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A kutatásról

• Megrendelő: Belügyminisztérium

• Cél:

• közfoglalkoztatás, mint munkaerő-piaci, szociális és településfejlesztési eszköz helyi

társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásainak feltérképezése,

• mik azok a társadalmi, gazdasági tényezők, melyek egy-egy településen a

közfoglalkoztatás (és annak mely formáinak) hosszú távú fenntartását indokolják.

• Megvalósítók:

• Hétfa Kutatóintézet és alvállalkozó partnerei: Agrárgazdasági Kutató Intézet, Magyar

Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

• Szerzők: Koltai Luca, Bördős Katalin, Csoba Judit, Herczeg Bálint, Hamza Eszter, Megyesi

Boldizsár, Németh Nándor, Rácz Katalin, Szabó Dorottya, Váradi Mónika, Varga Eszter,

Virág Tünde

• Módszerek:

• Adatelemzés

• Települési vizsgálatok

• Lakossági kérdőív

• Workshopok
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A kutatásról - A vizsgált járások és települések
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A közfoglalkoztatás lehetséges hatásai – mit kerestünk?
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Előadás címe
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• Tájékozódási forrás: elektronikus sajtó

(tévé, rádió) + online sajtó és a barátok,

ismerősök, családtagok

• A legerősebben kirajzolódó kép a

közfoglalkoztatás szegénységgel való

összefüggése.

• mind a kevésbé magas közfoglalkoztatással

rendelkező településeken így volt

• az alacsonyabb végzettségűek: az alacsony

végzettség és a romaság erősebb

• a szubjektív szegénységben élők körében a

feltétel nélküli segélyezéssel és az

elhelyezkedéssel való szembefordulás

Kérdőíves vizsgálat eredményei 1.
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0 1 2 3 4 5

...máról holnapra él

...szegénységben él*

...kisegítő munkát végez

...képes az önálló munkavégzésre

...a közösség számára hasznos…

...maximum 8 általános iskolai…

...inkább segélyből élne, ha…

...roma*

...el tudna helyezkedni rendes…

...sokgyerekes

...50 év feletti

...városban lakik

...egyedülálló

...25 év alatti

...irodai munkát végez

A közfoglalkoztatottak nagy része...



Mi az első 3 szó, ami eszébe jut arról, hogy közfoglalkoztatott?
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Kérdőíves vizsgálat eredményei 2.

• A közfoglalkoztatás eredményeiről szórt a

kép:

• a szükségmegoldásnak tekintik, ha

nincs más munkahely a környéken

• lehetőségnek arra, hogy rendbe legyen

téve a település

• és a rászorulók munkához jussanak

• mind a reintegrációhoz, mind a

gazdasági célokhoz kötődő funkciókat

alacsonyabban értékelték

Előadás címe
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megoldás, ha a környéken nincs…

eredményeként rendezettebbé vált…

lehetőséget teremt a szegényeknek

fontos az önkormányzati feladatok…

pozitív hatással van az abban…

kiszűri, hogy ki az, aki a…

 részvételt lehetőségként élik meg a…

fontos szerepet töltenek be a…

kiszolgáltatottá teszik az…

hozzájárulnak a bekerülők…

fontos szerepet tölt be a település…

csökkenti a feketén…

 hatására javult a közbiztonság

miatt a hazai vállalkozások nem…

segít helyben tartani a fiatalokat

A közfoglalkoztatás...
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Foglalkoztatás – kilépés a nyílt munkaerőpiacra

ÚJ MAKROGAZDASÁGI HELYZET – KERESLETI MUNKAERŐPIAC

- A kilépés irányai: visszaforog (60-70%), nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés (10-15%),
inaktív státusz (10-15%), ellátás nélküli kirekesztődés (5 %)*
- A nyílt munkaerőpiaci kilépés irányai: külföldi munkavállalás (1-2%), nyílt
munkapiac (15%), saját intézmény (10-15%)
- A kilépést meghatározó tényezők:
• az életkor, egészségi állapot,
• a nem (a konzervatív családmodell miatt),
• a szakképzettség,
• személyes tulajdonságok és kompetenciák,
• a közfoglalkoztatott státusza a háztartásban (a motiváltság szintje),
• a település munkaerőpiaci helyzete (közel, vagy távol egy kistérségi/régiós foglalkoztatási

központtól),
• a közfoglalkoztatás jellege,
• az közfoglalkoztatásban töltött idő hossza, illetve, hogy hányadik alkalommal forog vissza a

rendszerben,
• a kilépést támogató szolgáltatások köre, hatékonysága,
• a push-pull hatás során érvényesülő erőviszonyok („mit ajánl a polgármester?”)

*Az interjúalanyok által becsült adatok!
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Foglalkoztatás – “beragadás” vagy „befogadó munkahely”?
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Foglalkoztatás –
A szolgáltatások szerepe a társadalmi és munkaerőpiaci integrációban

• Akik benn maradtak: a célcsoport összetételének átalakulása,
munkavégző képesség hiánya, szocializációs deficitek,

• a szolgáltatások iránti szükséglet megjelenése:
• “olyan mentális segítségnyújtásra lenne szükségük, amit a program és az

önkormányzat nem tud biztosítani számukra„

• de sehol nincs szociális diagnózis, esetmenedzselés, koordinált

szolgáltatásrendszer,

• sokszínűség a reakciókban: nem kell velük foglalkozni, a laikus segítés szerep

“személyes példamutatás” a munkavégzés során – “nevelni kell őket”, kell velük

foglalkozni, de nem a mi dolgunk, nem értünk hozzá, már jelenleg is sok a

szolgáltatás, de nem hatékony (felnőtt korban már nem nevelhetők)

• A meglévő szolgáltatások jellemzői: laikus (szakmai standardok hiánya),
esetleges, drága, alacsony hatékonyságú

Előadás címe
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Személyes kompetenciák fejlődése, életmód

• személyes kompetenciák:
• Kognitív: általános tájékozottság, a bürokratikus rendszerekben való,

eligazodás képessége, munkatapasztalat,

• Fizikai: jobb egészségi állapot, önellátó képesség, jobb fizikai teljesítőképesség,

állóképesség növekedés,

• Mentális: motiváció, nagyobb önbizalom, hasznosság tudat, pozitívabb

énképp, függetlenség,

• Szociális készségek: jobb kommunikációs készség, jobb együttműködési

készség, szélesebb kapcsolati háló, sok „gyenge kötődés”, erősebb

önfenntartó képesség, integráltság, a saját sorsának irányítására való

képesség,
• munkavállalással kapcsolatos kompetenciák:

• növekvő teljesítmény, szervezeti működés, feladatorientáltság, felelősségtudat
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Helyi/intézményes érdekek

• Települési célok

• Szociális és hatékonysági (valamint politikai) célok, elvárások közötti egyensúlyozás:

• megélhetés biztosítása, szegénység mérséklése, lokális társadalmi béke megteremtése

• munkanélküliség csökkentése, aktiválás

• települések és intézmények üzemeltetésének és fejlesztésének biztosítása

• értékteremtő beruházások és tevékenységek:

• 2011-2017: 146 mrd Ft támogatás beruházásra és eszközbeszerzésre

• startprogram, „önellátó falvak”

• megfelelés a központi állami és helyi társadalmi elvárásoknak (potenciálisan ütköző logikák)

• Összetett célok – a közfoglalkoztatottak által ellátott tevékenységek „értéke”,

megbecsültsége és hierarchiája:

• „benti” vs. „kinti” munka

• településüzemeltetés/karbantartás vs. értékteremtés

• szakképzett vs. szakképzetlen közfoglalkoztatottak

• eltérő „ előrejutási lehetőségek” – „gyakornoki rendszer” vs. beragadás
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Helyi társadalmi hatások értékelése

• Teljes körű konszenzus övezi „segély helyett munka” elvét és gyakorlatát , mert a
közfoglalkoztatás

• „munkára nevel”, leszoktat a segélyfüggőségről,
• a közfoglalkoztatottak is hozzájárulnak a közös értékek megteremtéséhez és

fenntartásához, részt vállalnak a közösség terheiben (köztartozások, adófizetés),
• kielégíti a többség társadalmi igazságérzetét (társadalmi és politikai béke).

• Az egyéb források visszaszorulásával a településüzemeltetés és – a fejlesztés jelentős,
néhol kizárólagos forrása, amely elengedhetetlen a helyi szolgáltatások, intézmények
működtetéséhez is.

• A közbiztonság javulása (eltérő viszonyok és gyakorlatok)

• A közfoglalkoztatottak (látható) munkájának növekvő megbecsülése (ápolt, gondozott
települési környezet, de lakossági elkényelmesedés)

• Megbecsültség, közösségi élmények és társadalmi kohézió

• DE veszély: beragadás az elsődleges munkaerőpiacra való kilépés helyett – egyéni,
családi és intézményi, településvezetési érdekek, kényszerek mentén
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Munkaerő-piaci és közpolitikai változások hatása

• Kilépés

• Szakképzett, „rátermett” közfoglalkoztatottak kiáramlása az elsődleges munkaerőpiacra (kereslet,

hiány, ösztönzők)

• Üdvözölt és félt folyamat, mert

• a közfoglalkoztatási rendszer legfontosabb deklarált céljának megvalósulásaként értékelhető, de

• veszélyezteti a településüzemeltetést, a fejlesztéseket, az értékteremtő (termelési) programok

fenntarthatóságát.

• Beszorulás, visszatorlódás

• Közfoglalkoztatottak, akik nem tudnak, képesek kilépni és/vagy helytállni az elsődleges

munkaerőpiacon

• Dilemmák – ki hogyan és merre tovább?

• Fenntartás, működtetés – szolgáltatások (vissza)piacosítása, státuszok teremtése, állami és

önkormányzati források mobilizálása?

• A beragadók, visszatorlódók munkaerő-piaci komplex és hosszú távú integrációjának felelőssége és

feladatai – kinek a felelőssége és feladata?

• Speciális közfoglalkoztatási program: a drága siker példája

Előadás címe
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Gazdasági hatások

Jövedelmi hatások:

• Települési szinten:

• Jelentős megtakarítás; Számottevő, közfoglalkoztatásba visszaforgatott jövedelmek (főként a Start

mezőgazdasági programokban).

• Egyéni szinten:

• Tervezhető, legális jövedelem; Tartozások csökkenése: „Már nincs levágott áramvezeték (…) látszik

az embereken az életvitelszerű javulás”;

• DE: Nem vezet ki a szegénységből.

Életminőségre gyakorolt hatás:

• Települési szinten:

• Értékálló beruházások, eszközbeszerzések, termelő infrastruktúra: gazdasági-társadalmi hasznokkal

járó tevékenységeket tesznek lehetővé;

• Rendezettebb, vonzóbb településkép.

• Egyéni szinten:

• Rendszeresség az életvitelben, elmozdulás a munkakultúrában;

• Egzisztenciális stabilitás (tartozások visszafizetése elindult);

• Háztartások fogyasztásának bővülése.

Előadás címe
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Gazdasági hatások

Munkaerő-piaci átláthatóságra gyakorolt hatások:

• Pozitív hatás: főként ott, ahol az alkalmi foglalkoztatási lehetőségek (mezőgazdaságban,

élelmiszeriparban, építőiparban) meghatározóak. Alkalmi munka → Rendszeres

jövedelmet biztosító közfoglalkoztatás

• DE: ahol köztartozások halmozódtak fel, ott továbbra is jelentős a távolmaradás a legális

foglalkoztatástól, beleértve a közfoglalkoztatást.

Kiszorító, piactorzító hatások:

• Nagyobb településeken észlelhető, ahol működnek olyan vállalkozások, amelyek az

önkormányzatok potenciális kiszolgálói lehetnek;

• Kisebb, vállalkozáshiányos településeken: helyben elérhető termékek, szolgáltatások

kínálatának bővülése;

• Közfoglalkoztatásban előállított termékek: kis volumen; zömmel közétkeztetésben

hasznosul;

• Együttműködés a piaci szereplőkkel (a közfoglalkoztató és a piaci szereplő számára egyaránt

előnyös beszállítói/üzleti kapcsolatok).

Előadás címe
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Gazdasági hatások

Munkaerő-elszívó hatás:

• Elsősorban a szezonális munkaerőigénnyel rendelkező (élelmiszergazdasági,

építőipari) vállalkozások számára okoz gondot;

• DE: az erősödő munkaerő-kereslet miatt ez a hatás csökkenő.

Tovagyűrűző hatások:

• Főként települési szinten jelentkező multiplikátor hatások:

• Háztartási szintű jövedelmek emelkedése a helyi vállalkozások bevételeinek

növekedéséhez járul hozzá;

• Csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma;

• Rendezettebb településkép: hosszú távon növeli a települések (turisztikai, lakóhelyi,

telephelyi) vonzerejét;

• Belvízelvezető rendszer kiépítésével/karbantartásával összefüggésben kevesebb

káresemény;

• Illegális szemétlerakók felszámolásával életminőséget emelő környezeti hatások (pl.

víz- és levegőminőség javult).

Előadás címe
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A közfoglalkoztatás továbblépés a vállalkozás felé – mezőgazdasági 
fejlesztések és a szociális gazdaság lehetőségei (szegregátumok esélyei)

• A közfoglalkoztatás keretein belül szervezett mezőgazdasági termelést tipikusan

szociális gazdasági tevékenységként értelmezzük. Fő cél a leszakadó társadalmi

réteg valamilyen szintű reintegrációja: a közfoglalkoztatottak értékteremtő
munkát végezzenek. A mezőgazdasági termelés általánosan megjelent a
közfoglalkoztatásban; a piaci orientáció másodlagos.

• Pályázati és forrás nyomásra alakul sok helyen: mikor válik a piaci

tevékenység elsődlegessé, mikor jelenik a piac szervezésének szándéka?

• Szociális, hatékonysági és fenntarthatósági célok versengenek
• Rászoruló, de jól dolgozó emberek

• Megtartani a szakképzetteket

• Tranzitáló lépcső lehet, pótolhatja az elsődleges gazdaság helyi funkcióit is

• Befogadó/ védett munkahely szerep
• Néhány településen a közfoglalkoztatásból való kivezetés hatékony

eszközeivé tudtak válni
• Általános vélekedés, hogy nem lesz fenntartható támogatások nélkül
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Leszakadó települések jövőképe

• Ahol a szociális hátrányok már mindent felülírnak, ott csak szervezett, állandó
jelenléten alapuló szociális munkával, közösségépítéssel és az egyéneket,
családokat építő és támogató, hosszú távú programokkal lehet sikert elérni.

• Ezek a települések „gazdasági sivatagok”: nincsenek bennük vállalkozások, nincs
feldolgozás, ipari tevékenység, így az itt élők, ide születők gazdasági kultúrája is
egyre gyengébb. Pedig erőforrás ezekben a településekben is van, a helyi
gazdaságfejlesztés ezeket rendszerbe tudja szervezni. A közfoglalkoztatás
kulcsfontosságú eleme tud lenni a komplex helyi fejlesztéseknek.

• Még ha zajlottak is felzárkózási programok (pl. szociális városrehabilitáció,
telepprogram, biztos kezdet), nagyon kevés esetben találkoztunk szinergiákkal. A
felzárkózást célzó projektek nem épülnek egymásra.

• Kisebb településeken szinte természetes lenne, hogy egy történet van: a falu
fejlesztése, és minden pályázat, beruházás, és a közfoglalkoztatás is csak eszköz
ennek a történetnek a továbbszövéséhez, azonban ezt az elvet kevés helyen láttuk
megvalósulni.

23



Cím: 1051 Budapest, Október 6. u. 19., IV/2.

Telefon: +36 30 730 6668, Fax: +36 1 700 2257

E-mail: info@hetfa.hu, www.hetfa.hu

HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
A használható tudásért

Előadó:

Szerkesztése

Ajánlások
A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra kutatás

24



Foglalkoztatás – Ajánlások

• Egyetértés volt abban, hogy nem szabad visszatérni a passzív
ellátások rendszerére

• A közfoglalkoztatást megszűntetni nem lenne szerencsés,
mindig lesz egy csoport akinek szüksége lesz valamilyen
támogatott foglalkoztatási formára

• Javasoljuk a közfoglalkoztatás befogadó munkahely
funkciójának erősítését, olyan befogadó munkahelyek
létrehozását, amelyek toleráns munkahelyet nyújthatnak akár
átmenetileg, akár hosszú távon a speciális helyzetű
munkavállalóknak.
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Foglalkoztatás – Ajánlások

• Szükség van a szociális és a munkaerőpiaci hátrányokat felmérő
diagnózison és egyéni fejlesztési terven alapuló szolgáltatásokra, amelyek
komplex és egymásra épülő eszköztárral, hosszú távon (akár 4–8 éven át)
támogatják az egyént.

• LTU ajánlások alapján: kiemelkedő jelentőségű a személyre szabott és
részletes értékelés elkészítésének kötelezettsége és a munkaerőpiaci
integrációs megállapodás megkötésének kötelezettsége

• ágazatközi együttműködéseket ösztönző fejlesztések létrehozását
• speciális közfoglalkoztatási pilot programmal kapcsolatosan pozitívak a

tapasztalatok
• lezajlott programok hatásvizsgálata,
• Bértámogatások felülvizsgálata, kölcsönzés egyéb megoldások

Előadás címe
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Helyi települési hatások - Ajánlások

• A közfoglalkoztatóknak egyre nagyobb gondot okoz a szakképzett
munkatársak és vezetők megtartása, ezért szükséges a kulcsemberek
megtartásának segítése, annak érdekében, hogy az általuk irányított többi
közfoglalkoztatott is tudja végezni a feladatait.

• A létszámok csökkenésével sok önkormányzat csökkentette termelő
kapacitásait és leépítette Start-munkaprogramját, mert a
településüzemeltetést fontosabbnak ítélte, illetve ezekből a programokból
mentek el a munkaképes kompetenciákkal, tudással rendelkező emberek.
Érdemes tehát átgondolni a Start-munkaprogramok kapacitásainak
átstrukturálását, átcsoportosítását.
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Szociális gazdaság - Ajánlások

• szociális szövetkezetek működésének fenntartása támogatott
továbbfejlesztés nélkül nehezen képzelhető el

• javasolt a továbbiakban is az olyan szövetkezeti vagy nonprofit szervezeti
formák ösztönzése és működtetésének támogatása, amelyek „befogadó
munkahelyként” működhetnek

• testreszabható, rugalmas támogatási lehetőségek és szabályozási
környezet megteremtése szükséges
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HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
A használható tudásért

Cím: 1051 Budapest, Október 6. u. 19., IV/2.

Telefon: +36 30 730 6668, Fax: +36 1 700 2257

E-mail: info@hetfa.hu, www.hetfa.hu

Köszönjük a figyelmet!

Koltai Luca, koltailuca@hetfa.hu
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