 

Az Európai Szociális Alap a társfinanszírozás és a megosztott irányítás elvein alapul. A 
társfinanszírozás a beavatkozás teljes költségének 50-85 százaléka között változhat. A 
megosztott irányítás azt jelenti, hogy az ESZA cselekvéseivel kapcsolatos iránymutatásokat 
európai szinten alakítják ki, míg a helyi végrehajtás lebonyolítását az egyes tagállamok megfelelő 
nemzeti vagy regionális hatóságai végzik. Ezek a hatóságok készítik el az operatív programokat, 
választják ki és felügyelik a projekteket. 

Az ESZA az unió teljes területén az alábbi öt kulcsfontosságú cselekvési terület számára biztosít 
támogatást: 

• a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása, 

• a foglalkoztatáshoz és a munkaerő-piaci részvételhez történő hozzáférés bővítése, 

• a társadalmi integráció megerősítése a megkülönböztetés elleni küzdelem révén és a 
munkaerőpiachoz történő hozzáférés lehetővé tétele a fogyatékkal élő emberek számára, 

• a foglalkoztatás és integráció területének reformjára irányuló partnerség előmozdítása, 

• az emberi tőkébe történő befektetés bővítése és fejlesztése, különösen az oktatási és 
képzési rendszerek fejlesztése révén.123 

A tagállamok beavatkozásait – az országspecifikus ajánlások mellett – az ESZA által kijelölt 6 
kiemelten támogatandó terület, valamint a tagállamok ESZA által elfogadott operatív 
programjainak prioritásai orientálják. Az ESZA által kijelölt kiemelten támogatandó területek és 
a hozzájuk tartozó forrás-felhasználási korlátok a következők:124 

• az emberi tőke fejlesztésérére 34 százalék, 

• a foglalkoztathatósághoz való hozzáférésre és a fenntarthatóságra 30 százalék, 

• a munkavállalók, a vállalatok és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelésére 18 
százalék, 

• a hátrányos helyzetűek társadalmi befogadásának javítására 14 százalék, 

• nemzeti, regionális és helyi szinten az intézmények kapacitásának növelésére 3 százalék, 

• a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás reformjainak beindítására 1 százaléka 
fordítható az ESZA-keretének. 

                                                             

122 European Commission: The European Social Fund – Investing in people 2007–2013. 
123 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=25&langId=hu 
124 European Commission: The European Social Fund – Investing in people 2007–2013. 
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A következő hét éves költségvetési ciklusban megújul az Európai Szociális Alap (ESZA) 
szabályrendszere és tartalma, költségvetési vonzatai. Az Európai Szociális Alapra vonatkozó 
külön rendelkezések tervezete125 alapján képet kapunk a lehetséges változásokról. Mivel az 
ESZA az alap, melyből a foglalkoztatási célokra, ilyen irányú fejlesztés leginkább lehet pályázni, 
az ifjúsági munkanélküliség problémája szempontjából is érdemes a rendelettervezet tartalmát 
áttekintenünk. 

Mindenekelőtt fontos megállapítani, hogy az Európai Szociális Alapról szóló rendelettervezet 
nem rendelkezik az ESZA-programokról részletesen, a működéssel és felhasználással 
kapcsolatos alapvető szabályokat és elveket fekteti le.  

A fiatalok munkanélküliségének a kérdését leginkább a rendelkezések preambulumában érinti a 
tervezet. Itt kifejti, hogy az ESZA feladata egyebek közt az is, hogy a válság során sérülékennyé 
vált fiatalok munkavállalási lehetőségein segítsen. E mellett pedig fontos, hogy az ESZA 
ösztönözze a tagállamokat arra, hogy a kötelező társfinanszírozáson felül támogassa többek 
között a diákokat, a munkahelyteremtést és a befogadó társadalom létrejöttét. 

A rendelettervezet legfőbb tartalmi eleme, hogy meghatározza azokat a beruházási 
prioritásokat, melyekből legfeljebb 4-et kiválasztva kell elkölteni az alap jelentette összeg 
bizonyos százalékát (ez a Budapestet is magában foglaló Közép-magyarországi régió esetén 80% 
lesz, a többi régió esetében 60%). 

A beruházási prioritások közül az ifjúsági munkanélküliség kérdését tekintve a következők a 
legfontosabbak:  

• Foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése többek közt annak céljából, 
hogy a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok munkaerő-piaci integrációja megtörténjen. 

• Oktatásba, készségekbe és életen át tartó tanulásba való beruházás az alábbi célokon 
keresztül: 

o Alap és középfokú oktatás: mindenki számára a hozzáférés megteremtése, 
korai iskolaelhagyás megakadályozása; 

o Felsőfokú oktatás: minőség javítása, nagyobb hozzáférés megteremtése, 
végzési szintek emelése; 

o Képzések „naprakésszé tétele”, oktatási és képzési rendszerek igazítása a 
munkaerő-piaci igényekhez. 

Ezeken kívül a beruházási prioritások között megjelenik a szegénység elleni küzdelem célja, a 
horizontális céloknak (befogadó társadalom) való megfelelés, az EU 2020 fenntarthatósághoz 
köthető cél.  

Az ESZA-rendelet továbbá megszabja a végrehajtáshoz szükséges feltételeket, a működési, a 
pénzügyi irányító és ellenőrző szabályrendszereket. A rendelet alapján a különbségtétel az 
ifjúsági munkanélküliség kérdéseire nincs tekintettel. 

Összességében a rendelettervezet alapján megállapítható, hogy bár az Európai Szociális Alap az 
az Uniós fejlesztéspolitikai alap, melyből leginkább lehet a probléma kezelésére áldozni, 

                                                             

125 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről – JAVASLAT, COM(2011) 607 final /2, 2012.3.14. 



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

 71 

rendelkezései nem térnek ki részletesen a megoldások formájára, vagy akár az erre a célra külön 
meghatározott végrehajtási és finanszírozási elvekre. 

Az ESZA-rendelettervezetben felsorolt beruházási prioritásokhoz hasonló tartalmi elemekről 
több információval szolgálhat a Magyarország és ez EU között megkötésre kerülő Partnerségi 
Szerződés, aminek jelenleg még csak tárgyalási dokumentumai elérhetőek. A Bizottsági Szolgálat 
által megfogalmazott pozíciópapír,126 amely ajánlásokat fogalmaz meg a Partnerségi Szerződés 
tartalmával kapcsolatban, a következőket tartalmazza: 

• KSK-alapok, köztük az ESZA felhasználásának egyik fő célja kell legyen az alacsony 
foglalkoztatás elleni erőteljesebb fellépés, ami a Bizottság véleménye szerint egy átfogó 
stratégiát jelentene a szabályozástól a segítő programokig. 

• Mindez az olyan sebezhető népcsoportokra halmozottan érvényes, mint a kismamák, a 
fiatalok, idősek és rokkantak csoportjai. Az ESZA- és KSK-alapok felhasználásakor az ő 
munkaerőpiacra való bevezetésük is prioritás. Ehhez olyan munkaerő-piaci 
intézkedésekre lesz szükség, mint a személyre szabott tanácsadás, célzott és nem 
felesleges továbbképzés, munkák innovatív és rugalmas formáinak támogatása. 

• A beruházásokat és programokat olyan szegmensekbe kell tervezni és lebonyolítani, ahol 
relatív magas foglalkoztatás lehetséges. 

• Hangsúlyos a kis- és középvállalkozásokat célzó intézkedések fontossága, az 
önfoglalkoztatás és a vállalkozásalapítás megkönnyítése pedig különösen fontos cél. Az 
ezekre a problémákra adható válaszunknak külön foglalkoznia kell a fiatalokban rejlő 
lehetőségek kiaknázásával. Erre példaként említi az agrárszektorban szükséges 
generációváltást, amit fiatal mezőgazdászoknak kiutalható start-up üzleti 
támogatásokkal ösztönöznének. 

• Az életen át tartó tanulást támogatni, az idő előtti iskolaelhagyást megakadályozni, a 
tercier képzésekhez való hozzáférést biztosítania kell azt államnak. Ennek tekintetében 
érdemes az oktatáspolitika bizonyos elemeit, mint az alacsony tankötelezettségi 
korhatár vagy a szakképzések helyzete, újragondolni, egymáshoz igazítani. 

• El kell érni, hogy a közmunkaprogramokban résztvevők később a munkaerőpiacon 
találjanak megélhetést, és az állampolgár számára a közmunka csak átmeneti megoldás 
és segítség legyen. Ez szintén halmozottan igaz a fiatalokra és hátrányos helyzetűekre. 

A rendelettervezet és a bizottsági ajánlások egyértelműen arra utalnak, hogy a fejlesztési 
források 2014–2020-as felhasználása során az EU bátorítja az ifjúsági munkanélküliség 
témakörének előtérbe helyezését. 

4.3. Uniós Politikák 

4.3.1. Az ifjúságpolitika stratégiai megközelítése az Európai Unióban 

Az Európai Unió stratégiai és programszinten foglalkozik az ifjúsági munkanélküliséggel. A 
stratégiai szint ajánlás az államok számára, míg a programszint konkrét intézkedéseket, 
támogatási mechanizmusokat takar.  

                                                             

126 Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in HUNGARY 
for the period 2014–2020; Ref. Ares (2012)1286381; 2012. 10. 30. 
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Az ifjúságpolitika uniós szintű tematizálása, a fiatalokat célzó programok már 1988-ban 
elindultak, a kilencvenes évekre a fiatalok munkaerő-piaci részvétele és az ifjúsági 
munkanélküliség az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának meghatározó kérdésévé vált. Már 
az 1998-ban elfogadott Európai Foglalkoztatási Stratégia négy pillére127 is tartalmazott a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetének javítására vonatkozó célokat. Az EU által meghirdetett hosszú távú 
stratégiáknak, a 2000–2010 közötti Lisszaboni stratégiának, majd a 2010–2020 közötti 
időszakra vonatkozó EU 2020 stratégiának is központi elemét képezik a foglalkoztatási és 
szociálpolitikai célok. Az Európa 2020 stratégiával összhangban az európai foglalkoztatási 
stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának uniós szintű növelése. 
E célkitűzések128 elérése érdekében a foglalkoztatási stratégia intézkedéseket szorgalmaz, hogy 
2020-ig megvalósuljon az alábbi három kiemelt cél: 

• a 20 és 64 év közötti lakosság 75 százaléka rendelkezzen munkahellyel, 

• az iskolából kimaradók aránya 10 százalék alá csökkenjen és a 30–34 év közötti 
lakosságnak legalább 40 százaléka (Magyarország esetében 30,3%-a) rendelkezzen 
felsőfokú végzettséggel, 

• a szegények és a társadalmilag kirekesztettek, illetve az ilyen veszélyeknek kitett 
személyek száma legalább 20 millióval (ebből Magyarországon 450 ezerrel) csökkenjen. 

A stratégia uniós szintű eszközei az előrehaladás nyomon követése, a koordináció és a 
jelentéstétel. Az európai foglalkoztatási stratégia keretet biztosít az uniós tagállamoknak az 
információcseréhez, illetve foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához (ez az 
ún. „nyitott koordinációs módszer”), amely a független munkaerő-piaci szakértőkből álló 
hálózat, az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpont (European Employment 
Observatory),129valamint az egymástól való tanulást elősegítő kölcsönös tanulási programon 
(Mutual Learning Programme)130 keresztül valósul meg.131 

Az EU alapvetően kétféle módon játszik támogató szerepet abban, hogy a tagállamok javítsák a 
fiatalok foglalkoztatási és oktatási helyzetét.132 

• Áttekinti a nemzeti politikákat és azok alakulását, kiemeli az uniós szempontból fontos 
prioritásokat, és a helyes gyakorlatok alapján intézkedéseket javasol. A gazdasági 
kormányzás európai szemeszterének keretében évente veszi górcső alá a tagállami 
szinten kidolgozott gazdasági, foglalkoztatási, oktatási és szociális politikákat. 

• Finanszírozza a nemzeti és a több tagállamot érintő intézkedéseket. A finanszírozás 
több csatornán keresztül valósul meg: 

o az Európai Szociális Alap támogatásával, 

                                                             

127 1997-ben, az Amszterdami Szerződés keretében a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nemzeti 
stratégiáikat koordinálják a foglalkoztatás területén, foglalkoztatáspolitikáikat az átfogóbb gazdaságpolitikai céloknak 
megfelelően alakítják át, és a foglalkoztatás előmozdítását közös érdekként kezelik. Az uniós tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáinak koordinációját biztosító Európai Foglakoztatási Stratégia négy pillérét az 1997-es 
luxemburgi csúcsot követően fogadta el az Európai Tanács. (Euvonal [2012]) 
128 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf 
129 http://www.eu-employment-observatory.net/ 
130 http://www.mutual-learning-employment.net/synthesis-reports/ 
131 Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főosztálya. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=hu 
132 COM/2011/0933 
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o az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap, az Európai Halászati Alap és a harmadik országok állampolgárainak 
beilleszkedését segítő európai alapok támogatásával, 

o egyéb uniós szintű programok – mint például az egész életen át tartó tanulás 
programja, a Fiatalok Lendületben Program és a PROGRESS (az újító jellegű 
szociális megközelítések támogatására szolgáló program) – finanszírozásával. 

Az EU 2009-ben elfogadott ifjúsági stratégiája (COM/2009/0200) megalapozza az EU 2010–
2018 közötti, fiatalokkal kapcsolatos programjait. Az EU ifjúsági stratégiája kettős 
megközelítésre épít: az ifjúságba való befektetésre és az ifjúság érvényesülésének elősegítésére. 
Az új stratégia továbbá különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű fiatalokra. A stratégia 
cselekvési területei a következők: 

 

A stratégia megvalósításának keretei az alábbiakban foglalható össze:133 

• Tagállamok közötti együttműködések a tanulást elősegítő kölcsönös tanulási programon 
keresztül; 

• Társadalmi párbeszéd és partnerség a fiatalokkal; 

• Tényeken alapuló politikaalkotás – statisztikai adatok, elemzések vagy tanulmányok 
segítségével megalapozott szakpolitikák bevezetése és azok utólagos értékelése 
szükséges; 

• Az EU programjainak és alapjainak mobilizálása: a Fiatalok Lendületben Program 
prioritásainak támogatása, valamint egyéb programok (például a Lifelong Learning, a 
PROGRESS, a MEDIA, a fiatal vállalkozóknak szóló Erasmus) ismertebbé tétele. 

A fiatalokkal való közvetlen egyeztetési fórumok szervezése 2010-ben kezdődött meg. A magyar 
elnökség során tartott ülését követően készült el a Tanács és a tagállamok kormányainak a 
Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás a fiatalok foglalkoztatásáról a 
fiatalokkal folytatott strukturált párbeszédről,134 amely tartalmazta a strukturált párbeszéd főbb, 
a fiatalok foglakoztatására vonatkozó megállapításait is. Ezek többek között az információhoz 
jutás, életpálya-központú képzés és pályaorientáció, valamint az ifjúsági munka és nem formális 
tanulás elismerése.135 

                                                             

133 COM/2009/0200 
134 2011/C 164/01 
135 NFSZ [2012] 
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2011 első felében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterek is napirendjükre tűzték a 
fiatalok foglalkoztatásának kérdését, és elfogadták Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek a 
fiatalok foglalkoztatásának előmozdításával történő megvalósítása – A Tanács következtetései 
című dokumentumot. Ebben mind a tagállamok, mind az Európai Bizottság és a Foglalkoztatási 
Bizottság számára megfontolandó ajánlásokat fogalmaz meg. 

2011-ben az Európai Bizottság közzétette az EU ifjúságpolitikai indikátorait tartalmazó anyagát 
(SEC/2011/401 final). A dokumentum külön tárgyalja az oktatás, valamint foglalkoztatás és 
vállalkozás témáját. Ez utóbbival kapcsolatban az Európai Bizottság a következő mutatókat 
emelte ki a fiatalok foglalkoztatásának mérésére:136 

• ifjúsági munkanélküliség (ifjúsági munkanélküliségi ráta – az aktív réteghez viszonyítva, 
hosszú távon munkanélküli fiatalok száma), 

• a teljes népességhez viszonyított ifjúsági munkanélküliségi mutató, 

• önfoglalkoztató fiatalok aránya, 

• önálló vállalkozás indítását tervező fiatalok száma, 

• határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott fiatalok száma. 

4.3.2. Uniós programok az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének céljából az EU uniós és tagállami szinten pályázható 
programokat működtet. A Fiatalok Lendületben Program a 2007-től 2013 végéig tartó 
költségvetési időszakra határozza meg az uniós szintű intézkedéseket az ifjúsági stratégia 
megvalósítására, míg a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulását támogatja.  

4.3.2.1. Fiatalok Lendületben Program 

Az Európai Parlament és a Tanács a 2006. november 15-én hozott, 1719/2006/EK számú 
határozatában137 hozta létre a 2007-től 2013 végéig tartó Fiatalok Lendületben Programot, 
amely megteremti a fiataloknak szóló nem formális tanulási tevékenységek támogatásának jogi 
környezetét. A program pénzügyi kerete 850 millió euró. 

A Fiatalok Lendületben Program európai szinten kíván válaszolni a fiatalok serdülőkortól 
felnőttkorig felmerülő igényeire. Az iskolarendszeren kívüli tanulás, valamint a fiatalok aktív 
társadalmi részvételének népszerűsítésével járul hozzá a kompetenciák elsajátításához,. A 
program öt prioritással rendelkezik, amelyek elsősorban az aktív állampolgári részvétel 
ösztönzésére irányulnak. A Fiatalok Lendületben Program prioritásai: 

1) Fiatalokat Európának (a fiatalok aktívan részt vegyenek környezetük, országuk és 
Európa társadalmi életében); 

2) Európai Önkéntes Szolgálat (a fiatalok érzékenyek és toleránsak legyenek egymás 
problémái és kultúrája iránt, felismerjék és értékeljék az Európai Unió sokszínűségét); 

3) Fiatalok a világban (a különböző országok fiataljai jobban megértsék és elfogadják 
egymást, együtt tudjanak működni közös célok érdekében); 

                                                             

136 SEC/2011/401 final 
137 Hivatalos Lap L 327., 2006. november 24., 30–44. o. 
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4) Ifjúsági támogatási rendszerek (jobb minőségűek legyenek az ifjúsági tevékenységeket 
támogató rendszerek, fejlődjenek az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezetek); 

5) Ifjúságpolitikai együttműködés támogatása az EU-ban (európai ifjúsági 
együttműködések jöjjenek létre). 

A Fiatalok Lendületben Programban138 13 és 30 év közötti fiatalok vehetnek részt. A fiatalok 
mellett a program egyes tevékenységeiben részt vehetnek az őket segítő szakemberek is (pl. 
ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek önkéntesei és munkatársai). A fiatalok csoportként 
összeállva, vagy egy bejegyzett szervezeten keresztül vehetnek részt a programban és 
részesülhetnek támogatásban valamely nem formális tanulást szolgáló nonprofit tevékenység 
megvalósításához. A program keretében megvalósuló tevékenységekhez általában szükség van 
egy vagy több külföldi partnerszervezetre.139 

4.3.2.2. „Mozgásban az ifjúság” program 

A „Mozgásban az ifjúság” program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely célja, hogy 
segítse a fiatalokat a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek elsajátításában, illetve 
tapasztalatok megszerzésében. A program az EU 2020 stratégia része, ennek értelmében pedig a 
fenntartható, inkluzív, azaz minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedést kívánja elősegíteni. 
A „Mozgásban az ifjúság” program keretein belül az Európai Bizottság által javasolt intézkedések 
három területre összpontosítanak:140 

• Az oktatás és a képzés modernizálása annak érdekében, hogy azok jobban 
megfeleljenek a fiatalok és a munkáltatók szükségleteinek. Az intézkedések az iskolákra 
és a szakmunkástanulókra, továbbá a formális oktatáson kívül elsajátított készségek 
fokozottabb elismerésére irányulnak. Emellett vonzóbbá kívánják tenni a felsőoktatást, 
és növelni a magas szintű képzettséggel rendelkező fiatalok arányát. 

• A tanulási és a munkavállalási célú mobilitás támogatása. Az intézkedések között 
szerepel a tanulási célú mobilitás útjában álló akadályok megszüntetését célzó tanácsi 
ajánlás, az EU oktatási és képzési finanszírozási programjainak új generációja, továbbá az 
európai foglalkoztatási portál továbbfejlesztett változata (EURES). 

• A fiatalok foglalkoztatásának (új) uniós programjai, ideértve a tagállamoknak 
címzett, a munkaerőpiac reformjára vonatkozó ajánlásokat és több segítséget az állami 
foglalkoztatási szolgálatok számára a fiataloknak nyújtott támogatásuk javítása 
érdekében. 

A Mozgásban az ifjúság egyrészről a tagállami szintű EU 2020 programok koordinálását, 
ellenőrzését szolgálja, másrészt pedig a mobilitást ösztönző uniós programokat próbálja 
közelebb hozni a fiatalokhoz, többek között tájékoztató honlapja141 segítségével. A Mozgásban az 
ifjúság három alprogramját különböztethetjük meg: a „Több lehetőség a fiataloknak” és az „Az 
első EURES állásod” kezdeményezéseket, valamint a „Youth@work” kampányt. 

                                                             

138 Fiatalok Lendületben programtájékoztató anyag, 
http://www.eurodesk.hu/uploads/2/hirek/9033/fajlok/altalanos_kicsi.pdf (A letöltés időpontja: 2012. november 2.) 
139 Külföldi partnerszervezetek lehetnek az EU tagországok, Norvégia, Liechtenstein, Svájc, Izland, Törökország, 
Horvátország területén működő nonprofit társaságok. 
140 Európai Bizottság [2010a] 
141 http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm 
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A 2011-ben elindított „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés (Youth Opportunities 
Initiative) kifejezetten azokat a fiatalokat célozza, akiknek nincs állásuk és nem vesznek részt 
oktatásban vagy képzésben. A kezdeményezés a tagállamok és a Bizottság közötti szoros 
partnerségen alapul, és a tagállamok, vállalatok, szociális partnerek és az EU között összehangolt 
intézkedésekre ösztönöz. A kezdeményezés finanszírozási háttere a következő:142 

• A tagállamok a 2007–2013-as költségvetési tervezési időszakban az ESZA keretéből 
összesen 30 milliárd eurót még nem kötöttek le. A „Mozgásban az ifjúság” program 
ajánlásai ezen források elköltésére tesz ajánlást. 

• Az ESZA-ból 1,3 millió euró fordítható tanulószerződéses gyakorlati képzések 
szervezésére. A cél az, hogy 2013 decemberére a jelenleginél 10 százalékkal több, 370 
ezer személy kaphasson tanulószerződéses gyakorlati képzési lehetőséget.143 

• Az ESZA-ból 3 millió euróval támogathatók továbbá a vállalkozást indító fiatalok. 

A 2012-ben indult „első EURES állásod”144 cselekvési program az európai fiatalok más EU-
tagállambeli munkavállalását és a külföldi munkavállalók felvételében érdekelt vállalkozásokat 
hivatott elősegíteni. Célja, hogy mintegy 5 ezer személy elhelyezkedését támogassa EU-szerte. A 
kezdeményezésben a tájékoztatás, a munkakeresés, a munkaerő-felvétel és a finanszírozás révén 
fontos szerepet játszanak a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok. A 18–30 éves álláskereső uniós 
állampolgárok támogatást kaphatnak az állásinterjú utazási költségeinek és/vagy a 
munkavállalás céljából történő külföldre költözés költségeinek fedezése céljából. A munkaadók 
pedig a munkaerő-felvétel költségeinek fedezésére kaphatnak támogatást – amennyiben 
legalább 6 hónapos időtartamú szerződést ajánlanak. A kis- és középvállalkozások (azaz a 
legfeljebb 250 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok) pénzügyi támogatást igényelhetnek az 
újonnan felvett alkalmazottak képzési és letelepedési költségeinek részleges fedezésére. 

A Youth@work kampány a fiatalok és a kisvállalkozások közötti kapcsolatok erősítésének 
fontosságára hívja fel a figyelmet. Így segíti a fiatalokat a kisvállalkozásoknál való 
elhelyezkedésben, továbbá megismerteti az önfoglalkoztatóvá válás eszközeit, lehetőségeit, a 
vállalkozóknak pedig bemutatja a fiatalok foglalkoztatásának előnyeit. A Youth@work keretében 
tájékoztató rendezvényeket szerveznek a hálózatépítés és a munkaerő-felvétel témáiban.145 

A fiatalok foglalkoztathatóságának javítására, a mobilitás elősegítésére alkalmazott egyéb uniós 
szintű intézkedések a következők: 

• Lifelong Learning programok: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. A 
kezdeményezésekre a 2007–2013-as tervezési időszakban mintegy 7 milliárd eurós 
keret áll rendelkezésre, ebből az első három évben összesen 3 milliárd euró összeg 
felhasználása mellett több mint 900 ezer uniós állampolgár tanulmányútja valósult 
meg.146 

• Európai Ifjúsági Garanciaprogram kiépítése. Célja, hogy 2015-re kiépüljön egy olyan 
rendszer, amelynek keretében négy hónappal az iskola elhagyása után a fiatalok el 
tudjanak helyezkedni, illetve továbbképzésben vagy új szakképzésben tudjanak részt 

                                                             

142 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=hu 
143 Európai Bizottság, 2012 
144 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=hu 
145 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=982&langId=hu 
146 COM/2011/0413 
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venni. Az Európai Bizottság 4 millió eurót biztosít, legalább 15 tagállami mintaprojekt 
kidolgozására.147 

• Munkahely az Európai Unióban: Marie Curie program, EURES-közvetítők, vállalkozóvá 
válás támogatása. A munkahely-közvetítés támogatása a helyi foglalkoztatási 
szolgálatokon (EURES-közvetítőkön)148 keresztül történik. A fiatal kutatók számára a 
Marie Curie program nyújt ösztöndíjas lehetőségeket, a kutatók álláskeresésében pedig 
az Euraxess Jobs portál nyújt segítséget. 

4.4. Az ifjúsági munkanélküliség a hazai fejlesztéspolitikában – 2007–
2013 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése érdekében indított politikák irányát a Nemzeti 
Stratégiai Referencia Keret (NSRK) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) jelöli 
ki. A következőkben összefoglaljuk ezen irányadó dokumentumok főbb megállapításait és a téma 
szempontjából legfontosabb konstrukciók főbb jellemzőit.  

Az NSRK-ban az ifjúsági munkanélküliség két aspektusból jelenik meg. Egyrészt a fiatalok mint 
sajátos elhelyezkedési nehézségekkel küzdő társadalmi csoport, másrészt az alacsonyan képzett 
fiatalok elhelyezkedési nehézségeinek formájában. 

A TÁMOP nézőpontját a fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről a következőképpen összegezhetjük:  

• magas a fiatalok munkanélküliségi aránya,  

• fiatalnak lenni hátrányos munkaerő-piaci helyzetet jelent,  

• nem illeszkedett a foglalkoztatási igényekhez az oktatási expanzió,  

• a PISA-tesztet készítők 48 százaléka  alkalmatlan tanulásra,  

• jelentős probléma a lemorzsolódás,  

• a szakiskola nem készít fel megfelelően a munkavállalásra, a hátrányos helyzetű fiatalok 
a munkaerőpiacon hátrányból indulnak,  

• a keleti országrészben a fiatalok foglalkoztatási helyzete nehezebb. 

A program a fiatalok munkaerő-piaci problémáit elsősorban az oktatás problémáira és a 
hátrányosabb helyzetűek rosszabb munkaerő-piaci helyzetére vezeti vissza. Az oktatás területén 
a közoktatás szegregációjára, a szakképzés színvonalának problémáira és a lemorzsolódásra 
hívja fel a figyelmet 

Az operatív program által kezdeményezett fejlesztési irányok a következők: 

• a fiatal pályakezdők álláshoz jutásának megkönnyítése, 

• aktív munkaerő-piaci szolgáltatások fiataloknak, 

• információs támogatás pályaválasztáshoz, pályaorientációs és pálya-tanácsadási 
rendszer fejlesztése, 

                                                             

147 A pályázati felhívás itt található: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=362&furtherCalls=yes (A letöltés időpontja: 2012. 
november 27.) 
148 http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en 
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• az oktatás-szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok erősítése, 

• gyakorlatorientált képzés alacsonyan képzetteknek, 

• a szakképzés presztízsének javítása, a szakiskolai idegen nyelv oktatás bővítése, 

• Az iskolarendszerből idő előtt kimaradt fiatalok egyidejű foglalkoztatásának és 
képzésének, 

• támogatás, „új esély” és „második esély” típusú oktatási programok, 

• bűnmegelőzési és reintegrációs programok. 

A program által kijelölt fejlesztési irányok a klasszikus munkaerő-piaci eszközökre, a 
pályaorientáció erősítésére, a szakképzés gyakorlatorientáltságának és színvonalának 
emelésére, valamint a kimaradók felkarolására fókuszálnak. 

A két dokumentum releváns szövegelemeit a mellékletben mutatjuk be. 

4.4.1. Az ifjúsági munkanélküliség szempontjából legfontosabb konstrukciók a 
TÁMOP-ban 

Az NSRK konstrukcióiban az ifjúsági munkanélküliség kezelése nem igazán jelenik meg önálló 
elemként. A fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítását különálló konstrukció nem szolgálja. A 
pályakezdők a foglalkoztatási szempontból rossz lehetőséggel rendelkező csoportok egyikeként 
jelennek meg az aktív eszközöket működtető konstrukciókban. Emellett a szakképzés 
fejlesztését, az információs és pályaorientációs rendszerek erősítését finanszírozó intézkedések 
logikájában jelenik meg erősen az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének motivációja. Explicit 
célcsoportként két esetben jelennek meg a fiatalok: hátrányos helyzetük révén (lemorzsolódó, 
szegény térségben élő, roma, bűnözéshez kötődő), illetve a társadalmi szerepvállalásukat növelő 
intézkedésénél (kivéve az 8.4.5. fejezetben bemutatott konstrukciókat a fiatalok vállalkozásainak 
támogatására.)  

A vizsgált konstrukciók többsége az indikátor értékek alapján jól teljesített, azonban sok esetben 
nincsenek olyan indikátorok, melyek lehetővé tennék, az adott konstrukció fiatalokra gyakorolt 
hatásának számszerűsítését. A konstrukciók mélyebb elemzésére, egyéni szintű adatokra épülő 
vizsgálatára még nem került sor. 

4.4.2. TÁMOP 1.1.2. – a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való 
belépésének segítése 

A TÁMOP 1.1.2,149 illetve annak a Közép-magyarországi régióra vonatkozó tükörkonstrukciója, 
a TÁMOP 1.1.4150 célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének 
segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 
igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A 144 milliárd forintos projekt egyik – de nem 
egyedüli – célcsoportját a pályakezdő, illetve a 25 év alatti álláskeresők jelentik. 

A pályázat kedvezményezettjei a munkaügyi központok. A központok minden résztvevővel 
közösen egyéni programtervet készítenek, melynek során személyre szabottan választják meg 
az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét (pl.: képzési költségtámogatás, 
bérköltség-támogatás). 

                                                             

149 http://www.nfu.hu/doc/829 
150 http://www.nfu.hu/doc/2689 
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A pályakezdők és a 25 év alatti álláskeresők esetén a munkaadók bértámogatást igényelhetnek. 
Ez legfeljebb 4 hónap támogatást jelent, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A 
támogatás a bér és járulékainak 70 százaléka, maximuma 140 ezer forint/fő/hó. A támogatás 
egy másik formája a munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtott bérköltség-támogatás. Ezt 
legfeljebb 90 napra biztosítják. Összege a munkabér és járulékai legfeljebb 100 százaléka, 
maximum 150 ezer forint/fő/hó támogatási összeggel. 

A konstrukció aktív munkaerő-piaci eszközökből álló komplex programot kíván megvalósítani. 
Az álláskeresők számára olyan szolgáltatásokat, illetve támogatásokat nyújt, melyek 
hozzájárulnak foglalkoztathatóságuk javításához, a munkáltatóknak nyújtott támogatások, 
ösztönzők révén pedig csökkenti a foglalkoztatás közvetlen költségét. Emellett a programnak 
köszönhetően a munkavállaló lehetőséget kap arra, hogy munkatapasztalatot szerezzen, aminek 
hiánya a fiatalok foglalkoztatásának egyik legfőbb akadálya. 

A projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után 2011. május 
1-jével új projekt indult el. A program első szakaszában az indikátorértékek alapján sikeresen 
járult hozzá a célkitűzések eléréséhez: az indikátorértékek teljesülései rendre meghaladták a 
kitűzött célértékeket. 

4.4.3. TÁMOP 1.4.3 – Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok 

A TÁMOP 1.4.3 „Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok”151 a 2004–2006 közötti EQUAL 
program kísérleti projektjeinek tapasztalatára épít, célja innovatív foglalkoztatási módszerek 
kidolgozása, kipróbálása, adaptálása. A 9,15 milliárdos konstrukció projektmegvalósításának 
helyszíne a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség volt. 

A legtöbb indikátor tényértéke elmaradt a vállalat tervértéktől. Ez alól kivételt képez a 
munkaerő-piaci képzésbe bevontak és az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás támogatásában 
részesülők száma, bár ezek sem érték el a 100 százalékot.  

4.4.4. TÁMOP 2.2.2 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani 
fejlesztése” 

A „lifelong guidance” (angol rövidítéssel LLG) rendszerének magyarországi megalapozását tűzte 
ki célul 2008 végén a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vezetésével.  

A TÁMOP 2.2.2 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” címet 
viselő kiemelt program célja a „lifelong guidance” (LLG) megalapozása152. A Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (korábban Foglalkoztatási és Szociális Hivatal)  programja az egész 
életutat támogató pályaorientációs/karrier-tanácsadói rendszer szolgáltatás- és 
eszközkészletének elemeit alakította ki. A projekt négy fő eleme az életpálya-tanácsadói hálózat 
kiépítése, a pályaorientációs részfeladatokat ellátó hálózat kiszélesítése, támogatás az életpálya-
tanácsadók számának növeléséhez, új webportál. 

A program segíti, hogy a fiatalok olyan pályát válasszanak, ami megfelel tartós érdeklődési 
területnek, összhangban van tulajdonságaikkal és készségeikkel, valamint megfelel a piaci 
igényeknek.  

                                                             

151 http://www.nfu.hu/doc/2439 
152 http://www.nfu.hu/doc/3290 
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Az indikátorértékek alapján a program jól teljesített. A projektről készült értékelés153 a 
programot számos tekintetben európai szinten is előremutatónak, egyedülállónak találta. 

4.4.5. További konstrukciók 

A további konstrukciók egyik csoportja az oktatás irányából közelíti meg az ifjúsági 
munkanélküliség problémáját. Ilyen típusú konstrukció a TÁMOP 2.2.1154, a TÁMOP 3.2.1.B-
09/4155, a TÁMOP 3.3.5/A156, a TÁMOP 3.3.9.A157, a TÁMOP 3.3.9.B158, a TÁMOP 4.1.1159, a 
TÁMOP 4.1.1.C és a TÁMOP 4.1.3160. 

A TÁMOP 3.3.5/A és a TÁMOP 3.3.9.A pályázatok célja a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű, köztük roma gyerekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek 
és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében tanodai programokat támogatnak a 
konstrukciók. A projektek a megelőzésre helyezik hangsúlyt az ifjúsági munkanélküliség 
csökkentésének kezelésében.  

A konstrukciók egy másik köre az oktatási rendszerből már kiesett tanulók visszavezetésére 
fókuszál. A TÁMOP 3.2.1.B-09/4 és a TÁMOP 3.3.9.B pályázatok második esély gimnáziumok 
létrehozását és a már működő gyakorlatok támogatását valósítják meg. A projektek arra 
törekszenek, hogy a középiskolai végzettséggel sem rendelkező, az iskolarendszerből 
lemorzsolódott fiatalokat segítsék érettségi vagy piacképes szakma megszerzésében.  

A pályázatok egy másik része a képzések tartalmának és minőségének fejlesztésére fókuszál, így 
közvetve hat a képzésben résztvevő fiatalokra.  

A TÁMOP 2.2.1 „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című 
projekt célja, hogy a szakképzést és a felnőttképzést fejlesztve növelje a szakképzésből kilépők 
elhelyezkedési esélyeit és a munkaerő versenyképességét. A projekt első szakasza módszertani 
fejlesztéseket támogatott.  

A TÁMOP 4.1.1 (4.1.1/08, 4.1.1.A-10, 4.1.1.C) olyan szervezeti, irányítási módszerek, 
nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztését támogatja, amelyek lehetővé teszik a 
munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázását a felsőoktatási 
intézmények döntéshozatali rendszerébe, ezáltal hozzájárulva a hallgatók munkához jutási 
lehetőségeinek javításához.  

A TÁMOP 4.1.3 olyan felsőoktatási információs bázis létrehozását tűzte ki célul, ami a 
felsőoktatási stratégiai döntéshozókat segíti a fejlesztéspolitika irányvonalainak 
megteremtésében, valamint a felsőoktatási intézmények vezetőit támogatja intézményük 
képzési struktúrájának kialakításában. A projekt része az életpálya-tanácsadás, az 
öregdiákoknak nyújtott szolgáltatások és a hallgatói tanácsadás fejlesztése. 

A konstrukciók harmadik típusa valamilyen hátrányos helyzetű csoportra fókuszál és a 
társadalmi integráció erősítésével javítja a fiatalok foglalkoztatási helyzetét. 

                                                             

153 http://eletpalya.munka.hu/c/document_library/get_file?uuid=00e9a0ce-c309-4042-9412-
9970f76e0124&groupId=10418 
154 http://www.nfu.hu/doc/3408 
155 http://www.nfu.hu/doc/2197 
156 http://www.nfu.hu/doc/1363 
157 http://www.nfu.hu/doc/3597 
158 http://www.nfu.hu/doc/3599 
159 http://www.nfu.hu/megjelentek_a_tamop_4_1_1_a_jelu_palyazatok 
160 http://www.nfu.hu/doc/3162 
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A TÁMOP 5.6.1.B-12/1-2161,162 pályázat kiemelt célja a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok 
áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése. A TÁMOP 5.6.2163 célja a bűncselekményt 
elkövetők társadalmi reintegrációjának segítése, az ezt támogató közösségi foglalkoztató 
rendszer kialakítása. 

A TÁMOP 5.1.1-09/1164, 2165 és a TÁMOP 5.1.1-11/1/A166, B167 a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben élő fiatalokat segíti. Egyéni és társas kompetenciáik erősítését segítik. 

A TÁMOP 5.1.1-09/6,7168 komplex, a helyi munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyaihoz 
igazodó foglalkoztatási programok létrehozását, az LHH kistérségekben élők kulcskompetencia-
fejlesztését tűzte ki célul, melyek eredményeként a célcsoport tagjai tartósan képesek lesznek 
elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. 

A TÁMOP 5.2.5.B pályázat a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítésére irányult, 
emellett támogatott az ifjúsági munkanélküliség csökkentéséhez hozzájáruló tevékenységeket 
(például továbbtanulási, pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadást). 

Az elemzett konstrukciók főbb tulajdonságait a következő táblázat foglalja össze. 

7. táblázat: Az ifjúsági munkanélküliség csökkentése szempontjából lényeges NSRK konstrukciók 

Konstrukció Kiírás ideje A fiatalokra 
gyakorolt 

hatás 

A konstrukció 
által érintett 

személyek 
száma 

Keretösszeg 
(milliárd Ft) 

Konstrukció 
logikája 

TÁMOP 1.1.2 és 
TÁMOP 1.1.4 

2007 IV. negyedév, 
2011 II. negyedév 

közvetlen 58 051169 144 aktív munkaerő-piaci 
eszközök 

TÁMOP 1.4.3 2009 II. negyedév, 
2010 II. negyedév 

közvetlen 1708170 9,15 aktív munkaerő-piaci 
eszközök 

TÁMOP 2.2.2 2008 I. negyedév, 
2012 I. negyedév 

közvetlen 115 498171 2,8 aktív munkaerő-piaci 
eszközök 

TÁMOP 3.2.1.B-09/4 2010 I. negyedév közvetett 289 0,684 oktatás és képzés 

TÁMOP 2.2.1 2008 I. negyedév, 
2012 I. negyedév 

közvetett n.i. 7,8 oktatás és képzés 

TÁMOP 3.3.5/A 2009 I. negyedév közvetett 2220 2,3 oktatás és képzés 
TÁMOP 3.3.9.A és 
TÁMOP 3.3.9.C 

2012 II. negyedév közvetett n.i. 4 oktatás és képzés 

TÁMOP 3.3.9.B és 
TÁMOP 3.3.9.D 

2012 II. negyedév közvetett n.i. 3,5 oktatás és képzés 

TÁMOP 4.1.1/08 és 
TÁMOP 4.1.1.A-10 
 

2009 I. negyedév, 
2010 I. negyedév 

közvetett 6801172 18,5 oktatás és képzés 

TÁMOP 4.1.1.C 2012 II. negyedév közvetett n.i. 1,49 oktatás és képzés 
TÁMOP 4.1.3 2008 II. negyedév, 

2011 IV. negyedév 
közvetett n.i. 3,18 oktatás és képzés 

                                                             

161 http://www.nfu.hu/doc/3420 
162 http://www.nfu.hu/doc/3419 
163 http://www.nfu.hu/doc/2243 
164 http://www.nfu.hu/content/3310 
165 http://www.nfu.hu/doc/1760 
166 http://www.nfu.hu/doc/3175 
167 http://www.nfu.hu/doc/3176 
168 http://www.nfu.hu/valtozasok_a_tamop_5_1_1_09_6_es_7_kiirasok_dokumentaciojaban 
169 Az első szakasz eredményei alapján. 
170 Az első szakasz eredményei alapján. 
171 Az első szakasz eredményei alapján. 
172 Első szakasz eredményei alapján a fejlesztett gyakorlati helyeken gyakorlati képzésben részesülő hallgatók száma, 
az alumni szolgáltatásokat igénybe vevők száma és a pályakövetési rendszer eredményeit az intézményben 
felhasználók száma. 
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TÁMOP 5.6.1.B 2012 I. negyedév közvetett n.i. 14,1 társadalmi integráció 
TÁMOP 5.6.2 2008 I. negyedév, 

2010 I. negyedév 
közvetett 378 2,18 társadalmi integráció 

TÁMOP 5.1.1-09/1 és 
TÁMOP 5.1.1-09/2 

2009 II. negyedév közvetett 1051 1,3 társadalmi integráció 

TÁMOP 5.1.1-09/6 és 
TÁMOP 5.1.1-09/7 

2009 IV. negyedév közvetett 14 361 11,2 társadalmi integráció 

TÁMOP 5.1.1-11/1-A 
és TÁMOP 5.1.1-
11/1-B 

2012 I. negyedév közvetett n.i. 1,98 társadalmi integráció 

TÁMOP 5.2.5.B 2010 IV. negyedév közvetett 5224173 23,9 társadalmi integráció 

4.4.6. A 2011-es akcióterv 

A 2011-es akciótervek kialakításkor a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javítása fontos 
szempont volt az Új Széchenyi Terv konstrukcióinak kialakítása során. Az NGM szakértőinek 
tájékoztatása szerint mintegy 50 milliárd forintnyi forrást összpontosítottak az ifjúsági 
munkanélküliséghez kötődő problémák enyhítésére. Az alábbiakban a szakképzés átalakítására, 
a gyakornoki rendszer megerősítésére és a fiatalok vállalkozásainak ösztönzésére kialakított 
konstrukciókat foglaljuk össze a TÁMOP 2011-es akcióterve alapján.174 

8. táblázat: A 2011-es akcióterv konstrukciói 

Konstrukció 
kódja 

Konstrukció neve Pályázatok, 
kiemelt 

projektek 
meghirdethető 

kerete 
(MrdFt) - 2012 

A konstrukció célja 

2.2.5. Szakképző intézmények 
felkészülésének 
támogatása a rövidebb 
képzési idejű szakképzés 
bevezetésére 

4,5 Az új konstrukció célja az új szakképzési törvény 
bevezetéséből adódó feladatok teljesítése, a 
korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása 
és a képzés tartalmi megújítása érdekében az új 
képzési rend egy tanévvel korábbi bevezetését 
vállaló, innovációra kész szakképző intézmények 
támogatása. 

2.2.6 Szakképző intézmények 
szakmai tanárai és 
gyakorlati oktatói 
pedagógiai képzése, 
továbbképzése 

1,4 Az új konstrukció célja a szakképzést folytató 
iskolák szakmai tanárainak és gyakorlati 
oktatóinak továbbképzésének,  és ezáltal az új 
törvényi képzettségi előírásoknak való 
megfelelésük támogatása. 

2.2.7 A duális szakképzési  
rendszerhez kapcsolódó 
fejlesztések és 
programok támogatása 

11,413 A képzés duális átalakításával összefüggésben a 
fejlesztések fő célja, hogy a támogatott képzési 
rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiac 
strukturális és tartalmi elvárásaihoz, a 
megvalósítók együttműködésük révén 
gyakorlatorientált képzések megvalósítása útján 
javítsák a foglalkoztathatóságot.   

2.3.4 A Gyakornoki program a 
tanulószerződés 
keretében tanult 
pályakezdők 

8,5 A program elsődleges célja a közvetlen 
munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai 
rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés 
hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai 

                                                             

173 A nem alacsonyküszöbű és az alacsony küszöbű szolgáltatásokkal elért veszélyeztetett korosztály tagjainak száma. 

174 www.nfu.hu/download/44635/T%C3%81MOP.zip 
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támogatására munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a 
későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. 

2.3.4.B Gyakorlati oktatók 
továbbképzése a 
szakképzésben 

1,2 A konstrukció célja a gyakorlati képzés oktatói 
feltételeinek biztosítása és ezáltal a gyakorlati 
képzés színvonalának emelése, valamint a 
gyakornoki képzésben résztvevő szakemberek 
támogatása. 

2.3.6. Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása 

6,94 A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá 
válásának elősegítése, egyrészt a vállalkozói tudás, 
vállalkozói készségek megszerzésével, 
fejlesztésével, másrészt a vállalkozás elindításához 
szükséges tőkejuttatással, a vállalkozások 
elindítását követően  tanácsadás és mentorálás 
biztosításával. 

4.5. Az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének fejlesztéspolitikai 
eszközei az unió országaiban 

Az ESZA kiemelten fejlesztendő területeket határoz meg az uniós tagállamok számára. A fiatalok 
foglalkoztatásának fejlesztése minden országban megjelenik a támogatás felhasználásában. A 
2011-es adatok alapján az ESZA-forrásfelhasználás célcsoportja 31 százalékban a 15–24 éves 
fiatalok voltak, a képzettség szerinti bontásban pedig 44 százalékban alapfokú végzettséggel 
rendelkezők. A programok továbbá nagyrészt a munkanélküliekre (29%) vagy az inaktívakra 
(34%) koncentráltak.175 

Az ESZA öt plusz egy kulcsfontosságú cselekvési terület számára biztosít támogatást: 

1) a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének elősegítése: a 
munkanélkülivé válás megelőzése, illetve új készségek megszerzésének támogatása, 

2) az emberi tőkébe történő befektetés bővítése és fejlesztése, különös tekintettel az 
oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére, 

3) a foglalkoztatáshoz és a munkaerő-piaci részvételhez történő hozzáférés bővítése, 

4) a társadalmi integráció megerősítése a megkülönböztetés elleni küzdelem révén és a 
munkaerőpiachoz történő hozzáférés lehetővé tétele a fogyatékkal élő emberek számára, 

5) a foglalkoztatás és integráció területének reformjára irányuló partnerség 
előmozdítására. 

+1 A konvergencia régiókban az intézményi kapacitás kialakítására és a közigazgatás 
hatékonyságának emelésére irányuló intézkedések nemzeti, regionális és helyi szinten. 

A fiatalok foglalkoztatását különösen az 1)–3) és az 5) ponthoz illeszkedő eszközök segítik. Az 
egyes tagállamokban mindhárom területen találhatunk jó gyakorlatokat. A tagállamok 
jellemzően a következő típus pályázóknak nyújtanak támogatásokat: 

• közvetítő szervezeteknek – ezek a fiatalok számára tanácsadást nyújtanak, segítenek az 
elhelyezkedésükben, 

• képzés nyújtó szervezeteknek – ezek a fiatalok foglalkoztathatóságát javító képzéseket 
nyújtanak, 

                                                             

175 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66&langId=hu 
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• gyakorlati képzés és foglalkoztatást biztosító cégeknek – amelyek fiatalok számára 
valamilyen oktatást, esetleg oktatási ösztöndíjat biztosítanak, 

• vállalkozás beindítását elősegítő szervezeteknek – olyan programokat hirdetnek, 
amelyek vállalkozói ismeretek elsajátítását segítik, vagy vállalkozás beindítását célzó 
alapokat működtetnek. 

4.5.1. Tanácsadás és célzott munkaközvetítés 

A foglalkoztatottak rugalmasságához és nyitottságához a jól működő munkaügyi 
tanácsadóközpontok járulnak hozzá. A máltai közvetítő felület, a Youth Employment Program 
(YEP) célja, hogy általános tájékoztató-tanácsadó felületként segítse a fiatalok eligazodását a 
munkaerőpiacon. Hasonlóan célzott programokat indított Franciaországban a Communauté 
d'Agglomération. A szervezet 6 hónapos komplex tanácsadási és álláskeresési programot 
indított frissen végzett fiatalok számára, amelynek eredményeképp a résztvevők 80 
százalékának sikerült elhelyezkedni, ugyanakkor egy féléves ciklusban csupán 18-20 fő aktív 
támogatása biztosított.176 

Youth Emloyment Program (YEP) Máltán 

A YEP 2010-ben indult Máltán azzal a céllal, hogy a 16–24 év közötti fiatalok számára minden, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközről egy jól kezelhető felületen keresztül érhessenek el minden 
információt. A YEP fiatalok számára készített honlapot (http://www.youth.org.mt) üzemeltet, továbbá TV-

programokon, workshopokon, kiállításokon is részt vesz annak érdekében, hogy a fiatalok minél szélesebb 
skáláját elérje, ne csak azokat, akik segítséget kérnek a foglalkoztatás szolgálatoktól. A YEP személyes 
tanácsadást, karriertervezést nyújt, segít az önéletrajzok megírásában, sőt szükség esetén pszichológiai és 

terápiás képzéseket is biztosít a fiataloknak.177 

A legtöbb európai ország szakpolitikája az iskolapadból frissen kikerülő diákokat vagy a még 
tanuló fiatalokat célozza annak érdekében, hogy megelőzze munkanélkülivé válásukat. Így 
például a belga Job Tonic Program a frissen végzetteket támogatja az álláskeresésben: azokat, 
akik még nem jogosultak munkanélküli segélyekre.  

Job Tonic Program – Belgium 

Belgiumban az iskolai éveit befejező fiatal 12 hónap munkanélküliség után lesz jogosult munkanélküli 
segélyre. A Vallóniában működő Job Tonic Program célja, hogy az iskolapadból frissen kikerülő fiatalok 
segítséget kapjanak az álláskeresésben. Az állami foglalkoztatási szolgálatok a program keretében 

személyre szabottan javasolnak képzési programokat, tanácsot adnak az önéletrajzírásban és állásinterjú 
tréningeket szerveznek. A program időközi értékelése szerint a leginkább a szakképzettséggel bíró 

fiataloknak jelentette a legnagyobb segítséget a tanácsadás.178 

4.5. 2. Foglalkoztathatóságot javító képzési programok 

A tanácsadó, közvetítő és karrierközpontok mellett gyakori ESZA-forrásfelhasználási mód a 
képzési programok támogatása. Ezek a programok egyrészről késleltetik a munkaerőpiacra 
történő belépést, másrészről pedig olyan képzettséget nyújtanak, amely hosszabb távon javítja a 
fiatalok foglalkoztatási lehetőségeit. 

Hold Fast Program – Dánia 

                                                             

176 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=466&langId=hu&featuresId=431&furtherFeatures=yes 
177 Európai Bizottság [2010] 
178 OECD [2010a] 
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A dán program célja, hogy csak olyan fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik államilag elismert 

végzettséggel rendelkeznek. A program keretében azokra a fiatalokra koncentrálnak, akik esetében az 

iskolaköteles kort követően nagyobb a valószínűsége az iskolai lemorzsolódásnak. A fiatalok 
azonosítására szakértőket vonnak be, majd a kiválasztott fiatalokkal célzottan foglalkoznak: képzést, 
mentorálást nyújtanak nekik annak érdekében, hogy tanulmányaik folytatására ösztönözzék őket.179 

4.5. 3. Szakmai tapasztalatszerzés  

Számos országban támogatják, hogy a fiatalok ne csak az iskolapad keretein belül, hanem a 
gyakorlati életben sajátítsák el a szakmai ismereteket. Ennek segítségével egyrészről olyan 
tudást, tapasztalatot kaphatnak, ami növeli a foglalkoztathatóságukat, másrészről a jól teljesítő 
fiatalok állandó munkát szerezhetnek a gyakorlati helyükön, ezzel párhuzamosan pedig a 
vállalkozások számára is előnyös, hogy a speciális igényeik szerint képzett munkavállalókat 
tudnak alkalmazni. Közvetlenül a vállalkozásokat támogató program indult például Szlovákiában 
vagy Németországban180 (EINSTIEGSZEIT (EZ) für Jugendliche in Brandenburg néven). 

Támogatott állások diplomásoknak Szlovéniában 

Szlovéniában 2009-ben vezetették be az egyetemi végzettséggel rendelkezőket célzó Graduate – Activate 
yourself and get the job! programot. A kezdeményezés célja volt, hogy a diplomaszerzés előtt álló fiatalok 
számára támogatott munkahelyet biztosítson olyan cégeknél, amelyek vállalták, hogy a foglalkoztatás 

mellett hat hónapon keresztül mentorálással egybekötött gyakorlati képzést nyújtanak. A hat hónapos 
szakmai képzés után amennyiben a fiatalok fél éven belül lediplomáztak, állandó foglalkoztatottként 
térhettek vissza a gyakorlati helyükre. A foglalkoztatók fél évre 2000 eurót kaptak a gyakornokok bérének 

és a biztosított képzés, valamint a mentor finanszírozásának támogatására. Szlovéniában 2009 és 2011 
között 2,7 millió eurót költöttek a programra, és összesen 600 diplomásnak sikerült elhelyezkednie.181 

4.5. 4. Vállalkozóvá válás támogatása 

Az ESZA-forrásfelhasználás negyedik nagyobb csoportja az önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá 
válás támogatását megvalósító projektek. Ezekben jellemzően valamilyen képző/támogató 
szervezet a kedvezményezett, és vállalkozói, üzleti tervezéshez kapcsolódó ismereteket 
támogatnak, segítik a fiatalokat a hitelhez jutásban. 

Future Lausitz – Németország 

A brandenburgi régió programja tulajdonképpen egy üzleti inkubátorház, amely a fiatalok 
vállalkozásindítását ösztönzi. A projekt keretében személyre szabott oktatási, képzési programokat 

dolgoznak ki szakképzettséggel rendelkező fiatalok számára annak érdekében, hogy képesek legyenek 
saját céget létrehozni. Nem minden résztvevő fiatal alapít a program végén vállalakozást. Azok viszont, 
akik belefognak, folyamatos szakmai támogatást kapnak az inkubátorháztól, segítik őket az üzleti 

hálózatrendszerük kialakításában és a hitelhez jutásban is. A projekt első két évében 150 fiatallal 
foglalkoztak, akik összesen 68 vállalkozást indítottak el a legkülönbözőbb területeken (pl. bicikliszerelő 
műhely, rendezvényszervezés).182 

4.5. 5. European Network on Youth Employment 

A nemzeti szintű ifjúsági fejlesztéspolitika javítása érdekében hozták létre az ESZA és a ciprusi 
kormányzat által közösen finanszírozott European Network on Youth Employment (ENYE) 

                                                             

179 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=466&langId=hu&featuresId=323&furtherFeatures=yes 
180 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=466&langId=hu&featuresId=420&furtherFeatures=yesg 
181 Európai Bizottság [2010] 
182 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=466&langId=hu&featuresId=421&furtherFeatures=yes 
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felületet.183 A hálózat működésében nyolc európai uniós ország (Ciprus, Flandria (Belgium 
flamand része), Görögország, Litvánia, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svédország) 
működik közre az ifjúsági munkanélküliség, az iskolai lemorzsolódás, a képzésekhez való 
korlátozott hozzáférés, az oktatás és munkaerőpiac közötti gyenge kapcsolatok, valamint a 
szakmai mobilitás problémáinak feltérképezésében. A hálózat célja, hogy alapkutatások, 
szakértői interjúk és tanulmányutak segítségével azonosítsa a legjobb európai gyakorlatokat, a 
fiatalok foglalkoztatáspolitikájának kialakítása tekintetében támogassa a nemzeti stratégiai 
referenciakeretet, továbbá tegyen javaslatokat uniós és nemzeti szakpolitikákra a területen, az 
eredmények pedig kerüljenek felhasználásra az ESZA operatív programjainak értékelésében. Az 
ENYE kutatási területei a vállalkozások, az oktatás és szakképzés, valamint a mobilitás. 

A hálózat elkészítette a fiatalok foglalkoztathatóságának növelése, mobilitásuk erősítése és a 
vállalkozóvá válás ösztönzése hármas szempontrendszere alapján az ESZA 2007–2013-as 
működéséről szóló értékelését és a következő tervezési időszakra vonatkozó ajánlásait. Az 
értékelés főbb megállapításai:184 

• A hatékony tanácsadás és konzultáció az egyik legfontosabb hajtóereje a fiatalok 
foglalkoztatásának, és jelentősen hozzájárul a mobilitás fejlesztéséhez és a vállalkozóvá 
válás ösztönzéséhez is. 

• Az egyablakos szolgáltatások, a kombinált tájékoztatás átláthatóbbá teszi a fiatalok 
számára az elérhető szolgáltatások és lehetőségek körét. 

• A fiatalok igényeinek egyéni megközelítése mellett szükséges az egységes kezelési 
módszerek kialakítása is. Így például a 15–18 éves korosztályban nagyobb szerepe van a 
karrier-tanácsadásnak és a szülői támogatásnak, mint az idősebbeknél. 

• Érdemes minőségbiztosítási standardokat kialakítani a tanácsadókkal szembeni 
elvárásokra. 

• A fiatalok szegmentálása, különböző programokra az eltérő célcsoportok kialakítása 
segítheti a programok hatékonyságát, különösen a társadalmilag kirekesztett csoportok 
esetében. 

• Az oktatási rendszer segítéségével érdemes fejleszteni a kockázatvállalási és innovációs 
kultúrát (intrapreneurship), amely elősegítheti a vállalkozói magatartás fejlődését.  

Az ENYE a következő ajánlásokat teszi a következő tervezési időszak programjainak 
kialakításában:185 

• Az ESZA és a ERFA működése legyen kiegészítő jellegű a fiatalok foglalkoztathatóságának 
növelése témájában. A felelős főosztályok (DG-k) működjenek aktívabban együtt, 
alakítsanak ki közös programokat. 

• A következő időszak operatív programjaiban erősödjön a partnerség: a pályázatok 
kiírásában kerüljön bevonásra minél több, a fiatalokkal foglalkozó szervezet. 

                                                             

 183 http://youthemploymentnet.eu 
184 ENYE [2011] 
185 ENYE [2011] 
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• A tanácsadás, vállalkozói szellemiség és a mobilitás koherens és integrált megközelítése 
szükséges. Kerüljön kialakításra egy közös platform, amely összegyűjti a fiatalok 
munkaerőpiacra való belépésének lehetőségeit.  

• A karrier-tanácsadás fejlesztése legyen kiemelt terület a támogatások között. 

• A programok megalapozottságát megbízható információk, jó gyakorlatok segíthetik. 
Kerüljön nagyobb hangsúly a tanácsadásra, jöjjön létre internetes adatbázis a mobilitás 
és a vállalkozói attitűd ösztönzésével kapcsolatos programok és gyakorlatok gyűjtésére. 

• A határokon átnyúló ESZA-programokban a tanulásban is kapjon szerepet a mobilitás.  
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5. Fiatalok és vállalkozás 

5.1. Az ifjúsági munkanélküliség és a fiatalkori vállalkozás kapcsolatáról 

A fiatalok az önfoglalkoztatás által kompenzálhatják a hagyományos munkalehetőségek hiányát. 
Az önfoglalkoztatás lehetőséget jelenthet tehát az ifjúságot érintő kedvezőtlen munkaerő-piaci 
folyamatok javítására: a fiatalok munkaerő-piaci bizonytalansága, a magas munkanélküliség és 
alulfoglalkoztatottság az önfoglalkoztatás jelentőségének növekedéséhez vezettek. Miközben az 
önfoglalkoztatás gyakran tekinthető túlélési stratégiának, sok esetben a fiatalok tudatosan 
választják az önfoglalkoztatást mint karrierlehetőséget.186 

A vállalkozói képességek, a vállalkozói szemlélet elsajátítása nem csak a vállalkozóknak, hanem 
a társadalom többi részének is hasznos. Az Oktatás és Képzés 2010187 elnevezésű európai uniós 
munkaprogram a vállalkozói kompetenciát az élethosszig tartó tanulás nyolc 
kulcskompetenciájának egyikeként jelölte meg, amelyek a személyes önmegvalósításhoz, a 
szociális integrációhoz, az aktív polgársághoz és a foglalkoztathatósághoz szükségesek. A 
vállalkozás mindenki számára kulcskompetenciát jelent, aminek segítségével a fiatalok egyre 
kreatívabbak és tudatosabbak lesznek, valamit megtapasztalják a társadalmi felelősségvállalást. 

A fiatalok vállalkozói hajlandósága a versenyképes gazdaság zálogát is jelenti. A vállalkozások 
ugyanis nemzetgazdasági szinten központi szerepet játszanak a bevételek megtermelésében, a 
közteherviselésben, a munkahelyteremtésben és a fogyasztásban egyaránt. Ez különösen fontos 
Magyarországon, ahol a családi vállalkozások egyharmada generációváltás előtt áll. 

A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése azért is lehet hatékony eszköze a munkanélküliség 
kezelésének, mivel ez új munkahely létrehozását jelenti, így kevésbé kell számolni a kiszorítási 
és helyettesítési hatással. A legtöbb, a fiatalok foglalkoztatását támogató eszköz esetén 
kiszorítási hatás – az adott eszközben részt vevők kiszorítják a többi álláskeresőt – vagy 
helyettesítési hatás – az adott egyén felvétele miatt korábban foglalkoztatott munkavállalót 
elbocsátanak – léphet fel, míg amikor egy fiatal vállalkozóvá válik, azzal egy teljesen új 
munkahely jön létre, ami nem érinti kedvezőtlenül a többi munkavállalót. 

A fiatal vállalkozók tovább csökkenthetik az ifjúsági munkanélküliséget, ha fiatalokat 
alkalmaznak. A fiatal vállalkozók feltehetően hasonló hozzáállásukból és élethelyzetükből 
kifolyólag szívesebben alkalmaznak fiatalabb munkavállalókat, mint az idősebb cégvezetők. 

Végül a fiatalok vállalkozóvá válásának további kedvező hatása, hogy a sikeres példák 
perspektívát jelentenek a többi fiatal számára is. 

5.2. Vállalkozói hajlandóság 

5.2.1. Önfoglalkoztatási ráta itthon és külföldön 

2010-ben a 15–24 éves korcsoport önfoglalkoztatási rátája188 4,1 százalék volt az EU-27-et 
tekintve, míg Magyarországon ez az arány csupán 3,6 százalék, azaz elmaradt az uniós átlagtól. 
Ahogy az 13. táblázat adatai is mutatják, az uniós országokban a fiatalok önfoglalkoztatási rátája 
1 és 13 százalék között változik, azaz jelentősen különbözik országonként. 2010-ben a fiatalok 

                                                             

186 Furlong [2003] 
187 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf 
188 Az önfoglalkoztatási ráta az önfoglalkoztatók arányát jelenti a foglalkoztatottakon beül. 
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önfoglalkoztatási rátája a legmagasabb Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, 
Görögországban és Csehországban volt, miközben a legalacsonyabb értékeket Dániában, 
Németországban, Írországban, Ausztriában, Franciaországban, Szlovéniában és Svédországban 
mérték. Magyarország a 3,6 százalékos önfoglalkoztatási rátával a középmezőnybe tartozik.189 

A táblázatban is látható, hogy a fiatalok önfoglalkoztatási rátája minden országban jóval 
alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportoké. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy sokan 
még tanulnak ebben a korban, ugyanakkor a gyakorlati tudás, a kapcsolati és anyagi tőke hiánya 
szintén fontos magyarázó tényezők.190 Az EU-27-et tekintve 2010-ben a 15–24 éves korcsoport 
önfoglalkoztatási rátája 28 százaléka volt a teljes népességre vonatkozó rátának. Magyarország – 
az uniós átlagot meghaladó – 30 százalékos értékkel itt is a középmezőnyben foglal helyet.  

10. táblázat: Önfoglalkoztatási ráta korcsoportonként Európa országaiban, 2010 

 15–24 15–64 A 15–24 éves korcsoport 
önfoglalkoztatási rátája a 

15–64 éves korcsoporthoz 
viszonyítva 

EU-27   4,1% 14,5% 28% 

Ausztria    1,9% 11,3% 17% 

Belgium   4,1% 13,0% 32% 

Bulgária  4,7% 11,5% 41% 

Ciprus  5,0% 15,5% 33% 

Csehország    8,4% 16,8% 50% 

Dánia   1,2% 8,1% 15% 

Egyesült Királyság   4,3% 13,0% 33% 

Észtország  n.i. 7,9% n.i. 

Finnország   2,9% 12,2% 23% 

Franciaország    2,1% 10,7% 20% 

Görögország    9,0% 29,6% 30% 

Hollandia  4,0% 13,8% 29% 

Írország   1,6% 15,3% 10% 

Lengyelország  5,4% 18,5% 29% 

Lettország  n.i. 9,0% n.i. 

Litvánia n.i. 9,1% n.i. 

Luxemburg n.i. 7,2% n.i. 

Magyarország   3,6% 11,7% 30% 

Málta n.i. 13,8% n.i. 

Németország    1,4% 10,5% 13% 

Olaszország   10,6% 22,7% 47% 

Portugália  3,1% 17,5% 18% 

Románia    12,7% 19,5% 65% 

Spanyolország   4,0% 15,7% 25% 

Svédország 2,4% 9,8% 25% 

Szlovákia    11,8% 15,8% 75% 

Szlovénia    2,2% 11,6% 19% 

Forrás: Eurostat,Labour Force Survey 

 

                                                             

189 http://www.mutual-learning-employment.net/Analytical%20Report_FINAL.pdf 
190 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
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5.2.2. Nemi különbségek az önfoglalkoztatásban 

Magyarországon a fiatalok közül a férfiak nagyobb valószínűséggel lesznek vállalkozók, mint a 
nők. A 15–24 éves korcsoportban a nők önfoglalkoztatási rátája 73 százaléka a férfiakénak. Az 
EU-27 átlagát tekintve még inkább jellemző a fiatal férfiak nőkhöz viszonyítva magasabb 
önfoglalkoztatási aránya: a fiatal nők önfoglalkoztatási rátája alig fele a fiatal férfiakénak. A 
legtöbb országra jellemző ez a tendencia, kivételt jelent ugyanakkor Belgium, Olaszország és 
Ciprus, ahol a fiatal nők önfoglalkoztatási rátája, ha csak kis mértékben is, de meghaladja a 
férfiakét. 

A teljes munkaképes korú népességet vizsgálva minden országra igaz, hogy a férfiak 
önfoglalkoztatási rátája magasabb, mint a nőké. Magyarországon ráadásul a munkaképes korú 
népesség körében a nemek közötti differencia lényegesen nagyobb is, mint a fiatalok esetén. Ez 
azt jelenti, hogy a kor előrehaladtával nő a két nem közötti különbség az önfoglalkoztatási ráta 
tekintetében. Az, hogy ennek mi az oka – pl.: a női önfoglalkoztatók későbbi korban történő 
visszatérése az alkalmazotti szférába, a férfiaknak a kor előrehaladásával emelkedő vállalkozóvá 
válása, a nemi különbségek alacsonyabb volta a fiatal nemzedékek esetében stb. – további 
vizsgálatokat igényel. Az EU-27 átlagát tekintve a nemek közötti különbség mértéke közel 
azonos a fiatalok és a teljes népesség esetén.191 

9. táblázat: Nemi különbségek az önfoglalkoztatás ráta tekintetében Európa országaiban, 2010 

 
15–24 15–64 

 
férfi nő 

nők aránya a  
férfiakhoz képest 

férfi nő 
nők aránya a  

férfiakhoz képest 
EU-27 5,20% 2,80% 53,85% 18,50% 9,80% 52,97% 
Belgium 4,00% 4,30% 107,50% 16,60% 8,80% 53,01% 
Bulgária 5,50% n.i. n.i. 14,10% 8,70% 61,70% 
Csehország 10,00% 6,00% 60,00% 21,20% 10,90% 51,42% 
Dánia n.i. n.i. n.i. 11,30% 4,70% 41,59% 
Németország 1,70% 1,00% 58,82% 13,20% 7,30% 55,30% 
Észtország n.i. n.i. n.i. 11,20% 4,90% 43,75% 
Írország n.i. n.i. n.i. 23,00% 5,50% 23,91% 
Görögország 10,80% 6,10% 56,48% n.i. n.i. n.i. 
Spanyolország 5,10% 2,80% 54,90% 19,30% 11,10% 57,51% 
Franciaország 2,60% 1,40% 53,85% 14,50% 6,60% 45,52% 
Olaszország 10,40% 11,00% 105,77% 27,50% 15,80% 57,45% 
Ciprus 4,80% 5,30% 110,42% 20,40% 9,80% 48,04% 
Lettorzág n.i. n.i. n.i. 12,10% 7,80% 64,46% 
Litvánia n.i. n.i. n.i. 11,30% 7,00% 61,95% 
Luxemburg n.i. n.i. n.i. 8,30% 5,70% 68,67% 
Magyarország 4,10% 3,00% 73,17% 14,80% 8,20% 55,41% 
Málta n.i. n.i. n.i. 17,90% 5,70% 31,84% 
Hollandia 4,90% 3,10% 63,27% 17,00% 10,00% 58,82% 
Ausztria 2,20% n.i. n.i. 13,60% 8,60% 63,24% 
Lengyelország 6,60% 3,60% 54,55% 22,20% 14,00% 63,06% 
Portugália n.i. n.i. n.i. 19,90% 14,80% 74,37% 
Románia 17,30% 6,10% 35,26% 25,70% 11,70% 45,53% 
Szlovénia 2,90% n.i. n.i. 15,20% 7,40% 48,68% 
Szlovákia 14,00% 8,60% 61,43% 21,10% 9,20% 43,60% 
Finnország 3,80% 1,90% 50,00% 16,10% 8,20% 50,93% 
Svédország 3,30% 1,60% 48,48% 13,50% 5,80% 42,96% 

Forrás: Eurostat192 

 

                                                             

191 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-099/EN/KS-SF-08-099-EN.PDF 
192 http://www.mutual-learning-employment.net/Analytical%20Report_FINAL.pdf és 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-11-798/EN/KS-32-11-798-EN.PDF 
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5.2.3. Vállalkozói hajlandóság itthon és külföldön 

A vállalkozói hajlandóság mérésének általános módszere szerint az interjúalanynak a vállalkozói 
és az alkalmazotti lét elvi lehetősége között kell választania. Európában a válaszadók közel fele, 
45 százaléka választaná a vállalkozás lehetőségét. Az átlagosnál lényegesen magasabb, a 
válaszadók felét meghaladó a vállalkozói hajlandóság Litvániában, Portugáliában, Írországban, 
Görögországban, Olaszországban és Cipruson. Ezzel szemben a Benelux és skandináv 
államokban, valamint a történelmi Osztrák–Magyar Monarchia területének nagyobb részén (az 
osztrák, szlovén, cseh és szlovák részeken) az átlagosnál lényegesen alacsonyabb, kétötöd alatti 
ez az arány. Magyarországon a vállalkozói hajlandóság az EU-s átlag körüli (43%-os), csakúgy, 
mint Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Lengyelországban.193 

A potenciális vállalkozók aránya – azoké, akik szívesen vennék a következő öt évben a 
vállalkozás lehetőségét – értelemszerűen alacsonyabb, mint a vállalkozói hajlandóság. Az EU 
átlagában ez az arány 27 százalékos volt, a skandináv országokban 21, a kelet-európai 
országokban pedig 37 százalékot tett ki. Magyarországon ez az érték szintén az EU-s átlag körüli 
(25%). 

A vállalkozni hajlandóknál szűkebb kör a potenciális vállalkozóké, és náluk is szűkebb azoké, 
akik egyszerre kívánatosnak és reálisnak is tartják a vállalkozás lehetőségét. Ezeknek az aránya 
az EU átlagában 15 százalék. Az EU-s átlagot lényegesen meghaladja a lengyel, görög, lett, litván 
és ír átlag, jelentősen alulmúlja azonban az osztrák, holland, szlovén és német adat. A magyar 
érték ez esetben megegyezik az EU átlagával. 

A vállalkozói alternatíva kívánatossága és kivihetősége szempontjából különös figyelmet 
érdemelnek azok, akik kívánatosnak tartják ugyan a vállalkozói létet, de nem érzik 
megvalósíthatónak. Az EU-ban minden kilencedik válaszadó vélekedett úgy, hogy a vállalkozói 
alternatíva megfelelő lenne ugyan számára, ám az mégsem kivitelezhető. A vállalkozói karrier 
közeljövőbeli kívánatossága és kivitelezhetősége közötti különbség átlag fölött jellemzi a lett, a 
litván, az olasz, a görög, a ciprusi és a máltai népességet. A magyar adatok ebben a tekintetben 
átlag alattinak mondhatók, azaz hazánkban az uniós átlagnál kisebb azok aránya, akik bár 
szeretnénk vállalkozóvá válni, ezt nem tartják megvalósíthatónak. 

Az adatok szerint az átlagosnál kisebb mind a vállalkozói hajlandóság, mind pedig a potenciális 
vállalkozók aránya a skandináv országokban. A vállalkozói hajlandóság a mediterrán 
országokban van lényegesen az átlag felett, míg a potenciális vállalkozók tekintetében, bár a 
mediterrán országok ugyancsak meghaladják az átlagot, de a kelet-európai országokban 
tapasztalt arány náluk is magasabb (szemben az átlagos 27%-kal 32%, illetve 36%).194 

A 2007-es Flash Eurobarometer adatai alapján a vállalkozói hajlandóságot korcsoportok szerint 
vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az unióban a 15–24 éves korcsoport körében sokkal magasabb 
ez az arány, mint az idősebb népesség esetében, és ez az állítás minden ország esetében igaz. A 
vizsgált korcsoport több mint fele, 55 százaléka preferálja a vállalkozói karriert az 
alkalmazottival szemben. A vállalkozói potenciál szintén 55 százalék ebben a korcsoportban, 
szemben például a 25–39 éves korcsoportra jellemző 41 százalékkal. Az átlagot meghaladó a 
fiatalok vállalkozói hajlandósága a 2004-ben csatlakozott 10 ország – köztük Magyarország – 

                                                             

193 Lengyel [2009] 
194 Lengyel [2009] 
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esetében, ahol összességében a 15–24 évesek 62 százaléka preferálta a vállalkozói karriert 
2007-ben.195 

A nemi különbségekkel kapcsolatban elmondható, hogy az EU-ban két férfiból egy preferálja a 
vállalkozói létformát, míg a nők esetén ez az arány csupán 10-ből 4.196 

11. táblázat: Vállalkozói hajlandóság és vállalkozói potenciál Magyarországon és az EU-ban, 2007 

15–24 éves népesség 15–64 éves népesség 

vállalkozói 
hajlandóság 

vállalkozói potenciál 
vállalkozói 

hajlandóság 
vállalkozói potenciál 

vállalkozóvá válást 
kívánatosnak és 
reálisnak tartók 

EU HU EU HU EU HU EU HU EU HU 
55% 62% 55% n.i. 45% 43% 27% 25% 15% 15% 

Forrás: Flash Eurobarometer [2007] 

5.2.4. Vállalkozói motivációk 

A vállalkozói motivációkat vizsgáló kutatások eredményei szerint a vállalkozói lét preferálása 
elsősorban a függetlenséggel, az önmegvalósítással és a munka érdekességével magyarázható. A 
2007-es Flash Eurobarometer eredményei alapján a vállalkozói hajlandóságot mutatók 
négyötödös döntő többsége említett ilyen érveket. A következő – egyötöd arányban – említett 
motiváció a kedvezőbb jövedelmi kilátásoké volt. A többi tényezőt egyenként 1–2 százalék 
említette, s közülük azok álltak össze – összességében egyhetedes említési gyakoriságú – 
csoporttá, amelyek valamely külső feltételre, az üzleti vagy a családi-baráti környezet hatására 
utaltak.197 

A vállalkozói motivációkat országcsoportonként vizsgálva azt látjuk, hogy a posztszocialista 
országok körében az átlagosnál kisebb arányban választották a függetlenség motívumát, és az 
átlagosnál nagyobb arányban érveltek a kedvező jövedelmi kilátások vagy a kedvező üzleti, 
illetve családi-baráti környezet hatásai mellett. Részletesebb bontásban azt találjuk, hogy 
mindenütt a legnépszerűbbek a függetlenség érvei, ám ezeket az északi, a déli és a kelet-európai 
országok lakói az átlagosnál valamivel kevésbé hangoztatják, és egyedül a nyugat-európai 
területen említik gyakrabban az egyébként is magas átlagnál. A környezeti hatásokra vonatkozó 
motivációkat egyaránt átlag fölötti arányban választották a mediterrán és a posztszocialista 
országokban. A két országcsoport közötti különbség abban rejlik, hogy az utóbbiakban 
lényegesen hangsúlyosabb a kedvező jövedelmi esélyek motívuma. 

Az alkalmazotti munkakör preferálásának leggyakrabban említett oka minden országban a 
rendszeres és biztos jövedelem. Ugyanakkor a magyarok körében kimagaslóan sokan említették 
ezt az indokot (70%), szemben például az izlandiakkal (14%). A fix munkaidőt mint az 
alkalmazotti lét előnyét eltérően ítélik meg az egyes országokban. Dániában, Finnországban és 
Angliában a megkérdezettek 4-7 százaléka hivatkozott erre az érvre, míg a magyarok közül 39 
százalék említette azt.198 

A fiatalok vállalkozói motivációiban bizonyos sajátosságok mutatkoznak a népesség többi 
részéhez viszonyítva. A 15–24 éves korcsoport például a rendszeres és biztos jövedelem mellett 
több más, a biztonsághoz kapcsolódó tényezőt is az alkalmazotti lét előnyének tekint. Ilyen 
például a stabil munkahely (29-32%) vagy a szociális juttatások (9-10%). Szintén jellemzőbb a 

                                                             

195 http://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/WP76-2006-Rev.pdf 
196 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
197 Lengyel [2009] 
198 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
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15–24 éves korcsoportra bizonyos, a vállalkozóvá válást akadályozó tényezők megemlítése. 
Például a fiatalok 7 százaléka említette a megfelelő üzleti ötlet hiányát, szemben az idősebb 
népességre vonatkozó 3 százalékos aránnyal.199 Olyan kutatást, mely a fiatalokon belül a magyar 
fiatalokra fókuszálva vizsgálta volna a vállalkozói motivációkat, nem találtunk. 

5.2.5. Összefoglalás 

A fiatalok önfoglalkoztatási rátája mind Magyarországon, mind az unió többi országában jóval 
alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportokban. 2010-ben az unióban élő fiatalok 
önfoglalkoztatási rátája 4,1 százalék, míg a magyar fiataloké 3,6 százalék volt. Az EU-27-et 
tekintve a 15–24 éves korcsoport önfoglalkoztatási rátája 28 százaléka, míg Magyarországon 30 
százaléka volt a teljes népességre vonatkozó rátának.  

A fiatalok vállalkozói hajlandósága mind az unióban, mind Magyarországon jelentősen 
meghaladja a teljes népességre jellemző értéket. Magyarországon még az uniós átlagnál is 
magasabb azon fiatalok aránya, akik kívánatosnak tartják a vállalkozói életformát.  

Az, hogy a fiatalok önfoglalkoztatási rátája alacsonyabb az idősebb korcsoportokénál, míg 
vállalkozói hajlandóságuk viszont magasabb, arra utal, hogy a fiatalokban megvan a vállalkozói 
potenciál, de bizonyos körülmények – pl.: finanszírozási nehézségek, ismeretek, kapcsolatok és 
az önbizalom hiánya stb. – miatt ez sok esetben mégsem realizálódik.  

A nemek közötti különbségek kapcsán elmondható: az unióban és Magyarországon is igaz, hogy 
a férfiak önfoglalkoztatási rátája magasabb a nőkénél. Ugyanakkor ez a nemek közötti különbség 
a fiatalabb korcsoportok esetén lényegesen kisebb, mint az idősebb korcsoportokban. Az, hogy 
ez milyen okokra vezethető vissza, további vizsgálatokat igényel. 

A vállalkozói motivációkat vizsgáló kutatások eredményei szerint a vállalkozói lét preferálása 
elsősorban a függetlenséggel, az önmegvalósítással és a munka érdekességével magyarázható, 
ugyanakkor a kedvezőbb jövedelmi kilátások szintén fontos motiváló tényezőt jelentenek. 
Magyarországon, hasonlóan a többi posztszocialista országhoz, lényegesen hangsúlyosabb a 
kedvező jövedelmi esélyek motívuma, mint más országoknál. 

A fiatalok vállalkozói motivációiban bizonyos sajátosságok mutatkoznak a népesség többi 
részéhez képest. A 15–24 éves korcsoport például a rendszeres és biztos jövedelem mellett, több 
más, a biztonsághoz kapcsolódó tényezőt is az alkalmazotti lét előnyének tekint. Ez az eredmény 
a fiatalok alacsony kockázatvállalási hajlandóságára, illetve a vállalkozói létforma kockázatosabb 
megítélésére utalhat.  

5.3. Külföldi programok és tapasztalataik 

Fiatalként természetes, hogy hiányoznak a vállalkozásindításhoz szükséges erőforrások, 
kapcsolatok és tapasztalatok. A vállalkozó kedv erősítése és a fiatalok foglalkoztatását erősítő 
vállalkozások ösztönzése érdekében számos kezdeményezés célozza ezen akadályok lebontását. 

5.3.1. Nemzetközi kezdeményezések 

5.3.1.1. ILO 

A vállalkozóvá válás ösztönzése stratégiai jellegű eleme az ILO ifjúsági munkanélküliséggel 
kapcsolatos programjainak. Elsősorban a fejlődő országok fiataljainak vállalkozási ismereteinek 

                                                             

199 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf 
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növelésére (Know about Business), ezen belül pedig különösen a női vállalkozásindítás 
elősegítésére indít kezdeményezéseket a szervezet, de a programok értékelésének tapasztalatai 
globális szinten is hasznosulhatnak. 2011-ben került például lezárásra a svájci támogatással 
megvalósuló „Fiatalok foglalkoztatásának elősegítése a vállalkozói attitűd fejlesztésével” 
(Creating youth employment through improved youth entrepreneurship) című program, amely 
nyolc fejlődő országban200vizsgálta a vállalkozói tudással kapcsolatos ismeretek oktatásának 
eredményességét201. A program közvetlen hatásai nehezen mérhetőek, mivel a vállalkozói tudás 
oktatása csak hosszú távon jelentheti a fiatal vállalkozók számának növekedését. A programban 
résztvevő egyes országokban ugyanakkor látható, hogy a kontrollcsoporthoz képest nőtt a 
vállalkozói hajlandóság, javult az üzleti tervek minősége, a résztvevő fiataloknak pedig fejlődtek 
a kommunikációs képességei és nőtt az önbizalmuk.202 

Az ILO a különböző programokra alapozott tapasztalatai szerint a vállalkozói attitűd kialakulását 
erősíti, ha az oktatás ösztönzi a kreativitást, javítja a problémamegoldó képességet, a 
kockázatvállalási hajlandóságot és a vállalkozói gondolkodásmódot. Ezen képességek 
megszerzése érdekében a középiskolai, szakiskolai és egyetemi tanárok továbbképzése lehet 
szükséges.203 

5.3.1.2. OECD 

Az OECD az EU-val közösen készített összefoglalót a fiatal vállalkozásokkal kapcsolatos 
szakpolitikákról. Az összefoglaló általános tapasztalata, hogy a fiatalok vállalkozásindításra való 
ösztönzése nem univerzálisan alkalmas eszköz a fiatalok foglalkoztatásának növelésére, csupán 
a szakpolitikák egyik (de fontos) eleme lehet. Az Európai Bizottság és az OECD értékelése szerint 
a fiataloknak szánt vállalkozói programok kialakítása során a következő tényezőket érdemes 
figyelembe venni:204 

• a fiatalok gyakran találkoznak a családjukban vagy egyéb szoros környezetükben a 
vállalkozókkal kapcsolatos negatív attitűddel, 

• az oktatási és képzési programok nem adnak elég ismeretet a vállalkozói életről, a 
vállalkozói közegről, 

• korábbi munkatapasztalat vagy vállalkozásban való részvétel tapasztalata híján a fiatalok 
nem tudják, hogy kell egy vállalkozást menedzselni, működtetni, 

• egy vállalkozás sikerre viteléhez elengedhetetlen a megfelelő kezdőtőke, a fiatalok 
viszont nehezebben tudnak hitelhez jutni, mint idősebb társaik, 

• a fiatalok kevesebb üzleti kapcsolattal bírnak, alacsonyabb a társadalmi tőkéjük, 

• jellemzően azokba az ágazatokba tudnak belépni a fiatalok, ahol alacsonyabb a piaci 
korlátok szintje, 

• a fiatalok csoportja nem homogén: eltérő képzettségű és szociális hátterű fiatalokból 
válhat önfoglalkoztató. 

                                                             

200 Kínában, Indonéziában, Kirgizisztánban, Kenyában, Laoszon, Peruban, Sri Lankán és Szíriában.  
201 ILO [2011] 
202 ILO [2012c] 
203 ILO [2012c] 
204 Európai Bizottság – OECD [2012] 
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Az OECD továbbá az Eurostattal közös átfogó vállalkozói adatgyűjtést végez (Entrepreneurship at 
Glance kiadványok keretében), amivel támogatja a kormányzatok vállalkozói programjait.205 

5.3.2. Uniós programok 

A Lisszaboni stratégia (COM/2005/0551), az Európai Ifjúsági Paktum, az Európai Ifjúsági 
Stratégia és az Európa 2020 stratégia egyaránt az unió mozgatórugójaként tekint a 
vállalkozásokra, a vállalkozóvá válás támogatását pedig kiemelten kezeli. 

A fiatal vállalkozók aránya az Európai Unióban viszonylag alacsonynak tekinthető: a 15–24 éves 
korosztályon belül a foglalkoztatottak mindössze 4,1 százaléka, a gazdaságilag aktívaknak pedig 
3,2 százaléka önfoglalkoztató Az összes önfoglalkoztató mindössze 2,6 százaléka 15–24 év 
közötti, míg a teljes gazdaságilag aktív csoport több mint 10 százaléka dolgozik saját 
vállalkozásában.206 Az Európai Ifjúsági Fórum megállapítása szerint ennek okai:207 

• a vállalkozói ismeretek alacsony szintje, 

• az induló vállalkozások elégtelen támogatása, 

• valamint a vállalkozói lét stabilitásának és a biztonságának hiánya. 

Az EU a vállalkozóvá válás ösztönzését oktatási programokon, az üzleti környezet fejlesztésén és 
egyes országok által megszervezett legjobb gyakorlatok közlésén keresztül támogatja. 

Oktatási programok208 keretében tanároknak mutatják be, hogy milyen módon lehet vállalkozói 
tudást átadni a fiataloknak, hogyan lehet a vállalkozóvá válást vonzó és megvalósítható 
alternatívává tenni a fiatalok számára. 

Az üzleti környezet fejlesztése érdekében a vállalkozás-alapítás feltételeinek megkönnyítését 
tűzte ki célul az EU.209 

A legjobb gyakorlatok megosztásának elősegítése céljából az EU olyan hálózatokat működtet, 
amelyek támogatják a tagállamok közötti tapasztalatcserét.210 Ezek a hálózatok a következők: 

• A Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (CoPIE) a vállalkozási 
tevékenység előmozdítását célzó európai platform. A CoPIE a német munka- és szociális 
ügyekért felelős minisztérium fejlesztésében, az ESZA támogatásával jött létre, hogy 
elősegítse a tapasztalatcserét a nemzeti cselekvési tervek készítése, a vállalkozói 
ismeretek oktatása, a minőségbiztosítás megszervezése, az üzleti támogatórendszerek 
kialakítása és finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése területén.211 

• A European network on youth employment (ENYE) pedig a fiatal vállalkozók 
munkájának támogatása során szerzett tapasztalatok megosztására szolgáló hálózat (ld. 
5.3.2 alfejezet).212 

                                                             

205 http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_34197_1_1_1_1_37461,00.html 
206 Eurostat statisztikái alapján végzett saját számítások szerint. Források: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do; 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do 
207 European Youth Forum [2011] 
208 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-
entrepreneurship/index_en.htm 
209 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/index_en.htm 
210 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list 
211 http://www.cop-ie.eu/ 
212 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&langId=hu 
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Az EU 2020 stratégia célkitűzései között szerepel, a fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése, 
az innovatív start-up-ok támogatása és vállalkozóbarátabb kultúrát kialakítása. A legfontosabb 
feladat ennek keretében a fiatalok támogatása oktatással, pénzügyi alapokkal, mentorálással, 
támogató hálózatok és struktúrák létrehozásával. A „Mozgásban az ifjúság” program213 ezzel 
összhangban kimondja, hogy a „vállalkozói gondolkodásmódnak és hozzáállásnak az oktatásban 
és a képzésben való fejlesztésével határozottan támogatni kell a fiatalok érdeklődését a 
vállalkozásalapítás iránt, illetve segíteni kell vállalkozói potenciáljuk kiteljesítését.” A program 
része tehát a fiatal vállalkozások támogatása, amelynek keretében európai mikrofinanszírozási 
eszköz, valamint fiatal vállalkozásoknak szánt Erasmus programokat hirdetett az Unió.214 

A 2010-ben indított európai Progress mikrofinanszírozási eszköz215 célja, hogy a 
kisvállalkozásokat létrehozó vagy fejlesztő vállalkozók könnyebben kapjanak mikrohitelt, azaz 
olyan kölcsönt, amely nem haladja meg a 25 ezer eurót. A Progress mikrofinanszírozási eszköz 
nem közvetlenül finanszírozza a vállalkozókat, hanem az EU területén található mikrohitel-
szolgáltatóknak teszi lehetővé, hogy hitelezői tevékenységeiket megsokszorozzák. Ennek 
érdekében: 

• hitelgaranciát bocsát ki (így részt vállal a szolgáltatók lehetséges veszteségi 
kockázatából), 

• finanszírozást biztosít, hogy a szolgáltatók több mikrohitelt tudjanak nyújtani. 

A Progress mikrofinanszírozási eszközre jogosultak célcsoportjába tartoznak: 

• akik önfoglalkoztatóvá kívánnak válni: mikrovállalkozást (10 alkalmazottnál kevesebbet 
foglalkozó vállalkozást) szeretnének létrehozni vagy a meglévő mikrovállalkozásukat 
kívánják fejleszteni (különösen, ha szociális vállalkozásról van szó), 

• a munkanélküliek vagy az inaktívak, 

• akik nehezen férnek hozzá a hagyományos hitelekhez (pl. a nők, a túl fiatalnak vagy túl 
idősnek ítélt személyek, kisebbségi csoportok tagjai, fogyatékkal élők stb.). 

Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak”216 intézkedés határokon átnyúló tapasztalatcserével elősegíti 
a vállalkozók mobilitását: a kezdő és új vállalkozóknak lehetősége nyílik tanulni a másik 
tagállamból származó, tapasztalt fogadó vállalkozóktól. Ezért cserébe a befogadó vállalkozóknak 
lehetőségük adódik arra, hogy vállalatukat friss szemmel ítéljék meg és új üzleti kapcsolatokat 
alakíthatnak ki külföldön. A program kezdete óta több mint 4200 vállalkozó regisztrálta magát, 
és kb. 86 százalékuk jelentkezését fogadták el. 2011 során közel 700 csere jött létre.217 

5.3.3. Nemzeti programok 

Az EU és az OECD által vizsgált országok gyakorlatában a vállalkozói programok a következő 
területek köré összpontosultak:218 

• vállalkozói készségek fejlesztésére tett intézkedések, 

                                                             

213 http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf 
214 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu; 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/erasmus-entrepreneurs/index_en.htm 
215 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=hu 
216 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu 
217 CSES [2011] 
218 Európai Bizottság – OECD [2012] 
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• tanácsadás, mentorálás, információk nyújtása, 

• pénzügyi támogatás, 

• vállalkozóvá válást támogató infrastruktúra. 

5.3.3.1. Vállalkozói készségek fejlesztése 

A vállalkozói készségek fejlesztésére tett intézkedések a vállalkozói tudást, vállalkozási 
tapasztalatot segítenek megszerezni a fiataloknak. Ezeknek célja, hogy vonzóbbá tegyék az 
ifjúság körében a vállalkozóvá válást, valamint hogy elősegítsék az elindított vállalatok 
sikerességét. A program az oktatási tevékenységre helyezi a hangsúlyt. Az oktatási programok 
iskolai kereteken belül vagy a formális oktatáson kívül is hatékonyan növelhetik a vállalkozóvá 
válás valószínűségét, de azok számára is hasznosak, akik később foglalkoztatottként kívánnak 
elhelyezkedni – hiszen megismerik foglalkoztatójuk működési elveit. 

Egyesült Királyság – University of Sheffield vállalkozói programjai 

A University of Sheffield Enterprise219 (USE) központja az egyetemisták és a végzettek számára is hirdet 
programokat, melyek segítségével könnyebben beindíthatják cégüket a vállalkozási ötlettel bíró 

(ex)diákok. A központ vállalkozói ismereteket tanít (elsősorban problémamegoldási és menedzsment-
képességeket), támogatja az üzleti ötletek kibontását és megvalósítását, segíti a fiatalokat érdeklődési 
területük megtalálásában, valamint lehetőséget teremt gyakorlati tapasztalatok szerzésére. Ezen belül 

például minden évben vállalkozó tábort hirdetnek, ahova olyan fiatalok jelentkezhetnek, akik az üzleti 
ötletükhöz szeretnének gyakorló vállalkozóktól, banki szakemberektől támogatást, iránymutatást. A USE 
emellett inkubációs központot is működtet, amely rugalmas és alacsony költségű üzleti telephelyet kínál a 

fiataloknak. 

5.3.3.2. Vállalkozói tanácsadás 

A coaching vagy a tanácsadó szervezetek munkája azokat a fiatalokat segíti, akiknek már van 
projektötlete, esetleg már bele is fogtak saját vállalkozásuk megszervezésébe. A külső támogatás 
egyrészt az elérhető pályázatokról, állami támogatásokról adhat információt, másrészről üzleti 
tanácsadást nyújt, ezen keresztül pedig a fiatalok üzleti kapcsolatait erősítheti. A tanácsadás 
jelentősége alapvetően nem a vállalkozóvá válás ösztönzésében van, hanem a fiatalok 
sikerességét támogatja.  

USA: GATE program 

Az Egyesült Államokban meghirdetett Growing America Through Entrepreneurship (GATE) program célja 
az, hogy azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek az önfoglalkoztatás iránt, képzést és tanácsadást nyújt. 
Felmérik, hogy milyen ismeretekre és támogatásra van szüksége a fiataloknak, majd ennek megfelelően 

alakítanak ki személyre szabott programot számukra. A program célcsoportja azok a 18 évnél idősebb 
fiatalok, akik még nem voltak vállalkozók.220 

5.3.3.3. Pénzügyi támogatás 

Az újonnan létrejövő vállalkozások számára a legnagyobb kihívás a finanszírozási források 
megszerzése (Európai Bizottság [2009]). A fiatalok számára ez a probléma sokszorosan 
jelentkezik, hiszen nincs megfelelő tőkéjük vagy olyan pénzügyi múltjuk, amely alapján a bankok 
finanszíroznák ötletüket. Egyes országok finanszírozási pályázatokat hirdetnek az indulótőke 
megszerzése érdekében (például Németországban) vagy alanyi jogon járó támogatásokat 

                                                             

219 http://enterprise.shef.ac.uk/ 
220 Európai Bizottság – OECD [2012] 
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nyújtanak a fiatalok számára vállalkozásuk beindítása alatt (például Franciaországban). Számos 
országban elterjedt az állami támogatású mikrofinanszírozási hitel lehetőségének megnyitása 
(például Belgium, Csehország, Németország). Az Európai Bizottság értékelése szerint az 
indulótőke-támogatások javítják a vállalkozások életben maradásának esélyeit.221 

Franciaország: DEFi jeunes program 

A Franciaországban bevezetett DEFi jeunes program legfeljebb 6000 eurós támogatásban részesített 18–
30 éves fiatalokat vállalkozásuk beindításában. A támogatást regionális bizottságok ítélték oda az üzleti 
tervek, a pénzügyi kidolgozottság és a projekt megvalósíthatóságának alátámasztottsága alapján. Azok, 

akik elnyerték a támogatást, tanácsadási és képzési szolgáltatásokban is részesülhettek a hatékonyabb 
megvalósítás érdekében. 2010-ben több mint 3500 projektet (6000 fiatal vállalkozót) támogattak, akiknek 
harmada volt korábban munkanélküli. A kétéves program még tart, 2011 végéig a támogatott projektek 35 

százalékában indult el a vállalkozás.222 

5.3.3.4. Vállalkozói működési környezet 

A vállalkozói infrastruktúra fejlesztésének fő formái a vállalkozói hálózatok támogatása, a 
bürokratikus korlátok enyhítése vagy az üzleti inkubációs hálózatok fejlesztése. Az üzleti 
hálózatoknak a kölcsönös tanulás elősegítésében van kiemelt szerepe, míg az 
inkubátorházaknak költségcsökkentő szerepe lehet a fiatal vállalkozásoknál. A vállalkozói 
infrastruktúra fejlesztésének konkrét pozitív hatásai nehezen mérhetőek, viszont jellemzően 
költségei is elmaradnak az egyéb vállalkozói programoktól.223 

Az Európai Bizottság 2011-ben készített felmérése alapján az EU területén működő kis- és 
középvállalkozások számára az ügyfélszerzés nehézsége után a második legégetőbb probléma a 
finanszírozáshoz való hozzáférés. A G20 Fiatal Vállalkozók Csúcstalálkozójának ajánlása224 
szerint a Crowdfunding típusú finanszírozási megoldás szervezeti feltételeinek megteremtése 
ígéretes kezdeményezés lehet a forrásbevonási lehetőségek bővítése érdekében. 

Peer-to-peer lending és Crowdfunding feltételeinek megteremtése 

A Peer-to-peer lending és a Crowdfunding két, részben hasonló, az elmúlt évtizedben egyre elterjedtebb 

finanszírozási módszer. Közös bennük, hogy a finanszírozó és finanszírozott egymásra találásának 
helyszínét internetes portálok jelentik, ahol a finanszírozást kérők szemléletesen bemutathatják céljaikat, 

például egy projekt vagy vállalkozás elindítását. Az online platformot biztosító üzemeltető általában 
meghatározott mértékű jutalékban részesül a megvalósult ügyletek után. A rendszernek köszönhetően a 
finanszírozás ismét személyessé válhat, a felhasználó maga döntheti el, megtakarításából milyen projektet, 

vállalkozást juttat forráshoz, és hogy megbízik-e az ötlet gazdájában (mindezt sok esetben az online 
platform moderátora is segíti a komolytalan jelentkezők kiszűrésével). 

Mindkét módszer esetében igaz, hogy egy felhasználó több projektet is finanszírozhat, és egy projekt 

általában több (akár több tucat) felhasználó finanszírozásával valósul meg – a befektetési jellegű 
finanszírozásnál így valósulhat meg a kockázatok diverzifikációja. 2012 júniusára a három legnagyobb brit 
peer-to-peer lending oldal forgalma indulásuk óta meghaladta a 250 millió fontot.225 Ezzel párhuzamosan 

az üzletrész-alapú crowdfundig platformon, a Crowdcube-on eddig több mint 2,8 millió font került 
kihelyezésre, 15 vállalkozás kapott támogatást, összesen 211 projekt/vállalkozás regisztrált a honlapra és 

                                                             

221 Európai Bizottság [2010b] 
222 Európai Bizottság – OECD [2012] 
223 Európai Bizottság –OECD [2012] 
224 Ernst & Young [2012] 
225 BBC [2012d] 
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további 766-an kérelmezték a regisztrációt. Az átlagos befektetett összeg 1327 font. A honlapra több mint 

12 ezer befektető regisztrált.226 

5.3.4. Civil kezdeményezések 

A különböző nemzeti programok mellett jelentős szerepe van a civil kezdeményezéseknek a 
vállalkozóvá válás ösztönzésében. Ezek többsége kapcsolatépítéssel, tapasztalatcserével és 
képzésekkel segíti a vállalkozni szándékozó fiatalokat terveik megvalósításában. 

A TiE Young Entrepreneurs227 egy olyan, angolszász országokban, illetve Indiában működő 
hálózat, amely mentorálással, hálózatépítéssel és oktatással támogatja a vállalkozni vágyókat. A 
TiE legismertebb rendezvénye a TiEcon, amely a legnagyobb szakmai és hálózatépítési 
konferencia a vállalkozók számára. A TiE kiemelten kezeli a fiatalokat és a női vállalkozókat. 

A Junior Chamber International228 a világ legnagyobb vezetői készségfejlesztő szervezete, melyet 
1910-ben alapítottak az Egyesült Államokban. Jelenleg 110 országban (köztük Magyarországon), 
több mint 5000 helyi szervezetben, többszázezer taggal rendelkezik. A helyi szervezetek 
általában 20–100 fős csoportok, amelyek a következő négy fő tevékenységi területen szerveznek 
– a tagok igényei szerint – előadásokat, szemináriumokat, tréningeket, projekteket, illetve 
építenek ki helyi és nemzetközi szinten kapcsolatokat: 

• vállalkozókészség, 

• vezetőképzés, 

• menedzsment-készségek fejlesztése, 

• trénerképzés. 

A G20 Fiatal Vállalkozók Szövetsége229 olyan hálózat, amely a fiatal vállalkozókat és az őket 
támogató szervezeteket tömöríti. A szövetség minden évben a G20 csúcstalálkozó apropóján ül 
össze és osztja meg egymással hazájának fiatal vállalkozókkal kapcsolatos jó gyakorlatait, 
tapasztalatait. A szövetség a csúcstalálkozók alkalmára cselekvési tervet készít. 

5.4. Hazai programok 

A következő fejezetben a fiatalok vállalkozóvá válását segítő eszközöket és programokat 
tekintjük át. Az eszközök két csoportját kívántuk vizsgálni: azokat a specifikus eszközöket 
melyek célcsoportját a fiatalok alkotják, illetve az univerzális eszközök közül a 
munkanélkülieknek szóló programokat. A dokumentumelemzés és a szakértői megkérdezések 
alapján a következő eszközöket gyűjtöttük össze: 

• pályakezdő munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő képzési program, 

• pályázat a vállalkozói aktivitás ösztönzésre, 

• önfoglalkoztatás támogatása – vissza nem térítendő támogatás, 

• önfoglalkoztatás támogatása – visszatérítendő támogatás. 

• Fejlesztéspolitikai konstrukciók: 
o TÁMOP 5.1.1-06/6, 7 és 5.1.1-11/1/A,B 

                                                             

226 http://www.crowdcube.com/infographic  
227 https://www.tie.org/ 
228 http://www.jci.cc/guests/ 
229 http://www.g20yea.com/en/ 
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o TÁMOP 1.4.3 
o TÁMOP 4.1.1.C 
o TÁMOP 2.3.6 

• Civil és piaci kezdeményezések: 
o Életpálya Alapítvány 
o FIVOSZ 
o Hungarian Kairos Society 
o Junior Achievement Magyarország (JAM) 
o Képzett fiatalokkal a jövőért – Meszaros International Center of 

Entrepreneurship (MICE)  
 

5.4.1. Pályakezdő munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő képzési program 

Hazánkban is régóta működnek olyan programok, amelyek a fiatalok vállalkozóvá válását 
hivatottak elősegíteni. Már 1999-ben indult pályakezdő munkanélküliek vállalkozóvá válását 
segítő képzési program. A programot központi forrásokból 32 millió forinttal finanszírozták. A 
képzési program abban segítette a fiatalokat, hogy átlássák a vállalkozások indításával 
kapcsolatos feladatokat, megismerjék a legfontosabb jogi, adózási és pénzügyi szabályokat. A 
képzésben főként olyan szakmával, szakirányú végzettséggel rendelkező vidéki pályakezdő 
fiatalok vettek részt, akik számára kedvező lehetőséget jelentett az önfoglalkoztatás, a 
vállalkozás. A tanfolyam befejezése után egy évig az inkubációs szolgáltatás keretében további 
szakmai segítséget kaptak a vállalkozások indításához, működtetéséhez. 1999-ben 55 fő képzése 
valósult meg a programban.  

5.4.2. Pályázat a vállalkozói aktivitás ösztönzésére 

2008-ban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdetett a kezdő vállalkozói 
aktivitás ösztönzésének támogatására a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.230 A 
pályázati konstrukció alapvető célja a vállalkozóvá válás, a kezdő vállalkozói aktivitás 
ösztönzése gazdasági, vállalkozói ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadása révén; 
ezáltal a vállalkozói kultúra, a vállalkozói lét, imázs erősítése, s a versenyképes vállalkozói tudás, 
a legjobb gyakorlatok, PR és kommunikációs ismeretek fejlesztése. 

5.4.3. Önfoglalkoztatás támogatása – vissza nem térítendő támogatás 

A foglalkoztatáspolitikai eszközök közé tartozik az önfoglalkoztatók támogatása is. Ennek egyik 
fajtája a vissza nem térítendő támogatás. A támogatás célja a vállalkozókészség, hajlandóság 
előmozdítása, az álláskeresők ösztönzése saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység 
beindítására. A támogatás a minimálbér összegéig (2011. évben 78 ezer forint) terjedő, legalább 
három, legfeljebb hat hónap időtartamig havonként folyósított támogatás. A támogatás annak az 
álláskeresőnek nyújtható, akit a munkaügyi kirendeltség legalább három hónapja 
álláskeresőként tart nyilván, és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy 
társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már 
működő társas vállalkozáshoz történő csatlakozással), vagy mezőgazdasági őstermelőként 
képzeli el. Vagyis ennek a támogatási formának a célcsoportja nem korlátozódik a fiatalokra, 
illetve az új vállalkozást indítókra. Ugyanakkor az elbírálásnál előnyt élveznek a hátrányos 
helyzetű álláskeresők, köztük a pályakezdők. A program megvalósításának forrása a 

                                                             

230 http://magzrt.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=133 



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

 101 

korábbiakban ismertetett TÁMOP 1.1.2 kiemelt projektre meghatározott, az Európai Szociális 
Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. 

5.4.4. Önfoglalkoztatás támogatása – visszatérítendő támogatás 

Az önfoglalkoztatás mellett döntő álláskeresők visszatérítendő tőkejuttatást is igényelhetnek. 
Ezt a támogatási formát azok az álláskeresők igényelhetik, akik munkaviszonyon kívüli 
tevékenységgel gondoskodnak önmaguk foglalkoztatásáról, illetve azoknak a személyeknek, akik 
vállalkozóvá válást elősegítő támogatásban részesülnek. A támogatás mértéke 3 millió forintig 
terjedő kamatmentes tőkejuttatás, melyet legkésőbb a folyósítás befejezését követő 13. hónap 
kezdetétől számított legfeljebb 60 hónap alatt kell visszafizetni a munkaügyi központ által 
meghatározott egyenlő részletekben. 

5.4.5. Fejlesztéspolitikai konstrukciók 

Az NSRK-ban jelentős szerepet kap a vállalkozóvá válás ösztönzése, a vállalkozói kompetenciák 
fejlesztése. Összegyűjtöttük azokat a konstrukciókat, melyek relevánsak a téma szempontjából. 
Ezek a következők: 

• TÁMOP 5.1.1-06/6, 7 illetve 5.1.1-11/1/A,B 

• TÁMOP 1.4.3 

• TÁMOP 4.1.1.C. 

• TÁMOP 2.3.6. 

A választott konstrukciókat a korábbi fejezetekben már részletesen bemutattuk (ld. 6.3. fejezet), 
ezért a következőkben csupán a téma szempontjából fontos elemeket ismertetjük. 

A TÁMOP 5.1.1-06/6,7, illetve 5.1.1-11/1/A,B konstrukciók közvetve szintén hozzájárulnak a 
vállalkozóvá válás ösztönzéséhez. A programok célja komplex, a helyi munkaerő-piaci kereslet-
kínálati viszonyokhoz igazodó foglalkoztatási programok létrehozása, illetve az LHH 
kistérségekben élők kulcskompetencia-fejlesztése. A programokon keresztül támogatható 
tevékenységek közé tartozik a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését szolgáló képzések – 
köztük a vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzések – támogatása. 

A TÁMOP 1.4.3 „Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok” című pályázat keretében 
támogatható tevékenységek közé tartozik többek között a vállalkozás-fejlesztési szolgáltatások 
nyújtása. 

A TÁMOP 4.1.1.C konstrukció célja differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások 
kifejlesztése és működtetése, melynek részét képezi a vállalkozói kompetenciák fejlesztése. 

A TÁMOP 2.3.6 pályázat, mely a fiatalok foglalkoztatásának elősegítését célozza, a 18–35 év 
közötti fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásával. A pályázat a mikrovállalkozást alapítani 
szándékozó fiatalok felkészítését, képzését, üzleti tervének elkészítését támogatja, emellett a 
vállalkozni szándékozó fiatalok – üzleti tervük pozitív elbírálása esetén – vissza nem térítendő 
támogatásban is részesülhetnek induló költségeikre. 

A pályázat két komponensből áll. Egyik része a potenciális fiatal vállalkozók felkészítését, 
képzését támogatja és az általuk indított vállalkozások inkubálását, mentorálását végzi. A 
vállalkozások létrehozását követően is további támogatást, mentorálást, tanácsadást nyújt a 
létrejött vállalkozások számára. Ezekre a tevékenységekre összesen 2 milliárd forint áll 
rendelkezésre. 
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A pályázat másik részében a fiatalok által elkészített és a vállalkozásfejlesztést végző szervezet 
által jóváhagyott üzleti terv kerül elbírálásra. Pozitív döntés esetén a fiatal vállalkozók 
mikrovállalkozásuk indításához, induló költségeikre maximum 3 millió forint összegű (vissza 
nem térítendő) támogatásban részesülhetnek. A forrás olyan tevékenységekre fordítható, mint a 
cégalapítás, a kötelező engedélyek beszerzése, eszközbeszerzés, a piacra jutás támogatása (pl. 
marketing, formatervezés, piaci megjelenés vásárokon), információtechnológiai fejlesztések, 
képzéseken való részvétel, tanácsadás igénybe vétele (pl. szervezetfejlesztési, vállalati stratégiai 
tanácsadás), anyagbeszerzés, könyvelés, munkavállalók foglalkoztatása. A pénzbeli támogatáson 
túl a fiatal vállalkozók a vállalkozásfejlesztést végző szervezettől segítséget kapnak a jogszerű és 
sikeres működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, tanácsadásban és 
mentorálásban részesülnek a vállalkozás indítását követő 6 hónapban. A közvetlenül e célra 
fordítható összeg 4,94 milliárd forint. 

5.4.6. Civil és piaci kezdeményezések 

Számos olyan hazai piaci vagy civil szervezetet is találunk, mely a fiatal vállalkozókat segíti. Ilyen 
többek között a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ), a Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége (AGRYA), a Hungarian Kairos Socitety, a Junior Achievement Magyarország (JAM), 
vagy a Meszaros International Center of Entrepreneurship (MICE). Ezek a szervezetek 
elsősorban képzéssel és tanácsadással, ritkább esetben pénzügyi támogatással segítik a fiatalok 
vállalkozói törekvésének megvalósítást. 

5.4.6.1. Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége – FIVOSZ  

A FIVOSZ231 2007-ben alakult, célja a fiatal vállalkozók érdekeinek képviselete, a fiatal 
vállalkozói réteg megteremtése. Szolgáltatásaival, közösségépítő tevékenységével az 
érdekvédelem mellett a vállalkozói kedv erősítését és a vállalkozói szektor utánpótlás-nevelését 
tekinti feladatának. Megyei bizottsága és országos elnöksége klubokat, rendezvényeket szervez, 
aktív szereplője az európai és a globális kezdeményezéseknek, melyek a fiatal vállalkozók 
szervezésével, támogatásával foglalkoznak. A szövetség 2012-ben indította beszállítói 
programját, évente Országos Fiatal Vállalkozói Díjat ad, legfontosabb rendezvénye a Fiatal 
Vállalkozók Hete. 

5.4.6.2. Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA)232 1996-ban alakult országos szervezet, 
amely több mint 3000 fiatal gazdát tömörít. Az AGRYA célja a fiatal gazdák érdekeinek 
képviselete és megjelenítése a szakpolitikai döntéshozatal során. Az AGRYA ezzel párhuzamosan 
a fiatal gazdák támogató szervezete. Az AGRYA több programot is szervez a mezőgazdaság és a 
vidéki élet népszerűsítése keretében. A vállalkozóvá válást támogató programja az Egyetemi 
Fiatal Gazda Klubok, amely az agrár-felsőoktatásban tanuló, később hivatásosan is gazdálkodó 
fiatalokat célozza. A program keretében gyakorló gazdálkodók tartanak előadásokat a valódi, a 
tankönyvekben nem szereplő, gyakorlati mezőgazdasági ismeretekről. 

5.4.6.3. Hungarian Kairos Society 

A Kairos Society233 nemzetközi hálózat, amelynek célja a gazdaság innovációs tevékenységének 
katalizálása, az innováció vezette vállalkozói szellem kialakítása. A Kairos hálózata több mint 

                                                             

231 http://www.fivosz.hu/ 
232 http://www.agrya.hu/?q=content/magunkrol 
233 http://www.kairossociety.hu/about-us/kairos-society/ 
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600 fiatal vállalkozót és tehetséges diákot számlál a világ 14 országából. A hálózat megteremti a 
lehetőségét a közös gondolkodásnak és fejlesztésnek. A Kairos magyarországi szervezete 
mentori szolgáltatásokat szervez, amellyel aktívan támogatják a magyar fiatalokat a nemzetközi 
szereplésben, a nemzetközi kutatási eredmények elérésében. A Kairos Society által támogatott 
diákok olyan díjak elnyerésében részesültek, mint például Business Week Young Entrepreneur 
of the Year, Popular Science's Invention of the Year, Global Student Entrepreneur Awards 
Innovator of the Year, Inc. Magazines Newpreneur Finalist. 

5.4.6.4. Junior Achievement Magyarország 

A Junior Achievement Magyarország (JAM)234 a világ 124 országában működő Junior 
Achievement Worldwide szervezet tagja, Magyarországon1993 óta van jelen. A JAM elméleti és 
gyakorlati oktató programokat szervez a vállalkozóvá válásra való felkészítés céljából. A JAM 
egyik most futó programja a diákvállalkozási program.235 Ez egy hosszú távú, egész tanéven 
átívelő projekt, melyben az általános- és középiskolás diákok megtapasztalják, hogyan kell 
működtetni egy vállalkozást. Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, 
így például a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a 
határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait és kötelességeit. A program 
különlegessége, hogy a diákok valós piaci környezetben értékesítik termékeiket és 
szolgáltatásaikat. 

5.4.6.5. Meszaros International Center of Entrepreneurship 

A Meszaros International Center of Enterpreneurship (MICE)236 a New York államban lévő 
buffaloi egyetemmel együttműködő szervezet, amely pénzügyi és vállalkozói képzést nyújt 
különböző hátterű fiatal diákok részére. A program 16–23 éves diákok számára szervezi 
programjait, magyar és angol nyelvű előadásokon, esettanulmányok készítésén és 
műhelymunkákon keresztül mutatja be a vállalkozások és üzleti-szabályozási környezetük 
működését. 

 

                                                             

234 http://www.ejam.hu/hu/udv-junior-achievement-magyarorszagi-honlapjan.html 
235 http://www.ejam.hu/hu/jam-diakvallalkozas.html 
236 http://www.miceprogram.hu/index.html 
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