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2. Az aktív eszközök kapcsolatát és eredményességét elemző 
néhány nemzetközi és hazai szakirodalom tanulságainak 
összegzése 

 

2.1 Az aktív munkaerő-piaci programok jelentősége 

 

Munkánk célja a nemzetközi és hazai szakirodalom néhány fontosabb tanulmánya alapján annak ösz-
szegzése, hogy miként járulnak hozzá az aktív munkaerő-piaci politikák a munkanélküliség kezelésé-
hez. Feladatunk volt annak feltérképezése is, milyen főbb megállapítások fogalmazódnak meg a szak-
irodalomban a munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások eredményességével kapcsolatban. Mi-
vel az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működésének értékelése az OECD tagállamokban és má-
sutt már évtizedekkel ezelőtt megkezdődött e tanulmányhoz nem csupán a legfrissebb, hanem az 1990-
es évek szakirodalmából is merítettünk. 

„Az „Európa 2020 Stratégia” az intelligens és fenntartható növekedés hosszú távú céljai mellett harma-
dikként az „inkluzív növekedést” fogalmazta meg, vagyis a magas foglakoztatáson valamint szociális és 
területi kohézión alapuló növekedés prioritását. A foglalkoztatás növelését célzó munkahelyteremtés 
mellett így kiemelt cél az adó- és szociális juttatási rendszerek hatékonyságának emelése, hogy meg is 
érje dolgozni. Kiemelt célja az Uniónak a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a munkaerőpiacról 
kirekesztettek integrálása a foglalkoztatásba.”1 

Az OECD aktív munkaerő-piaci eszközöket támogató politikájának gyökerei az 1960-as évek közepére 
nyúlnak vissza. Az 1976-os ajánlások hangsúlyozták az emberi erőforrás fejlesztésébe történő beruhá-
zások, a munkahelyteremtés és a munkakörülmények javításának fontosságát, a földrajzi mobilitás ösz-
tönzésének szükségességét és hogy támogatni kell a marginalizálódott csoportok munkához jutását, 
valamint biztosítani kell a munkanélküliek jövedelmi biztonságát. Felhívták a figyelmet arra, hogy a for-
rások elosztása során a hangsúlynak a passzív eszközökről az aktívakra kell áthelyeződniük. Az 1994-
es valamint a 2006-os foglalkoztatási stratégia középpontjába is az aktiválást állították. Kulcskérdés a 
stratégiában a munkahelyteremtés és a kölcsönös kötelezettségvállalás követelménye: a pénzbeli ellá-
tásban részesülők folytassanak aktív munkahelykeresést, javítsák foglalkoztathatóságukat és cserébe 
álljanak rendelkezésükre hatékony munkaerő-piaci szolgáltatások és pénzbeli támogatások.2 

„Jóléti függés, segélyezési csapda, jogok és kötelezettségek egyensúlya, foglalkoztatás-barát jóléti po-
litika, foglalkoztathatóság, legyen a munka kifizetődő, aktiválás… Különböző kifejezések és jelszavak, 
amelyek a fejlett országok szakpolitikai vitáiban sűrűn felbukkantak. Mit is jeleznek ezek a kifejezések? 
Jelzik a különböző szakpolitikák, szakpolitikai eszközök és intézmények egymáshoz való viszonyának 
változását, és természetesen jelzik azokat a társadalmi változásokat, amelyek a foglalkoztatás rend-
szerének átalakulásával – a globalizálódással, a technikai és technológiai fejlődéssel, a migrációval - a 
fejlett ipari társadalmakban a XX. század második felétől végbementek. Azokat a változásokat, amelyek 
egyúttal a fejlett világ jóléti rendszereit – társadalombiztosítását, egészségügyi és nyugdíjrendszereit, 
oktatását, lakhatást és megélhetést nyújtó segélyezési rendszereit – is kihívások elé állították. A válto-
zások átszüremlése a foglalkoztatáspolitikába lassú és fokozatos volt, míg napjainkban kezd kiterjedni 
a több közpolitikai alrendszerre, így elsősorban a szociális ellátásokra és szolgáltatásokra, de jelentős 
mértékben már a nyugdíjrendszerekre és családtámogatási rendszerekre is.  

A munkanélküliséget kezelő európai foglalkoztatáspolitika korábbi felosztása aktív (a foglalkoztatásba 
visszasegítő) és passzív (az elvesztett jövedelmet kompenzáló) ellátásokra már korábban is jelezte az 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_hu.htm 
2 http://www.oecd.org/employment/emp/activelabourmarketpoliciesandactivationstrategies.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_hu.htm
http://www.oecd.org/employment/emp/activelabourmarketpoliciesandactivationstrategies.htm
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aktiválás szándékát, bár ez a felosztás a 90-esévek közepéig csak a szűken vett foglalkoztatáspolitikai 
eszköz- és intézményrendszerének működtetése terén volt a hazai közpolitikai figyelem középpontjá-
ban. Ez volt az a történelmi periódus, amikor a kelet-közép-európai országok piacgazdasági átalakulása 
során e térségben is bevezetésre kerültek a nyugat-európai foglalkoztatáspolitikai eszközök, intézmé-
nyek.” (Simonyi Ágnes 2011:10) 

Jan Boone és Jan C. van Ours3 tanulmányukban az aktív munkaerő-piaci programok négy funkció-
ját sorolják fel: 

 a gazdasági teljesítmény és a jóllét növelése a munkanélküliek munkába állításával vagy az 
emberi tőkbe történő beruházással;  

 az aktív munkaerő-állomány kiterjedtségének megőrzése a megszerezhető álláshelyek iránti 
versennyel; 

 a munka újraelosztása a különböző alpiacok között és 

 a munkanélküliségi biztosítással kapcsolatos erkölcsi kockázat csökkentése. 

Hozzáteszik még, hogy az aktív munkaerő-piaci programok szűkíthetik a munkaerő-piaci illeszkedési 
hézagokat, erősíthetik a munkanélküliek álláskeresési aktivitását és információt nyújtanak a munkálta-
tóknak az állásért folyamodók alkalmazhatóságáról. A munkaerő-piaci programokban alkalmazott mun-
katapasztalat-szerzési gyakorlat egyfajta, a pénzbeli ellátások jogosultsági kritériumaként, úgynevezett 
munkatesztként is funkcionál. Az aktív munkaerő-piaci programok negatív hatása lehet, hogy a részt-
vevők bezárulnak a képzésekbe és állásteremtési programokba, s így csökkentik álláskeresési aktivitá-
sukat. 

A közvetett hatások közé tartozik a kiszorítási hatás (az egyik program által létrehozott álláshelyek egy 
másik kárára jönnek létre); a holtteher hatás (előfordulhat, hogy olyan esetben nyújtanak bértámoga-
tást, amikor új munkaerő alkalmazására támogatás nélkül is sor került volna); a helyettesítési hatás (a 
munkavállalók egy csoportja számára létesített álláshelyek más álláshelyeket helyettesítenek a relatív 
bérköltségek változása miatt). (Jan Boone - Jan C. van Ours 2004) 

A foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai szakirodalom bőségesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
az aktiválás folyamatában milyen súlyt kapnak, kapjanak az ösztönző és büntető eszközök. David 
Etherington és Jo Ingold4 ezek alapján az aktiváló munkaerő-piaci politikákat alkalmazó rendszerek két 
fő típusát különíti el. A büntető, workfare típusú rendszerben megnehezítik a pénzbeli támogatások-
hoz jutást, a jóléti állam alapjául szolgáló társadalmi biztonságot feltételekhez kötik. A biztonság egyfajta 
kompenzáció annak demonstrálásáért, hogy a támogatásban részesülő aktívan keres munkát és haj-
landó a foglalkoztathatóságát javítani. Itt a munka mindenekelőtt elv érvényesül, s kisebb szerephez 
jutnak a képzések, valamint a készségek fejlesztése. A másik típust a szerzők képessé tevő vagy 
inkluzív munkaerő-piaci politikának nevezik, melyben a fő szerep a támogató szolgáltatásoknak és 
az érintetteket a munkaerőpiacra visszasegítő univerzális ellátásoknak jut. Eszközei közé tartoznak a 
képzések, a munkatapasztalat-szerzés támogatása, a gyermekgondozási ellátások és más, az aktiváló 
programokhoz kapcsolódó egészségügyi és szociális szolgáltatások. (David Etherington - Jo Ingold 

2009) 

Az OECD 2013-as tanulmánykötete azt fogalmazza meg, hogy nagy körültekintést igényel a korábban 
a pénzbeli ellátásokban feltételek nélkül, azaz munkavégzéshez nem kötötten részesülők támogatása 

                                                      

3 Effective Active Labor Market Policies http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=602406  

 

4 Welfare to work and the inclusive labour market: a comparative study of activation policies for disability 
and long-term sickness benefit claimants in the UK and Denmark 
http://esp.sagepub.com/content/22/1/30.abstract  

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=602406
http://esp.sagepub.com/content/22/1/30.abstract
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(fogyatékos és tartósan egészségkárosodott személyek, gyermeküket egyedül nevelő anyák stb.), mert 
nagy a kockázata annak, ahelyett, hogy csökkentenék, növelni fogják a munkanélküliek táborát. Káros 
mellékhatásként ezáltal megnőhet a munkaügyi szolgáltatásoknál dolgozók munkaterhe és a költségek 
is megoszlanak majd a nem-megváltozott munkaképességű munkanélküliek és a megváltozott munka-
képességű személyek között. Ezért azt javasolják, hogy csak az aktív munkaerő-piaci eszközök finomí-
tását követően vagy egyáltalán ne terjesszék ki a már valamilyen ellátásban részesülő inaktív szemé-
lyekre az aktiválási követelményeket (OECD 2013). 

Simonyi Ágnes tanulmányában éppen azzal magyarázza az aktiválással és az aktív foglalkoztatáspoli-
tikai eszközök eredményességével kapcsolatos, az értékelő szakirodalomban is erőteljesen megfogal-
mazódó kételyeket, hogy ezek a jóléti ellátásoktól, szociális szolgáltatásoktól és az oktatási rendszertől 
elszakítottan vagy velük nem kellőképpen összehangoltan működnek. „Az un. aktiválási politikák két 
nagy kérdést kezdtek feszegetni a 90-es évek közepétől. Az egyik a szegénységet enyhítő segélye-
zés és a munkanélküliek ellátása közötti viszony kérdése. A másik pedig - egyre inkább az előtérbe 
nyomulva - a szociális segélyezést és társadalmi beilleszkedést segítő szociális szolgáltatások valamint 
a munkanélküliek ellátását és a munka világába való be- illetve vissza-illeszkedésükre hivatott munka-
erő-piaci intézményrendszer közötti viszony kérdése. (…)A kérdés a 90-es évektől azért is élesen ve-
tődik fel, mert a hagyományos, biztosítás alapú munkanélküli ellátás már szűknek bizonyul a foglalkoz-
tatási gondok kezeléséhez. A gyakran posztindusztriálisnak mondott munkaerőpiacokon, a szolgáltatási 
szektor és a rugalmas foglalkoztatási formák térnyerésével egyre kevesebben tartják el a biztosítási 
rendszereket és egyre kevesebben szereznek jogokat az ellátásokra. Egyre több teher hárul viszont a 
szegénység ellen védelmet és minimális jövedelmet nyújtó, adókból finanszírozott, legtöbbször helyi, 
önkormányzati szinteken megítélt szociális támogatásokra. Így a kormányzati foglalkoztatáspolitika ága-
zati eszközrendszere és a jóléti rendszerek szegénységet kezelő segélyezési politikája (és számos or-
szágban az azt működtető önkormányzatok) közötti viszony újraszabályozása figyelhető meg a 90-es 
évektől.” (Simonyi Ágnes 2011:3) 

Az aktiváló foglalkoztatási politikák nem csupán a jóléti állam hagyományos értelmezési kereteit fesze-
getik, hanem olykor a foglalkoztatási és szociális szolgálatok összekapcsolásával az igazgatási, intéz-
ményi, szabályozási környezetet is átalakítják. „Ezek az új irányítási rendszerek fellazították, átjárhatóvá 
tették, helyenként (Egyesült Királyság, Hollandia) – máig tartó szakmai viták közepette - integrálták is 
az ellátásokat, segélyeket és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket; az állami foglalkoztatási 
szolgálatokat és az önkormányzati szociális szolgáltatásokat. A koordinált és integrált működés helyi 
szintjein egyúttal a lokális munkaerőpiacok sajátos lehetőségeinek és erőforrásainak figyelembevételé-
vel és az aktiváló szolgáltatások piacának kiépülésével nyílt mód a foglalkoztatási aktiválás eszközeinek 
kialakítására.” (Simonyi 2011:4) 

A szakirodalom egyöntetűen egyetért abban, hogy az aktív munkaerő-piaci eszközök, önmaguk-
ban nem csodaszerek, nem oldják meg a gazdasági problémákat. „Az aktív munkaerő-piaci szol-
gáltatások, önmagukban, nem teremtenek munkahelyeket. (…) a kedvező befektetési és üzleti légkör 
valamint a gyors gazdasági fejlődés a munkahelyteremtés kulcsa.” – írja Arvo Kuddo. Majd hozzá-
teszi: „Az Aktív munkaerő-piaci programok foglalkoztatásra gyakorolt hatása nagymértékben függ a 
kontextustól. (…) olyan tényezőktől, mint a bérek rugalmassága, az ösztönzőknek a munkanélküliek 
állás elfogadási hajlandóságára gyakorolt hatása, attól, hogy az ország mennyire vonzó a külföldi be-
fektetők számára stb. Ha ezeknek a tényezőknek köszönhetően a foglalkoztatás szintje többé-kevésbé 
állandó, az aktív munkaerő-piaci programok csupán ahhoz járulhatnak hozzá, hogy kisebbek legyenek 
a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek, csökkenjen a tartós munkanélküliség és könnyebben betölthetőkké 
váljanak az üres álláshelyek.” (Arvo Kuddo 2009:66) 

Robert G. Fay is arra hívja fel a figyelmet, hogy az aktív munkaerő-piaci programok sikere egy sor 
tényezőn múlik, többek között a munkaerőpiac sajátosságain, a passzív eszközökön, a munka bizton-
ságára irányuló politikákon, az adózási rendszeren, az oktatáspolitikán – vagyis a munkanélküliség el-
leni küzdelem legjobb útja a munkanélküliséghez vezető okok elhárítása. (Robert G. Fay 1996) 

A programok hatékonyságát befolyásolja szerinte az informális gazdaság kiterjedtsége is. 
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A munkaerő iránti kereslet is jelentősen hat az aktív munkaerő-piaci programok sikerességére, hiszen, 
ha nem változik az üres álláshelyek száma, az aktív munkaerő-piaci programok – legalábbis rövidtávon 
– a helyettesítési és kiszorítási hatás miatt csupán újraosztják az álláshelyeket. 

A gazdasági válság a munkaerő-piaci politikák számára is új kihívásokat teremtett. Az OECD tanul-
mánykötete azt ajánlja, hogy célszerű lehet a munkanélküli ellátásra való jogosultság időtartamának 
átmeneti megemelése a tömeges elszegényedés megelőzésére főként ott, ahol ez az időtartam relatíve 
rövid és a szociális segélyekhez hozzáférés korlátozott. De arra is felhívja a figyelmet, hogy az aktív 
munkaerő-piaci programok működési körét nem érdemes szűkíteni. (OECD, 2011)  

 

2.2 A szolgáltatások eredményességét mérő kutatások céljai és 
szükségességük okai 

Mivel a munkanélküliség csökkentésére, a foglalkoztatás bővítésére irányuló programok nagyon költsé-
gesek, ha meg akarjuk tudni, hogy mely programok működőképesek és a munkanélküliek melyik cso-
portja számára, akkor érdemes több és jobb értékelő kutatást végezni.  

Robert G. Fay már idézett tanulmányában az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságát vizsgálva 
megállapítja, ha e programok céljaikat és eredményeiket tekintve is országonként és az egyes orszá-
gokon belül különböző időpontokban is nagy változatosságot mutatnak. “A programértékelések kísérle-
tet tesznek arra, hogy meghatározzák a különböző aktív munkaerő-piaci programok hatását az egyé-
nekre és a társadalom egészére. Az egyénre gyakorolt hatást rendszerint a program utáni kereset-
tel vagy foglalkoztatottsággal; a társadalmi hatást a holtteher-, kiszorítási és helyettesítési hatá-
sokkal valamint a lehetséges externáliák számbavételével mérik.” (Robert G. Fay 1996:3)  

Amit Dar Zafiris Tzannatos abból indul ki, hogy ugyan a Világbank is támogatást nyújt az ilyen progra-
mokat folytató országok számára, a vélemények megoszlanak ezek hatékonyságáról. A támogatók 
szükségesnek és hasznosnak tartják e programokat, ellenzőik a közpénzek elpocsékolásának vélik. A 
szerző e véleménykülönbséget a programértékelések gyengeségére vezeti vissza és arra, hogy nem 
tanulmányozzák ezeket eléggé alaposan. Éppen ezért érvel az aktív munkaerő-piaci programok hatása 
és költséghatékonysága következetes értékelésének szükségessége mellett. Megállapítja, hogy az ér-
tékelő tanulmányok vizsgálata azt mutatja, hogy bár bizonyos programok hasznosak lehetnek a mun-
kavállalók egyes csoportjai számára, hatékonyságuk nem csupán magukon a programokon múlik, ha-
nem a makro-gazdasági és munkaerő-piaci kereteken is.  

Szerinte a programok értékelésének fogyatékosságai több okra vezethetők vissza. Egyrészt olyan 
technikai problémákra, mint a szelekciós hibák kezelése és holtteher- valamint a helyettesítési hatás 
felmérése. Az adatkezelés, -gyűjtés is gondokat okozhat, például a beavatkozás előtti profilok felrajzo-
lása (foglalkoztatás történet, emberi erőforrások jellemzői, stb.), vagy a nyomon követés intervalluma 
(egy-két éves nyomon követés, holott az eredmények, pl. a képzések esetében hosszabb távon mutat-
koznak csak meg). Az adminisztratív adatok, melyek kiegészítő információkat adhatnának, gyakran na-
gyon szegényesek. (Amit Dar Zafiris Tzannatos:1999) 

Kézdi Gábor a hazai viszonyokról szólva úgy fogalmaz, hogy „Talán meglepő, de bármilyen fontos 
lenne, ritkán ismerjük az egyes programok hatását a résztvevők foglalkoztatási esélyeire, és még 
kevesebbet tudunk esetleges mellékhatásaikról. Ennek az az oka, hogy nem minden programról 
készül hatásvizsgálat, viszonylag keveset hoznak nyilvánosságra, és közöttük is kevés a valóban hiteles 
elemzés. Mivel pedig az egyes programok hatásában rendkívül fontosak a szervezési részletek és a 
helyi problémák sajátosságai (…), más országokban, más körülmények között és más módon szerve-
zett programok hatásai nagymértékben különbözhetnek az itt és most szervezett programokéitól.”  

(Kézdi Gábor 2011:47) 

Mindennek oka szerinte az adathiány, valamint hogy az ilyen vizsgálatok költségesek és időigényesek. 

Csoba Judit és szerzőtársai is kitérnek a rendelkezésre álló adatokkal kapcsolatos problémákra. Bár 
monitoring rendszerrel mérik a befejezett aktív munkaerő-piaci programok összesített hatását, de ebben 
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csupán bértámogatásban, képzésben részesülők, a pályakezdők, valamint a vállalkozóvá válást támo-
gató programokban érintettek szerepelnek, a közfoglalkoztatottak nem. (Csoba Judit - Nagy Zita Éva – 
Szabó Fanni 2010) 

Berde Éva tanulmányában a magyar Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2004 és 2009 közti munkaerő-
közvetítési és humán szolgáltatási tevékenységét elemezte. Munkáját nehezítette, hogy „A statisztikai 
adatok egyszerre bizonyultak nagyon átfogóaknak, és rendkívül hiányosaknak. A munkanélküliekre vo-
natkozóan ugyanis szinte minden információt tartalmazott az Adattárház, igaz, az adatgyűjtés sűrű mód-
szertani változásának problémáit meglehetősen nehezen tudtam kiküszöbölni. Ugyanakkor az egyes 
vizsgált tevékenységek elvégzésére és a szervezet működésére vonatkozóan legtöbbször minimális 
információhoz is csak nagy erőfeszítések árán jutottam hozzá. Könnyedén meg tudtam, pl. állapítani, 
hogy hány munkanélküli kapott különböző típusú szolgáltatásokat, de arra vonatkozóan, hogy hányan 
voltak a szolgáltatók, illetve hogy belső vagy külső szakember nyújtotta-e a szolgáltatásokat, legfeljebb 
becsléseket tudtam alkalmazni. Hasonlóképpen, pontos statisztika állt rendelkezésemre a különböző 
típusú munkanélküliségi juttatásokról, de hogy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós programok 
mennyibe kerültek, arról csak lekérdezéses információ segítségével sikerült benyomást szereznem (a 
lekérdezést nem én készítettem, én csak megkaptam a válaszok összesítését). Pedig működési ered-
ményességet elemezni az ilyen típusú adatok nélkül szinte lehetetlen.” (Berde Éva 2010:20) 

Dr. Simkó János írásában ehhez még hozzáteszi, hogy “A munkaerő-piaci programok utólagos alapos 
kiértékelése esetlegességének és az elvileg nagyon fontos hatásvizsgálatok elmaradásának két fonto-
sabb okát látjuk. Az egyik a munkaügyi központok vezetőinek és elemzésekkel foglalkozó kevés számú 
munkatársának valóban igen jelentős leterhelése, sőt túlterhelése. A másik pedig a központi szakmai 
irányító szervezetek ezzel kapcsolatos igény- és követelménytámasztásának szinte teljes hiánya.” Dr. 
Simkó János 2010:24)  

Robert G. Fay a megoldást abban látja, hogy az értékelést már a programtervezés időszakában köte-
lezővé kell tenni, mert így biztosítható a megfelelő adatok rendelkezésre állása, a kutatók ezáltal időben 
el tudják dönteni, milyen értékelési módszert válasszanak és a program munkatársai már ekkor tudatá-
ban lesznek, hogy értékelés fog készülni. 

 

2.3 A szolgáltatások eredményességét mérő kutatások módszerei 

Az aktív munkaerő-piaci programok megjelenése óta gyarapodó számú vizsgálat vállalkozik hatásvizs-
gálatra – különböző módszerekkel. E fejezetben ezek legfontosabb módszereit foglaljuk össze külön-
böző, e témát a kutatás tárgyává tevő és a módszereket “csupán” alkalmazó tanulmányok alapján.5 

“Egy program hatása a program utáni eredményeknek és azoknak az eredményeknek a különbsége, 
amelyek a program hiányában alakultak volna ki. A megmérendő hatás tehát egy tényleges állapot (a 
program utáni eredmény) és egy úgynevezett tényellentétes állapot (mi lett volna az eredmény a prog-
ram hiányában) összehasonlításából adódik.” (Kézdi Gábor 2011:49) Ezért az értékelő kutatások 
megbízhatósága nagymértékben függ attól, hogy választanak-e kontrollcsoportot és az megfe-
lelő-e.  

A legfontosabb értékelési módszerek az alábbiak: 

                                                      
5 Kézdi Gábor (szerk.) Közelkép. Foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálata . In  Munkaerő-piaci tükör 

2011. http://econ.core.hu/file/download/mt_2011_hun/kozelkep.pdf ; Robert G. Fay (1996) Enhancing the 
Effectiveness of Active labour Market Policies: Evidence from Programme Evaluations in OECD Countries, Labour 
Market and Social Policy Occasional Papers No. 18.; John P. Martin (2000) What Works among Active labour 
Market policies: Evidence from OECD Countries’ Experiences; Amit Dar Zafiris Tzannatos (1999) Active Labor 
Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations, Social Protection Unit Human Development Net-
work The World Bank, Social Protection Discussion Paper Series.  

 

http://econ.core.hu/file/download/mt_2011_hun/kozelkep.pdf
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 teljesítmény-monitoring, ami a program működéséről és a kitűzött célok megvalósításának 
mértékéről szolgáltat információt. Indikátorai lehetnek például a programban résztvevők mun-
kába állása, bérei, a program költségei.  

 hatásvizsgálat, ami olyan kérdésekre ad választ, hogy a program a megfelelő hatást érte-e el; 
vannak-e a programnak nem szándékolt következményei és ezek kedvezőek vagy kedvezőt-
lenek-e. Az alkalmazott módszerek: statisztikai elemzések, kvalitatív vizsgálatok, kísérletek. 

 költség- és költséghatékonyság elemzés 

 folyamatértékelés, ami a program működéséről tájékoztat (szolgáltatás eljárásai, tevékenysé-
gei).  

Az értékelési módszer megválasztása több tényezőtől függhet. Elsősorban a kutatási kérdésektől, hi-
szen másként kell választ keresni arra a kérdésre, hogy mennyire reflektál a program a helyi munkaerő-
piaci problémákra, mint arra, hogy mennyire elégedettek a résztvevők a szolgáltatással vagy, hogy 
eredményes-e a program a résztvevők számára (elhelyezkedés, jövedelem, stb.) 

Befolyásolja a kutatási módszer megválasztását a célcsoport jellege is. Scharle Ágota tanulmá-
nyában például felidézi a Rehabilitation International6 ajánlásait a megfelelő értékelési módszerekről. E 
módszereknek vannak nyilván általánosítható tanulságai is, de a fogyatékos és egészségkárosodott 
emberek esetében különös jelentőséggel bírnak.  Kiemelik az értékelési szempontok közül többek kö-
zött a következőket: a társadalmi befogadás és az ügyfél önállóságának elért szintje; az ügyfél elége-
dettsége a szolgáltatással; az egyenlő és igazságos ügykezelés, egyenlő hozzáférés. A Semmit rólunk 
nélkülünk elv alkalmazásához fontosnak tartják, hogy az ügyfelek és/vagy képviselőik kapcsolódjanak 
be az értékelés megtervezésébe és lebonyolításába valamint az eredmények kiértékelésébe; támasz-
kodjanak a WHO funkcionális osztályozására. (Scharle Ágota 2008) 

Simen Markussen és Knut Røed a norvég adminisztratív regiszterekre építve vizsgálja az átmeneti fo-
gyatékossági támogatásban részesülő személyeknek szervezett foglalkozási rehabilitációs programok 
rövid és hosszú távú hatásait. (Simen Markussen - Knut Røed 2014)  

Vagy egy másik csoportról, a fiatalokról szólva Robert G. Fay írja, hogy rendkívül nehéz a segítésük, 
ezért esetükben a pontos célzás elengedhetetlen, és olyan relatíve intenzív és költséges komplex prog-
ramokat kell kialakítani számukra, amelyekben az oktatási és foglalkoztatási elemek egyaránt megje-
lennek. (Robert G. Fay 1996) 

David Etherington and Jo Ingold tanulmányukban a fogyatékos és tartósan beteg emberekkel kapcso-
latos támogatási rendszert vizsgálják az Egyesült Királyságban és Dániában. Stakeholder (azaz az érin-
tettekkel és érdekeltekkel készített) interjúkra alapozzák megállapításaikat. Leszögezik: a befogadó 
munkaerő-piaci stratégia, a megfelelő igazgatási környezet, a szociális szolgáltatások bevonása és az 
érintettek részvétele a programtervezés, végrehajtás és értékelés folyamatában a siker kulcsa. Mégis 
felhívják a figyelmet arra, hogy mindkét országban az aktiválás és a workfare típusú megoldások felé 
fordulás közepette elhanyagolták a keresleti oldallal kapcsolatos kérdéseket. (David Etherington - Jo 
Ingold 2012) 

A Hétfa kutatóintézet a nonprofit szervezetek által megvalósított foglalkoztathatóságot javító beavatko-
zások kapcsán kiemelt figyelmet fordított a legrosszabb helyzetű munkanélküliekkel kapcsolatos kime-
netekre. Megállapítják: „A várakozásokkal és a szakértői konszenzussal ellentétben a nonprofit szerve-
zeteknek mindössze 18%-a képes arra, hogy a legrosszabb helyzetű, a munkaügyi rendszer látókörén 
kívül eső, tartósan állástalan személyeket bármilyen formában elérje. Két nagyon fontos célcsoportnak, 
a fiataloknak és az 55–64 év közöttieknek a nonprofit szektorban jelenleg nincsen „gazdájuk”. Figye-
lemre méltó továbbá, hogy kérdőíves felmérésünk tanúsága szerint romákkal is csak kis részben fog-
lalkoznak a nonprofit szervezetek.” (Hétfa Kutatóintézet 2012-2013:14-15) 

Ugyancsak a Hétfa Kutatóközpont vizsgálta az ifjúsági munkanélküliek helyzetét és a segítésükre ala-
kult kormányzati politikákat. (Hétfa Kutatóintézet 2012-2013) 

                                                      
6 http://www.usicd.org/index.cfm/rehabilitation-international  

http://www.usicd.org/index.cfm/rehabilitation-international
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Nyílván a módszer megválasztását befolyásolja az is, hogy milyen adatok, források állnak rendelke-
zésre. Scharle Ágota foglalja össze Galasi Péter, Kézdi Gábor és Nagy Gyula egy 2007-es tanulmá-
nyának ide vágó legfontosabb tanulságait: „Az ÁFSZ 1995 óta működő úgynevezett aktív-eszköz 
monitoring rendszer jelenleg csak korlátozottan alkalmas az eszközök hatékonyságának vizsgá-
latára. Egyrészt a rendelkezésre álló adatok segítségével csak a programok esetleges rövid távú hatá-
sait lehet mérni (a követés időpontja a program befejezését követő harmadik hónap). Másrészt a kép-
zési program kivételével információ csak arról áll rendelkezésre, hogy a programban résztvevő személy 
a kérdezés időpontjában állásban van-e annál a munkáltatónál, aki a program keretében foglalkoztatta, 
s így a programból kilépők foglalkoztatásának csak alsó határára kaphatunk becslést. Végül, a monitor-
ing keretében folyó adatgyűjtés nem terjed ki a regisztrált munkanélkülieknek arra a csoportjára, amelyik 
nem vett részt semmilyen programban, a program hiányában megvalósuló kimenetekről tehát semmit 
sem tudhatunk, így a program esetében megfigyelhető kimenetek nem értékelhetők. (…) A résztvevő 
és részt nem vevő csoportok (párok) azonosságának biztosításában komoly nehézséget okoz, hogy a 
magyar munkanélküli nyilvántartás széttagolt adatbázisokból épül fel, és utólag nem lehetséges meg-
bízhatóan rekonstruálni azokat az eseményeket, beavatkozásokat, amelyek az egyénnel a regisztráció 
folyamán történtek, és amelyek a munkanélküliek foglalkoztatási esélyeit is befolyásolják. Ilyenek pél-
dául a berendelések gyakorisága, az állásközvetítések, a munkavállalási tanácsadás, az álláskereső 
tréningen való részvétel, az együttműködési megállapodás előírásai, a különböző jövedelemtámogatá-
sok igénybe vétele stb.” (Scharle Ágota 2008:30)  

Az elemzés megbízhatóságát befolyásolhatja a megválasztott időtáv is. David Card, Jochen Kluve, 
és Andrea Weber 1995 és 2007 között lebonyolított programok (összesen 199) mikro ökonómiai érté-
keléseinek elemzését végezte el. A minta fele rövidtávon, a másik fele hosszabb távon vizsgálta a ha-
tásokat. Ennek alapján azt a tanulságot szűrték le, hogy a hosszabb távú értékelések kedvezőbbek. 
Sok program, ami rövidtávon nem szignifikáns vagy negatív eredményt mutat egy év után, két-három 
év múlva pozitív hatást jelezhet. Nem mindegy, milyen adatforrást választunk a program hatásának 
mérésére. Azok az értékelések (beleértve a kísérleteket is), a hatást (outcome) a regisztrált munkanél-
küliség hosszával (időtartamával) mérik kedvezőbb rövid távú hatást mutatnak, mint azok, amelyek a 
foglalkoztatást vagy a keresetet veszik alapul. (David Card - Jochen Kluve - Andrea Weber 2010) 

Robert G. Fay az adatok felhasználásával kapcsolatban int óvatosságra, mondván, egy program, amely 
valamely csoport vagy ország esetében sikeresnek bizonyult, nem feltétlenül lesz sikeres egy másik 
csoport, egy másik ország esetében is. Az értékelések nem utalnak arra, hogy egy program országos 
szinten is alkalmazható-e. Sok program különböző eszközöket kombinál, ami az értékelést megnehezíti. 
És végül szerinte is fontos az időtáv jó megválasztása, mert egy program, ami rövidtávon sikeresnek 
bizonyul nem biztos, hogy hosszú távon is az marad. (Robert G. Fay 1996) 

 

2.4 Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok eszközei  

Az alábbiakban az eszközrendszer legfontosabb elemeit ismertetjük néhány szakirodalom megállapítá-
sait alapul véve. Fontos megjegyezni, ezek az eszközök általában nem önmagukban, izoláltan működ-
nek, hanem más aktív és passzív eszközökkel együtt.  

Az aktív munkaerő-piaci eszközök sokfélék lehetnek. Mindegyikre itt nem térhetünk ki, csak a Magyar-
országon is leglényegesebbekről szólunk bővebben.7 

 

                                                      
7 Frey Mária (2010) szerint a modern aktivizálási politika a következő elemeket tartalmazza: profiling, 
egyéni cselekvési tervek, nagyobb specializáció az ÁFSZ állományában, szolgáltatások integrációja.  
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2.4.1 Aktív segítség a munkakeresésben (tanácsadás),  

Az álláskeresők aktivitását a középpontba állító megoldások megvalósításának folyamatában  hasznos 
eszköz az első interjú, az egyéni cselekvési terv készítése, az álláskeresési aktivitás rendszeres moni-
torozása. Fontos szerep jut mindebben a foglalkozási tanácsadónak (másutt személyi tanácsadó vagy 
esetmenedzser), aki ellenőrizheti a munkakeresést, finomíthatja az álláskeresési technikákat, javasol-
hat üres álláshelyeket, fejlesztheti a motivációt és az önbizalmat, valamint javasolhatja az álláskereső-
nek más szolgáltatások igénybevételét (pl. álláskeresési tréning, álláskeresők klubja, képesség felmé-
rés, képzési programok). (OECD 2013). 

Robert G. Fay szerint ez a legjobban működő eszköz és egyben a legolcsóbb is. Profiling technikák 
segíthetnek a magas kockázatú ügyfelek azonosításában. A tanácsadás sikeressége ráirányítja a fi-
gyelmet az állami foglalkoztatási szolgálatok célszerű működésének fontosságára.8 A tanácsadás kü-
lönböző formákban valósulhat meg. A szerző utal különböző, az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Ausztráliában, Hollandiában és másutt folytatott kutatásokra, amelyek szerint a tanácsadás folyamatá-
ban érdemes különbséget tenni a munkanélküliek különböző csoportjai között aszerint, hogy kiknek 
nyújt elégséges támogatást a tanácsadás és kiknek van ennél intenzívebb segítségnyújtási formákra 
szükségük. (E probléma orvoslására került bevezetésre a profiling – az említett országoknál később 
Magyarországon is.9) A tanulmány megállapítja, hogy ugyan ez az eljárás hozzájárulhat a holtteher 
hatás csökkentéséhez, de nem tájékoztat arról, hogy a nehezebben munkába helyezhető ügyfeleknek 
milyen szolgáltatásokra lenne még szükségük. A tanácsadás rövid távú hasznai ismertek, a hosszú távú 
hatások bizonytalanok a szerző szerint. Bár a holtteher hatás és a helyettesítési hatás erőteljesebb lehet 
az álláskeresési támogatás szélesebb körűvé tételével, de ezeket a hátrányokat azzal kell összevetni, 
hogy ennek az aktív eszköznek a hiányában magasabb lenne a tartós munkanélküliség kockázata. Az 
előnyöket és hátrányokat hosszabb távon kell értékelni. Sok országban kezdtek egyéni cselekvési ter-
veket készíteni abból kiindulva, hogy a munkanélküliség minél korábbi szakaszában érdemes sze-
mélyre szabott támogatást nyújtani a pozitív kimenet elérése érdekben.  

Az Egyesült Államok példája azt mutatta, hogy a segélyezettek esetében sikeres e forma, ám más hát-
rányos helyzetű csoportoknál, például a fiataloknál, kevésbé. Ezért is érdemes a szükségleteket a mun-
kanélküliség minél korábbi stádiumában azonosítani és a tanácsadást más szolgáltatásokkal kombi-
nálni. (Robert G. Fay 1996) 

John P. Martin szerint is ez a legolcsóbb és sikeresnek mutatkozó aktív munkaerő-piaci program. A 
munkakeresés támogatása, a munkanélküliek motiváltságának erősítése és munkakeresési erőfeszíté-
seik bátorítása a kutatások tapasztalatai alapján is növeli a sikeresség esélyét. (John P. Martin 2000) 

                                                      
8 A magyar állami foglalkoztatási szolgálat működésével az alábbi tanulmányok foglalkoznak elemzően: dr. Németh Tibor – dr. 
Bajka Gábor – Pajorok Andor (2011) Az Új Szolgáltatási Modell elemei alkalmazásának és működésének vizsgálata a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat 80 kirendeltségén. Összefoglaló tanulmány. http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131; 
Berde Éva (2010) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-közvetítésének és munkaerő-piaci szolgáltatásainak vizsgálata 
2004 és 2009 közt. In Kutatási évkönyv 2. http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131; Frey Mária (2011) Aktív 
munkaerő-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti időszakban. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felmé-
réssel kiegészített változat), Foglalkoztatási és Szociális Hivatal; dr. Simkó János (2010) Értékelő tanulmány az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2004-2009. közötti években indított munkaerő-piaci program-
jairól, valamint a 2009. évi válságkezelési programokról.  Miskolc, NFSZ; Csoba Judit- Nagy Zita Eva- Szabo Fanni(1) (2011) 
Aktív eszközök, munkaerő-piaci programok kontrollcsoportos, többváltozós értékelése. In (Munkácsy Ferenc (szerk.) Kutatás 
évkönyv Összefoglalók a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt keretében 2009 és 2011 között befejezett egyes kutatásokról, Foglal-
koztatási Hivatal. http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131; IPSOS Zrt (2011) Az Állami Foglalkoztatási Szolgá-
lat ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének, az ÁFSZ munkaerő-forgalmi részesedésének vizsgálata.; Melles 
Ágnes (2011) Az NFSZ ismertségének, a felhasználói csoportok elégedettségének vizsgálata. Összefoglaló tanulmány, TÁRKI;. 
Kutatási Osszefoglalo; Vialto Consulting (2011) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi 
kirendeltségeinek kapacitás felmérése; dr. Németh Tibor – dr. Bajka Gábor – Pajorok Andor (2011) Az Új Szolgáltatási Modell 
elemei alkalmazásának és működésének vizsgálata a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 80 kirendeltségén. Összefoglaló tanul-
mány. http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131  

9 Lásd erről részletesen Tamási Ildikó: Ügyfél-kategorizálási rendszer (profiling) az Állami Foglalkoztatási Szolgá-

lat kirendeltségein  

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_tamop_131
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Arvo Kuddo Kelet-Európában és Közép Ázsiában vizsgálta az aktív munkaerő-piaci programokat. Úgy 
véli, a profiling segít a szűkös erőforrások hatékony hasznosításában és a célzás javításában, ráadásul 
csökkenti a tanácsadók munkaterheit különösen, ha az egyébként is költséges face-to-face interakció 
helyett a csoportos munkaformákat választják. Szerinte a pályatanácsadás, álláskeresői klubok, ál-
lás börzék és a hozzájuk hasonló aktív munkaerő-piaci programok a legköltséghatékonyabb és 
eredményesebb programok a régióban feltéve, ha van kereslet a munkaerőpiacon. (Arvo Kuddo 
2009) 

Simonyi Ágnes szerint a munka világától tartósan távol levők az álláskeresést elősegítő szolgáltatások 
nélkül csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak a munkaerőpiacra be- vagy visszalépni. „A 
tartós inaktivitás, az alacsony jövedelmi helyzet olyan „rossz köröket” eredményez, amelynek megtö-
rése intézményi támogatás nélkül nem lehetséges. Esetükben az „első lépést” a foglalkoztatás felé 
olyan, az önálló életvitelre képessé tevő, és a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló 
programok, támogató szolgáltatások jelenthetik, amelyek lehetővé teszik, hogy később sikeresen kap-
csolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson.” (Simonyi 2011:6) 

Berde Éva arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben a tanácsadás és más aktív munkaerő-piaci szol-
gáltatások a magyar állami foglalkoztatási szolgálat intézményeinek is fontos feladatát képezik, sok 
egyéb dolguk és a hatósági eljárási kötelezettségeikből rájuk nehezedő teher miatt erre nagyon kevés 
idejük marad. (Berde Éva 2010) 

dr. Németh Tibor és szerzőtársai arra keresték kérdőíves adatfelvétellel és interjúkkal a választ, hogy 
az úgynevezett új szolgáltatási modell (ÚSZM) hogyan működik az állami foglalkoztatási szolgálat ki-
rendeltségein. E modellben fontos szerepet kapott a munkaközvetítésen és munkáltatói kapcsolattartá-
son kívül a témánk szempontjából lényeges öninformáció-ellátás, aktív eszközök adminisztrációja, ta-
nácsadás, aktív eszközökbe, programokba történő bevonás is. A modellben a hangsúly a szolgáltató 
típusú megoldásokra esett, ám nálunk a vizsgálat időpontjában (is) a hatósági feladatok túlzott mérték-
ben jelentek meg és a szolgáltatást végzőknél kapacitáshiány mutatkozott. 

Az információkhoz jutásban az önkiszolgálás nem valósulhatott meg maradéktalanul a digitális írástu-
dás gyenge színvonala miatt. 

A szakpolitikai prioritások gyakori változásai, az operatív feladatok túlzott mértékű előtérbe kerülése, a 
gyakori átszervezések, a szakmai irányítás hiányosságai miatt, ahogy a szerzők írják: „A modell pers-
pektívája azonban nem biztató. Szinte minden körülmény a modell elsorvadásának az irányába hat. A 
szervezeti változások, a szétforgácsolt irányítás, a gyakori foglalkoztatáspolitikai változások, a rendkívül 
szigorú költségelvonások, a forgalom drámai növekedése, és a közös, összetartó szakmai irányítás 
hiánya mind arrafelé hat, hogy az ÚSZM eddig felhalmozódó értékei elenyésszenek.” (dr. Németh Tibor 
– dr. Bajka Gábor – Pajorok Andor 2011:8)  

 

2.4.2  Foglalkoztatás-támogatási programok (munkaadók támogatása célcsoportok 
tagjainak foglalkoztatása esetén, önfoglalkoztatás támogatása)  

John P. Martin szerint a bértámogatást alkalmazó foglalkoztatási programok célja a munkahelyek 
számának gyarapítása a gazdaságban; egy meghatározott célcsoport foglalkoztatási esélyeinek javí-
tása; így a munkanélküliek kapcsolatban maradhatnak a munka világával, megőrizhetik motivációjukat 
és készségeiket és kompetenciáikat. Az értékelésnek ilyenkor meg kell azt is határoznia, hogy a 
támogatott munkahelyek a támogatás hiányában is létrejöttek volna-e (holtteher hatás), illetve a 
célcsoportra irányuló programoknál, hogy a célcsoport javuló foglalkoztatási helyzete nem úgy 
valósult-e meg, hogy közben romlott azon csoportoké, amelyek nem részesültek támogatásban 
(helyettesítési hatás) vagy, hogy a támogatott álláshelyek nem vezettek-e más álláshelyek meg-
szüntetéséhez a gazdaságban (kiszorítási hatás).  



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 14/191 

Ugyancsak ő állapította meg a közszférában létrehozott álláshelyekkel kapcsolatban, hogy az irodalom 
tanúsága szerint ezek meglehetősen sikertelenek abban, hogy állandó álláshoz jussanak a munkanél-
küliek a nyílt munkaerőpiacon. Inkább munka-tesztként működnek és abban segítenek, hogy a munka-
nélküliek megőrizzék a kapcsolatot a munka világával. Mivel ezek a munkafajták kevéssé hatékonyak, 
érdemes rövid időre nyújtani őket. 

Arra is felhívja a figyelmet, hogy „(…) minél szorosabban kötődik egy program a hátrányos helyzet jel-
lemzőihez, annál nagyobb az úgynevezett stigma kockázata, ami elriaszthatja a munkanélkülieket az 
ilyen programokhoz csatlakozásban illetve negatív jeleket küld a potenciális munkáltatóknak az érintett 
álláskereső várható termelékenységével és motivációjával kapcsolatban.” (John P. Martin 2000:97) 

Robert G. Fay már többször idézett tanulmánya szerint a bértámogatás hatékonyan segítheti a tartós 
munkanélkülieket és a munkaerőpiacra visszatérő nőket. Érdemes ezt az eszközt is más szolgáltatá-
sokkal kombinálni, elsősorban képzéssel és tanácsadással. Az árnyoldal a nagy holtteher veszteség és 
a helyettesítési hatás, bár ezek jó célzással és megfelelő kontrollal csökkenthetők. A kontrollszerepet 
játszhat abban is, hogy a cégek ne így próbálják meg bérköltségeiket tartósan finanszíroztatni.  (Robert 
G. Fay 1996) 

Amit Dar Zafiris Tzannatos szerint kicsi a bértámogatási programok hosszú távú sikerességének 
az esélye. Utal holtteher- és helyettesítési hatásra, s megállapítja, hogy a kimenet a tartós foglalkozta-
tás és a bér szempontjából általában negatív a kontrollcsoporthoz képest. Szerinte is fontos a jó célzás 
és annak megakadályozása, hogy a vállaltok ne tartós támogatási programként használják ezt az esz-
közt.  

A munkanélküliek vállalkozóvá válását segítő támogatások csak a munkanélküliek egy kisebb csoportja 
esetében sikeresek és itt sem elhanyagolható a holtteher veszteség és a kiszorítási hatás. 

 Az Egyesült Államokból gyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy fontos tényező a sikerességben a 
résztvevők motivációja és nyomon követése. A tanulmány születésének időpontjában még nem állt 
elégséges információ rendelkezésre arról, hogy milyen formában nyújtsanak pénzbeli támogatást ehhez 
(egyösszegű, munkanélküli ellátás), milyen jelentősége lehet a tanácsadásnak és a mentorálásnak. 
Szerinte a közszférában történő támogatott munkahelyteremtés eredményessége kétséges. (Amit Dar 
Zafiris Tzannatos 1999) 

Hárs Ágnes a legdinamikusabb foglalkoztatás-növekedést mutató országok sikerének okait feltárva ki-
tért az aktív munkaerő-piaci programok szerepére is. Szlovákiában a vállalkozás-indítás támogatására 
fordítják a legtöbb aktív forrást – elsősorban a közvetlen munkahelyteremtés és a közfoglalkoztatás 
terhére.  Spanyolországban is fontos szerepet játszik a pénzügyi ösztönzők között a bértámogatás. 
(Hárs Ágnes 2011) 

Jan Boone és Jan C. van Ours 20 OECD ország 1985 és 1999 közötti aktív munkaerő-piaci politikáját 
elemezve jutott arra a következtetésre, hogy a bértámogatás egyáltalán nem hatékony a munkanélkü-
liség csökkentésében. (Jan Boone - Jan C. van Ours 2004) 

Arvo Kuddo már idézett tanulmánya szerint a közvetlen munkahelyteremtő programok, a közfoglalkoz-
tatás, a vállalkozóvá válás segítése, a bértámogatás és munka próba nem túl gyakori az általa vizsgált 
régióban és az eredményességgel kapcsolatos tapasztalatok is vegyesek. (Arvo Kuddo 2009) 

A Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet három komplex TÁMOP program tapasztalatai alapján arra a 
következtetésre jut, hogy ”az 1-3 hónapig nyújtott bértámogatások kedvezményezettjeinek kétharmada, 
míg a hosszabb támogatások esetén csak fele-harmada veszíti el a támogatás lejárta után az állását. 
A Start Plusz és Extra programok esetében (ahol sem a kártyák érvényességének ideje alatt, sem utána 
nem volt továbbfoglalkoztatási kötelezettség) a támogatás letelte után a kedvezményezettek 21–35%-
a még ugyanabban az állásban volt. Azok közül, akiket a programba lépés után három évig követni 
tudtunk, két év letelte után 46–67% még dolgozott, és ez az arány a harmadik év végére sem csökkent 
pár százalékpontnál többet. (…) Mindemellett megállapítható, hogy a bértámogatási programok jellem-
zően rövidebb távon eredményesek, bár az újból munkanélkülivé válás kockázatát az egyéni jellemzők 
is jelentékenyen befolyásolják. A START Plusz program segítségével elhelyezkedők 80%-a állásban 
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volt a kártya kiváltását követő fél évben, de ez az érték az első év végére 60, a második év végére 30% 
körülire esett. A hasonló adatok a START Extra programesetében nagyságrendileg 75, 50 és 40%. 
Fontos emellett, hogy a megváltozott munkaképesség mindkét program esetében 13–16%-kal növelte 
annak a kockázatát, hogy a kártyával elhelyezkedett kedvezményezettek a foglalkoztatásból kilépjenek. 
Szintén nagyobb kockázatot jelentett az állás elvesztésére nézve, ha valaki többször volt már 
munkanélküli, míg a korábbi munkaviszonyban vagy munkanélküli státuszban töltött napok szá-
mának nem volt érdemleges hatása. Ezeken felül növelte az állásvesztés kockázatát az iskolázatlan-
ság, a 25 év alatti életkor, a dél-dunántúli és észak-alföldi lakóhely, valamint a recesszió alatti munka-
nélkülivé válás. Érdekesség, hogy a településtípusok közül Budapesthez és a megyeszékhelyek-
hez képest a 6750 fő fölötti lélekszámú városokban több mint 10 százalékkal alacsonyabb koc-
kázata volt a foglalkoztatásból való kikerülésnek. Végül, a nemzetközi eredményekkel összhangban 
a bértámogatások a nők esetében szignifikánsan tartósabbnak bizonyultak, mint a férfiaknál.” (Budapest 
Szakpolitikai Elemző Intézet 2013:11)  

Csoba Judit és szerzőtársainak kutatásában a válaszadók több mint fele úgy véli, bértámogatás nélkül 
is alkalmazták volna őket. „Bár a bértámogatási program foglalkoztatási hatása a többi aktív munkaerő-
piaci eszközzel szemben igen jónak mondható, az eredményeket alapvetően módosítja a program erős 
„helyettesítő”, illetve „holtsúly-hatása”. Ha az eredményeket módosítjuk a helyettesítő es a holtsúly-ha-
tással, a bértámogatási program alig valamivel kedvezőbb képet mutat, mint a képzés kimenete, de a 
közfoglalkoztatáshoz képest meg így is kedvezőbbek az eredmények. Igaz, a bértámogatási program-
ban resztvevők szocio-demográfiai mutatói is lényegesen jobbak, mint a közfoglalkoztatási programban 
resztvevőké.”  (Csoba Judit- Nagy Zita Eva- Szabo Fanni 2010:13)  

  

2.4.3 Képzési programok  

Az EU bevezetőben említett, az inkluzív növekedésre irányuló célkitűzésének megvalósításában ki-
emelt szerep jut a képzéseknek. „A stratégia célja, hogy lehetővé tegye az egyének számára az új 
készségek elsajátítását, illetve azt, hogy alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci változásokhoz és sikere-
sen váltsanak karriert.” 10 

Jan Boone és Jan C. van Ours szerint a képzés a munkanélküliség csökkentésének leghatéko-
nyabb eszköze. Még ha nem is befolyásolja a munkába állási rátát, azáltal, hogy javítja a munkavállaló 
és az állás közötti megfelelést, csökkenti a munkanélküliségbe áramlás mértékét. (Jan Boone és Jan 
C. van Ours 2004) 

Hudomiet Péter és Kézdi Gábor három külföldi példát mutat be. Egy svédországi nagyméretű, a 18–24 
éves fiatalokra irányuló képzési program azt jelzi, a program hatását negatívan befolyásolta az, hogy 
sok fiatal elsősorban az anyagi ösztönzők, nem pedig a képzés miatt vett részt benne. (Hudomiet Péter 
és Kézdi Gábor 2011) 

A Hárs Ágnes által vizsgált OECD tagállamok közül Ausztriában az aktív eszközök között a képzések s 
a gyakornoki programok szerepelnek a legnagyobb súllyal. Ezek a programok hatásosnak bizonyulnak 
annak ellenére, hogy általában megnövelik a munkanélküliség időtartamát. Ha a képzést más aktív 
eszközökkel kombinálják (álláskeresési technikák oktatása, álláskeresési tevékenység támogatása), 
csökkenthető a munkanélküliség időtartama. Spanyolországban is sikeresek a képzési programok: az 
ezeket értékelő vizsgálatok azt találták, hogy „a képzésben résztvevők létszámának 1 százalékos nö-
velése kb. 0,2 százalékponttal csökkentette a teljes munkanélküliségi rátát, illetve a tartós munkanélkü-
liséget.” (Hárs Ágnes 2011:79-80) 

John P. Martin arra hívja fel a figyelmet, hogy a programokat értékelő vizsgálatok nem adnak választ 
arra a kérdésre, miért működik ez az aktív eszköz egyes csoportok esetében (pl. felnőtt nők), míg mások 

                                                      
10 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_hu.htm 
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esetében hatástalan. A képzési programok tervezésekor ezért ügyelni kell a célcsoport gondos 
megválasztására (célzás), méretére (legyenek relatíve kicsik) és, hogy a képzésnek legyen munka-
helyen végzett eleme is (szoros kapcsolat a helyi munkáltatókkal).(John P. Martin 2000) 

Arvo Kuddo azt állapítja meg, hogy az OECD országokhoz képest Kelet-Európában és Közép-Ázsiában 
a képzési programok sikeresek, relatíve költséghatékonyak. Az osztálytermi képzéseknél eredménye-
sebbek a munkahelyi képzések. (Arvo Kuddo 2009) 

Robert G. Fay  több ország tapasztalatainak elemzése alapján írja, hogy a formális osztálytermi képzés 
két változatban valósulhat meg: bizonyos csoportoknak célzottan vagy általában a munkanélkülieknek. 
Bár a norvég és svéd tapasztalatok némi sikert mutatnak, az általában a munkanélkülieknek szóló 
képzések többségükben sikertelenek. Észak-amerikai példákra hivatkozik, amikor megfogalmazza, 
hogy a pozitív hatások hosszú távon érvényesülnek, fontos az egyén és a munkaadó igényeit szem 
előtt tartó célzás és a kurzusok tartalma is lényeges. Az alacsony színvonalú képzés a potenciális mun-
kaadókat elriasztja a képzésben résztvevők foglalkoztatásától. Különösen, akkor, ha a képzésben rész-
vétel a pénzbeli támogatás elnyerésének feltétele, mert a munkaadók szempontjából ezek a képzések 
szükségtelennek tűnnek, a munkavállalók számára pedig nem motiválók és a résztvevők nem annyira 
elhelyezkedési lehetőséget, mint jövedelmet várnak a képzésben való részvételtől. Ha nem találkoznak 
a munkanélküli személy igényei a „kapott” képzéssel, akkor egyenesen ronthatja az elhelyezkedési 
esélyeket, hiszen nem nyújt hasznos szolgáltatást és meghosszabbítja a munkanélküliség időtartamát. 
Ha a képzésbe kapcsolódást a pénzbeli támogatás megszerzésének feltételéül szabják, csökken a ha-
tékonyság és stigmatizáló hatású a jövőben indítandó képzésekre nézve is. Szerinte a képzési progra-
mok eredményessége az egyének számára mérsékelt, mert nem vezet a magasabb minőségű munka-
posztok elnyeréséhez. A jó célzás fontosságát hangsúlyozva a lehetséges célzási formák sokféleségére 
is felhívja a figyelmet (egyének bizonyos képzési programokba vagy program csoportokba, a bértámo-
gatás célzása bizonyos szektorokba, célzás a helyi munkaerőpiac igényei szerint stb.).  

Összességében a szerző szerint a képzést nem szabad a pénzbeli ellátás feltételéül szabni; nem 
megoldás a tömeges munkanélküliségre; a kisebb volumenű, egyes csoportokra célzott képzések ered-
ményesebbek; a képzések vegyék figyelembe a leendő munkavállalók és a munkaadók igényeit is. 
Hosszabb távon érdemes értékelni e programokat, hogy kiderüljön, a rövid távú foglalkoztatási hatások 
hosszabb távon is érvényesülnek-e. A képzés is hatékonyabb lehet, ha más szolgáltatásokkal, például 
álláskeresési támogatással kombinálják. (Robert G. Fay 1996) 

Csoba Judit és szerzőtársai a képzések hatásait is vizsgálták empirikus kutatásukban. Az általuk meg-
kérdezettek úgy kétharmada maga kezdeményezte a képzésbe kerülést. A rövidebb ideig tartó képzési 
programok eredményesebbek voltak a hosszabbaknál. Fontos tanulság, hogy “A képzés nem a leg-
megfelelőbben célzott aktív munkaerő-piaci eszköz: nem a szakma nélküliek szakmához jutását segíti, 
hanem a már szakmával rendelkezők pályamódosításához járul hozzá” (Csoba Judit- Nagy Zita Eva- 
Szabo Fanni 2011:13).  

 

 

2.4.4 Komplex programok 

A megismert szakirodalom a magas költségek ellenére az olyan általában kisméretű programokat tartja 
a leghatékonyabbaknak, amelyek a több program-típus elemeit kombinálva kínálnak szolgálta-
tásokat jól meghatározott célcsoport számára. 

Kézdi Gábor és szerzőtársa tanulmányában három többféle szolgáltatást kombináló programot mutat 
be: az 1964-ben indult és ma is működő Job Corps (Egyesült Államok), a National Supported Work 
(Egyesült Államok) és a New Deal for Young People (Egyesült Királyság) programot, 

A Job Corps program (Egyesült Államok) célcsoportját olyan munkanélküli vagy nagyon alacsony kere-
setű, jellemzően középiskolából kimaradt 16–24 éves fiatalok alkotják, akik hat hónapos intenzív sze-
mélyre szabott és rugalmas tanterv szerint építkező képzésben vesznek részt, tanácsadásban része-
sülnek és segítséget kapnak a munkakeresésben. Többségük kollégiumban lakik. Kezdetben a program 
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jól célzott és sikeres volt, ám a program kiterjesztése miatt csökkent a célzottság hatásossága, és az 
eredményesség is. 

A National Supported Work (Egyesült Államok) program célcsoportját többszörösen hátrányos helyzetű 
emberek (gyermeküket egyedül nevelő és segélyben részesülő nők, volt kábítószerfüggők, börtönből 
szabadult egykori elítéltek, valamint a gimnáziumból kibukott és kiemelkedően hosszú távon munkanél-
küli férfiak) alkották. Alapja a munkáltatóknak nyújtott bértámogatás, de más eszközöket is alkalmaztak. 
Például rendszeres konzultációk során közösen megbeszélték a problémákat és értékelték a teljesít-
ményt. 

A New Deal for Young People (Egyesült Királyság) program a fiatalok munkanélküliségének csökken-
tését tűzte ki célul – sikeresen. A program három szakaszból épül fel, ha egy periódusban a résztvevő 
nem talál munkát, átkerül a következő program szakaszba. Az első négy hónapban tanácsadás, illetve 
képzés zajlik. A második, hat hónapos fázisban a résztvevők négy lehetőség közül választhatnak: fog-
lalkoztatás a magánszférában bértámogatás segítségével; teljes munkaidős képzés; foglalkoztatás a 
civil szférában vagy közfoglalkoztatás környezetvédelmi jellegű munkákban. A harmadik szakaszban 
ismét az álláskeresési szolgáltatások dominálnak. Minden 18–24 éves, fél éve munkanélküli-segélyben 
részesülő fiatal számára a programban való részvétel kötelező, a kimaradás a segély megvonásával 
jár. (Hudomiet Péter - Kézdi Gábor 2011) 

Kabai Gergely és Németh Nándor tanulmányában a kistelepülési tartós munkanélküliség problémájának 
javítására indított Sorsfordító – sorsformáló el-nevezésű kisméretű (40 település, 200 résztvevő), cél-
zott, komplex foglalkoztatáspolitika programot mutatja be kvalitatív módszereket használva. A program 
nyolc hónapos egyedi képzést és egy vagy két évre szóló bértámogatott munkát valamint személyiség 
fejlesztésre irányuló szolgáltatást nyújtott. A tanulmány készítésének időszakában az látszott, hogy a 
bértámogatással elhelyezett munkavállalók a támogatás után is állásban maradtak és a vizsgált terepen 
valódi közösséget hozott létre a program. (Kabai Gergely - Németh Nándor 2011) 

Berde Éva írása szerint az állami foglalkoztatási rendszer intézményeiben dolgozó munkatársak-
nak alig van módjuk komplex eszközöket alkalmazni, még ha tisztában is vannak ezek fontosságá-
val. Például a mentálhigiénés segítségnyújtás sok nehéz helyzetű ügyfél esetében a munkaerő-piaci 
reintegráció előfeltétele lenne. „Kutatási feladataim közé tartozott a mentálhigiénés, a foglalkozatás elő-
segítését szolgáló egészségügyi szolgáltatások bemutatása, elemzése. Sajnos azonban se az Adattár-
ház idősorai közt, se a kirendeltségi szakemberekkel lezajlott beszélgetéseim során nem találtam nyo-
mát annak, hogy a kirendeltségek – egyetlen budapesti kirendeltséget kivéve – külön foglalkoztak volna 
mentálhigiénés szolgáltatást igénylő ügyfelekkel.” (Berde Éva 2010:32) 

 

2.5 Összegzés 

Az aktív munkaerő-piaci programok különböző célokat szolgálnak. Elsősorban arra irányulnak, hogy a 
pénzbeli ellátásokra támaszkodás, a jóléti függőség helyett erősítsék a munkakeresés intenzitását és 
fenntartsák a munkanélküliek kapcsolatát a munkaerőpiaccal. De céljuk lehet a munkahelyteremtés (pl. 
bértámogatás vagy közfoglalkoztatás által), segíthetik a munkanélkülieket abban, hogy betöltsék a lé-
tező üres álláshelyeket (képzéssel javítani a megfelelőséget) vagy javíthatják a munkaerőpiac működé-
sét (információs szolgáltatás, munkaügyi központok). Politikai megfontolások is vezérelhetik e progra-
mokat. 

Az aktív munkaerő-piaci programok sokféle eszközt alkalmaznak – eltérő hatásfokkal. Hazánkban is 
eltérőek az egyes programokban résztvevők szocio-demográfiai jellemzői, ami hatással van az eszkö-
zök működési sajátosságaira is. Az aktiválást, különösen a kötelezést előtérbe helyező politikák segít-
hetnek a munkanélkülieket kimozdítani a “járadékos” helyzetből, de nem feltétlenül vezetnek fenntart-
ható, hosszú távú foglalkoztatáshoz – különösen a hosszú ideje inaktív vagy alacsony képzettségű 
munkanélküliek esetében.  
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A jól megtervezett és megfelelően végrehajtott álláskeresést segítő programok nagy valószínűséggel 
pozitív hatással vannak a munkanélküliek munkába állási esélyeire, első sorban rövid távon. A profiling 
rendszer alkalmazása segít a tartós munkanélküliség által veszélyeztetett személyek azonosításában 
és lehetővé teszi, hogy minél előbb tanácsadásban részesüljenek és megkezdődjön az álláskeresés 
támogatása.  

A bértámogatási programok változó eredményességgel működnek, de inkább pozitív hatással vannak 
a résztvevők foglalkoztatási esélyeire, főként, ha munkahelyi képzéssel társítják őket. Ezek akkor hasz-
nosak, ha rövid időszakra szólnak, célzottak és szoros monitorozás kíséri őket. A vállalkozóvá válás 
támogatása is hasznos beavatkozás, de valószínűleg csak az érintett népesség egy kisebb csoportja 
számára. 

A jól célzott osztálytermi vagy munkahelyi képzési programok nyújthatják a leghatékonyabb beruházást 
az emberi erőforrás fejlesztésébe. A képzési programok relatíve költségesek és tényleges hasznuk 
hosszabb távon mutatkozik meg. Növeli a képzési programok eredményességének esélyét, ha kisebb 
méretűek (a nagy nemzeti képzési programok általában kevésbé sikeresek) és figyelembe veszik a 
leendő munkavállalók és a helyi munkaadók igényeit is. A képzési programok nem pótolhatják az isko-
larendszer hiányosságait.  

A közmunka-programok eredményességét a szakirodalom megkérdőjelezi, és vagy arra a következte-
tésre jut, hogy gyenge hatásfokkal működnek vagy arra, hogy egyáltalán nincs pozitív hatásuk a részt-
vevők munkapiaci esélyeire.  

Csoba és szerzőtársai szerint “A nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés, vagyis a sikeres eredmény esélye 
azonban eszközönként jelentősen eltér. A kontrollcsoporthoz képest a képzésben részt vevők 
csaknem kétszeres, a bértámogatásban részesülők húszszoros eséllyel helyezkedtek el a nyílt 
munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatásban részt vevők elhelyezkedési esélye a kontrollcsoportnál ér-
demben kedvezőtlenebb, egynegyede annak. (Csoba Judit- Nagy Zita Eva- Szabo Fanni (2) (2011:142) 

Az aktív munkaerő-piaci programokban való kötelező részvétel rövid távú hatásokat eredményezhet, 
míg a támogató, erőforrás bővítő eszközök, mint a tanácsadás és mások hosszú távon is eredményesek 
lehetnek. 

Jan Boone és Jan C. van Ours borúlátóbb. Szerintük az empirikus vizsgálatok alapján az tűnik ki, hogy 
az aktív munkaerő-piaci programok hatása a foglalkoztatás bővülésére meglehetősen kicsi, és ahelyett, 
hogy fokoznák, csökkentik a munkakeresés intenzitását. (Jan Boone és Jan C. van Ours 2004) 

Az aktív munkaerő-piaci programok nem vizsgálhatók önmagukban, csak a passzív eszközökkel 
összefüggésben. Ha az aktív eszközök erősen kötődnek a pénzbeli támogatásokra jogosultság 
megszerzéséhez, akkor az ellentmondásos ösztönző hatás miatt valójában passzív eszközként 
működnek. 

A kutatások azt mutatják, az állami munkaügyi szolgálatoknak kulcsfontosságú szerepük van a 
munkanélküliség kezelésében. Eredményességük erősen függ a rendelkezésükre álló pénzügyi 
és humán erőforrás nagyságától. Személyre szabott, jó minőségű, komplex szolgáltatásokat csak 
megfelelő számú tanácsadóval lehet nyújtani. Sok tanulmány érvel az integrált, egy ablakos szolgálta-
tást nyújtó munkaügyi központok felállítása mellett. Fontos, hogy a munkaügyi szolgálatok folyamatos 
és érdemi kapcsolatban legyenek más szolgáltató intézményekkel is, például a szociális szolgálatokkal, 
az egészségügyi intézményekkel. 

A programok rendszeres értékelése nélkülözhetetlen, mert csak így lehet a hatásokat megállapítani, és 
ha szükséges a programokat módosítani.  Megbízható kontrollcsoportos értékelési módszereket szük-
séges alkalmazni, a megfelelő, megbízható adatok felhasználásával.  Csak így lehet megválaszolni az 
alapvető kérdéseket: Mi a program hatása? Elég jelentsek-e a pozitív hatások és alacsonyak a költsé-
gek ahhoz, hogy a program összességében társadalmilag hasznosnak bizonyuljon? Ez-e a legjobb el-
érhető kimenet az adott költségek mellett? A hosszabb időtávon alapuló értékelések kedvezőbbek, mert 
sok program rövidtávon eredménytelennek tűnik egy év után, de kéthárom év után már megmutatkoz-
nak a pozitív hatások. 
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Nem egyértelműen bizonyított a szakirodalom általunk megismert kutatásai alapján, hogy az aktiválás 
kisebb jóléti függőséget eredményezne és csökkennének a közkiadások általuk. Igaz, érdemes azon 
társadalmi hasznok és költségek figyelembe vétele is, melyekkel sem a makro- sem a mikro ökonómiai 
elemzések nem foglalkoznak behatóan. Például az aktív munkaerő-piaci programok csökkenthetik a 
tartós munkanélküliséggel kapcsolatos esetleges kriminalitást és az egészségügyi szolgáltatásokra for-
dított kiadásokat. 

Az aktiválás paradigmatikus változás szakpolitikai eszközrendszerében és céljaiban is: erős beavatko-
zás és kisebb tolerancia a tartós jóléti függőség iránt. A hagyományos szociálpolitikát ez a megközelítés 
inkább a probléma részének, mint a megoldásnak látja. A jól célzott és gondosan kimunkált, megfelelő 
intézményrendszerrel végrehajtott, rendszeresen monitorozott és értékelt aktív munkaerő-piaci progra-
mok ugyan hozzájárulhatnak a tartós munkanélküliség kialakulásának tompításához, a munkanélküli-
ség és inaktivitás csökkentéséhez, de nem oldják meg a hosszú távú és strukturális munkanélküliséget. 
Egyesek úgy érvelnek, hogy a kifejezés, „munkaerő-piaci program” önmagában is ellentmondást hor-
doz: ha a piac működik, nincs szükség programokra. Ezért a hangsúlyt a gazdaság fejlesztésére és a 
piacok működőképesebbé tételére kell helyezni. 
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3. Jogi háttér 

3.1 Aktív eszközök az Flt.11 hatálybalépésekor 

Az Flt. hatálybalépésekor egy igen színes (bár egyszerűen szabályozott) aktív eszközrendszert vezetett 
be, foglalkoztatást elősegítő támogatások címmel. Ezekről a támogatásokról generálisan 
megállapítható volt, hogy – kevés kivételtől eltekintve – mérlegelési jogkörében eljárva közigazgatási 
eljárás keretében döntött a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező munkaügyi szervezet, majd kétoldalú 
szerződésbe foglalta a kötelezettségeket .   

A 2004. évi CXL. számú, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény hatálybalépését követően tisztább jogi helyzetben (bár a közigazgatási hatósági eljárás kereti 
között maradva) hatósági szerződésbe kell foglalni az aktív eszközök által nyújtott támogatásokat, akár 
munkáltatóknak akár munkavállalóknak/munkanélkülieknek/álláskeresőnek ítélik meg. 

3.1.1 A képzések elősegítése, támogatása 

 

Elsősorban a képzések elősegítése, támogatása került szabályozásra a már munkanélkülieknek, az 
állásukat várhatóan egy éven belül elvesztő munkavállalóknak, illetve a közhasznú munkavégzés részt-
vevőinek.  

A képzéseknek kétfajtáját különböztette meg a hatályba lépett Flt. A felajánlott képzést a munkaügyi 
központ „szervezte” és kezdeményezte a munkanélküli „beiskolázását”. A munkaügyi szervezet által 
elfogadott képzést maga a munkanélküli személy kereste meg a képzők kínálatából, – nem az adott 
munkaügyi szervezet által szervezett lehetőségek közül választva –, olyat, amit a munkaügyi központ 
munkaerő-piaci indokoltsága alapján elfogadott és támogatott. A munkanélküliek körében különleges 
figyelmet élvezett az általános iskolát nem vagy három évnél nem régebben végzett munkanélküliek 
köre, akik igénye esetén, képzésük támogatása kötelező volt. Támogatható volt a képzése annak a 
munkavállalónak is, akinek rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem volt biztosítható és képesítést 
nyújtó képzésben vett részt, ide értve a képesítést nyújtó betanító és nyelvi képzést is. Az un. képzés i 
támogatás kereset-kiegészítést, vagy keresetpótló juttatást, és költségtérítést12 foglalhatott magában. 

3.1.2 Munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése 

 

A munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése13 elnevezésű támogatás az önálló vállalkozás 
beindítását, az önálló vállalkozóként a munkaerőpiacra történő lépését segítette annak a járadékban 
részesülő munkanélkülinek, akinek nem tudott a munkaügyi központ megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Hat hónapig a vállalkozás megkezdését követően folyósították számára a munkanélküli járadékát, to-
vábbá hozzájárulást kaphatott az igénybevett szaktanácsadási, a szükséges tanfolyami képzés és hi-
telfedezeti biztosítás – egy éves – költségeihez, azok 50%-áig. 

 

                                                      

11 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

12 A keresetpótló juttatás összege a folyósítás első szakaszában járó munkanélküli járadék 110%-a, illetőleg pályakezdő munka-
nélküli esetében a t munkanélküli segély 110%-a, tanköteles korú munkanélküli esetében pedig a mindenkori minimális bér 15%-
a. 
13 Később álláskeresők vállalkozóvá válásának… 
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3.1.3 A foglalkoztatás bővítést szolgáló támogatás 

 

A foglalkoztatás bővítést szolgáló támogatást az a munkaadó kaphatta meg - a kifizetendő munkabér 
vagy az azt terhelő járulékok, illetőleg ezek együttes, de legfeljebb 50%-ig terjedő átvállalását legfeljebb 
egy éves időtartamra-, aki vállalta, hogy legalább hat hónapja, pályakezdő esetében három hónapja 
munkanélküli tartós foglalkoztatását biztosítja, és megelőzően hat hónapja nem hajtott végre hasonló 
munkakörben létszámleépítést, továbbá vállalta, hogy hasonló munkakörben az azt követő három hó-
napban sem bocsát el senkit.  

 

3.1.4 Munkahelyteremtés támogatása 

 

Munkahelyteremtés támogatása pályázati eljárás alapján volt támogatható olyan programok megvaló-
sítása esetén, amelyek segítik a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló rétegek foglalkoztatását, a foglal-
koztatási szempontból különösen nehéz helyzetben lévő térségekben új munkahelyek megvalósításá-
hoz. 

 

3.1.5 Részmunkaidős fogalakoztatás támogatása 

 

A Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása volt megítélhető a munkaadónak, ha a nála keletkezett 
foglalkoztatási nehézség megoldása érdekében a teljes munkaidőre alkalmazott munkavállalóit vagy 
azok egy részét részmunkaidőben foglalkoztatja, akkor kérhette az érintett munkavállalók emiatt kieső 
munkaidejére járó személyi alapbére legfeljebb 50%-ának egy évre történő megtérítését. 

 

3.1.6 Korengedményes nyugdíj átvállalása 

 

Korengedményes nyugdíj átvállalása az adott időszak sajátos –bár mind hatásában, mind aktív eszköz 
mivoltában vitatott-, támogatási formája volt. A munkaadó kérhette a munkavállalóinak külön jogszabály 
szerinti korengedményes nyugdíjazása következtében őt terhelő összegnek a Foglalkoztatási Alap ter-
hére történő legfeljebb 50%-os átvállalását, ha jelentős létszámleépítést valósít meg, és az előző évi 
eredménye nulla vagy negatív volt, illetve teljes átvállalását, ha jogutód nélkül megszűnik vagy felszá-
molják. 

 

3.1.7 A létszámleépítés szabályai 

  

A létszámleépítés szabályait is a hatálybalépést követően hosszú ideig az Flt. részletezte, bár ez aktív 
eszköznek nem volt tekinthető, a munkáltatói eljárási kötelezettséget tartalmazta.  Definiálta a létszám-
határokat - legalább harminc munkavállalót foglalkoztató munkaadó, amely fél éven belül munkavállalói 
létszámát legalább 25%-kal, vagy legalább ötven fővel tervezi csökkenteni-, amelyek felett munkáltató-
nak a munkavállalók és érdekképviseleti szervük irányába tájékoztatási, a munkaügyi központhoz pedig 
bejelentési kötelezettsége volt. 

 

A felsorolt támogatások anyagi fedezetét a Foglalkoztatási Alap megyékben történő felhasználásra el-
különített pénzügyi keretéből kellett biztosítani. 
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A hatálybalépést követő években értelmezési és eljárásjogi kérdésekben történtek kiegészítések, pon-
tosítások. 

3.1.8 Az Flt. hatálybalépését követő módosítások 2009. december 31-ig 

 

1994-ben egy új aktív eszközzel, a közhasznú munkavégzéssel bővült az aktív eszközök kínálata.  Ezt 
külön fejezetben, a közfoglalkoztatás tanulmányban tárgyaljuk. 

1995-től a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatás mértéke változott. A továbbiakban a munkavállaló 
munkabére 50-100%-áig volt megítélhető a támogatás, és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség a tá-
mogatás időtartamának kétszeresében lett meghatározva, valamint a munkáltatónak vállalnia kellett, 
hogy a megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a 
működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, továbbá a támogatás időtar-
tama alatt sem szünteti meg. Ebben az évben került megszüntetésre, az aktív eszközök sorában a 
korengedményes nyugdíj átvállalása, mint támogatási forma. 

 

A Foglalkoztatási Alap kezelésének és a támogatások eljárási szabályainak rendjét a Munkaerő-piaci 
Bizottság meghallgatásával a munkaügyi miniszter állapította meg. 

 

1996-ban új aktív eszköz került bevezetésre, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozta-
tásának támogatása, amely a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészéből nyújtott támogatást a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, valamint beruhá-
zásnak nem minősülő bővítéshez, egyéb fejlesztési célokhoz. Szintén új eszközként bevezetésre egy 
másik célcsoportra irányozva a fiatal munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása, amely a pálya-
kezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről, képzettségük, szakmai felkészültségük javí-
tását, munkatapasztalat szerzését tette lehetővé. A 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet definiálta a pálya-
kezdő munkanélküli fogalmát. Pályakezdő, aki a 25. életévét, felsőfokú végzettséggel rendelkező ese-
tén 30. életévét még nem töltötte be, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,  
általános iskolában, szakmunkásképző iskolában, szakiskolában, speciális szakiskolában, gimnázium-
ban, szakközépiskolában, főiskolán, illetve egyetemen folytatott tanulmányait követően nem részesült 
munkanélküli járadékban, illetőleg annak megállapítására nem szerzett jogosultságot, Jelentkezett a  
megyei (fővárosi) munkaügyi központnál (a továbbiakban: munkaügyi központ) és munkanélküliként 
nyilvántartásba vették, továbbá munkát akar vállalni, de számára a munkaügyi központ nem tud meg-
felelő munkahelyet felajánlani.  

 

Három támogatási formát részletezett a kormányrendelet: munkatapasztalat-szerzés, foglalkoztatást 
elősegítő képzés, foglalkoztatási támogatás. 

 

Tekintettel arra, hogy színesedett az eszközök köre és nőtt az érdeklődés irántuk, szükségessé vált az 
eljárási szabályok részletes kimunkálása is, amelyet a hatályba lépett 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághely-
zetek kezelésére nyújtható támogatásról valósított meg. Részletezésre kerültek támogatási formákként 
a visszakövetelési szabályok, a szerződésszegő magatartások.  
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1997-ben a képzési támogatásban részesülők alanyi köre bővült, a munkaviszonyban álló munkavállaló 
is kaphatott képzési támogatást, amennyiben továbbfoglalkoztatása képzése nélkül nem volt biztosít-
ható. Pontosították a kereset-kiegészítés14 és a keresetpótló juttatás15 mértékét és egyértelműen meg-
határozták került a mérlegelési jogot. A képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértékben 
megtéríthetők”16. A munkahelyteremtő programok köre céljaiban – segíti a munkaerőpiacról tartósan 
kiszorult rétegek foglakoztatását – konkrétabban meghatározásra került. Megszűnt a részmunkaidős 
foglalkoztatás támogatása, belépett a munkahelymegőrzés támogatás az átmeneti likviditási gondokkal 
küzdő munkáltatóknak, ill. egyes munkavállalói rétegek támogatására, továbbá a foglalkoztatáshoz kap-
csolódó járulékok –részben, vagy egészben történő-, átvállalása, mint szintén új támogatás. A megyei 
munkaügyi tanácsok felhatalmazást kaptak arra, hogy meghatározhassanak további feltételeket, illetve 
megnevezhessenek településeket ahol a foglalkozásbővítő támogatásoknál a foglalkozatásból eredő 
közvetlen költségek 90%-ban támogatható volt. A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási rehabilitációs 
alaprészéből történő támogatások is szabályozásra kerültek. A létszámleépítések szabályai kikerültek 
az Flt.-ből, 1997. július 1-től a továbbiakban csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok cím-
mel, a 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 94/A.§--ba kerültek át. 

 

1998-ban egy új támogatási forma került bevezetésre a létszámleépítések hátrányos következményei-
nek enyhítését célzó támogatások17 szabályi címmel. A munkáltató létszámleépítés során fellépő költ-
ségeit enyhíti, megtérítik számára a létszámleépítéssel foglalkozó bizottság működtetéséből adódó ki-
adásait, ill. a munkavállalóknak nyújtott különböző szolgáltatások költségeit. Változtak a keresetpótló 
juttatás szabályai, ill. szabályozásra került az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személyek 
estében az összeg. A foglalkoztatás bővítő támogatásnál a továbbfoglalkoztatás időtartama csökkent a 
támogatás mértékével megegyező időtartamra.  

 

Konkrétabbá vált a munkahelyteremtő támogatás célja, korszerű munkahely teremtését írta elő és leg-
kevesebb 300 új munkavállaló alkalmazását kellett vállalni és lehetőleg gazdaságilag elmaradott tér-
ségben. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékkedvezmények szablyai is változtak, a magánszemély 
munkáltatónak az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottaknál is a járulékok 50%-ig igénybe le-
hetett venni. A munkaügyi miniszter felhatalmazást kapott, hogy a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek vonatkozásában külön kedvezőbb szabályokat is megállapíthat. 

 

1999-ben további új aktív eszköz került bevezetésre intenzív álláskeresés támogatása címmel, ami an-
nak a munkanélkülinek adható (pályakezdő is), aki a munkaügyi központtal való együttműködés kere-
tében - igazoltan - maga is részt vesz a munkahely felkutatásában, támogatásként az együttműködési 
tervében rögzített munkahely kereséssel, illetve a munkába állást elősegítő szolgáltatás igénybevételé-
vel kapcsolatos, költségei megtérítését kérheti,  a járadék alsó határának 30%, ill. 50%-áig terjedő ösz-
szegben. 

 

2000-ben megváltozott a fejezet címe, ami túlmutat egy egyszerű fejezetcím változáson, ugyanis a to-
vábbiakban „Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások” címet viseli. En-
nek megfelelően fel is sorolja a munkaerő-piaci szolgáltatások főbb csoportjait18. Ebben az évben január 

                                                      
14 A képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhetett. 
15 A keresetpótló juttatás összege munkanélküli járadék alsó határa, pályakezdő munkanélküli esetében pedig a munkanélküli 
járadék alsó határának 20-40 százaléka között állapítható meg.  
16 Flt. 1997.12.31-i szövege, 17. §(7) bekezdés  
17 Mai napig élő támogatás, bizottságonként max. 1 M.Ft a támogatás összege. 

18 Tekintettel arra, hogy külön fejezet taglalja a szolgáltatásokat itt csak a változás ténye került megemlítésre, azzal, hogy a 

részletszabályokat rögzíti a 30/200030/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kap-
csolódóan nyújtható támogatásokról. 
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1-el hatályon kívül helyzeték a munkahelyteremtés támogatást, ugyanakkor ezzel együtt megjelent az 
önfoglalkoztatás támogatása19, mint új forma. Pályázat útján az a munkanélküli személy nyerhetett tá-
mogatást, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodott önmaga foglalkoztatásáról, aki vál-
lalkozást indított, vagy vállalkozáshoz csatlakozik, továbbá annak a személynek, aki e törvény alapján 
munkanélküliek vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban részesül. A hatálybalépéskor 1M Ft. 2003. 
január 1-től 3 M Ft-visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás volt adható. 2000. februártól a munkaerő-
piaci programok támogatása belép, mint új aktív eszköz, amiben az aktív eszközök atipikus egymásra 
épült kombinációját is lehet támogatni, sajátos célcsoport, térségi foglalkoztatási programok keretein 
belül.  

  

2001-ben a képzési támogatásokra jogosult ügyfélkör szabályozásának módosítása megtörténik, nem-
csak a munkanélküliek jogosultak a képzési támogatásra, hanem az is, aki 25. életévét - felsőfokú vég-
zettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűné-
sét követően munkanélküli járadékra, aki nem szerzett jogosultságot, aki gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban 
vagy ápolási díjban részesül. 

 

2002-től visszakerül az aktív eszközök körébe pályázati kiírás keretében, a munkahelyteremtés és mun-
kahelymegőrzés támogatása a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátala-
kítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoz-
tatáspolitikai célok elérése érdekében. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalásánál is, már 
az AM könyvvel foglalkoztatottaknál is a 100% támogatható. 

 

2003-tól új aktív eszközként jelent meg, az egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása, 
amely a részmunkaidős, valamint olyan foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, amelynek során a mun-
kavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz 
felhasználásával történik. Munkabér és járulékainak max. 75 %-a, illetve utazási költség. 

 

2004-ben is egy új aktív eszköz került bevezetésre, a munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében 
történő foglalkoztatásának támogatása címmel annak a közhasznú tevékenységet folytató közhasznú 
társaságnak, amely a munkaügyi központtal való együttműködés keretében munkaerő-kölcsönzés cél-
jából munkanélkülivel, meghatározott időtartamra munkaviszonyt létesít, és a munkanélküli részére a 
munkaügyi központtal egyeztetett képzésről gondoskodik, amennyiben a teljes időtartam alatt foglal-
koztatását nem tudja biztosítani. 

2005-ben a keresetpótló juttatás a minimálbér 60%-a lett és november 01-től megszűnt az intenzív ál-
láskeresés támogatása továbbá átszövegezésre került a fejezet, a munkanélküli álláskeresővé lett át-
nevezve. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása támogatásnál az átvállalt összeg ötven 
év feletti személy esetében nem lehet kevesebb a keresetet terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, 
valamint munkaadói járulék, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás átvállalható leg-
magasabb mértéke összegének ötven százalékánál. 

 

2007. január elsejétől megszűnt az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése támogatás, vala-
mint a fiatal álláskeresők foglalkoztatásának támogatása. A keresetpótló juttatás is újraszabályozásra 
került, ami a minimálbérnek megfelelő összegű lett. A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásoknál 
preferálva lettek egyes munkanélküli csoportok, a munkaadó részére külön jogszabályban meghatáro-
zott hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és 
járuléka ötven százalékának, a megváltozott munkaképességű személy esetében hatvan százalékának 

                                                      
19 2007.02. 16. hatályban, azt követően összeolvad az vállalkozóvá válást elősegítő támogatással 2010.12.31-ig hatályos 
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megfelelő összegű támogatás lett megítélhető, egyévi időtartamra, ha a munkaadó a foglalkoztatást 
legalább 12 hónap időtartamban vállalta. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása  támoga-
tottainak köre szűkült, támogatás ebben a formában csak annak a munkaadónak volt megítélhető, aki  
alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező álláskereső foglalkoztatását vállalta. 

 

2008-ban képzési támogatásban részesíthetők köre tovább bővült, erre a támogatásra jogosult lehetett 
a rehabilitációs járadékban részesülők köre is, akik önfoglalkoztatási támogatásra is pályázhattak. 

 

2009-től a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső részére meg kellett téríteni az általános 
iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meg-
határozott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben történő részvételhez szük-
séges, a képzéssel kapcsolatos költségeket. A keresetpótló juttatás összege maximálásra került, nem 
haladhatta meg kötelező legkisebb munkabér összegét. Az állami foglalkoztatási szerv az érvényes 
munkaerőigénnyel rendelkező munkáltatóval megállapodást köthetett, hogy finanszírozza a szakképe-
sítés megszerzését a munkáltató által meghatározott szakmákban, ha a képzés előtt/alatt/után munka-
szerződést köt a képzésbe bevont álláskeresőkkel.  

 

3.2 Az aktív eszközök 2010. január 1-től bekövetkezett változásai 

3.2.1 Változások 2010-ben 

 

Az aktív eszközök körében szerepelnek  a munkaerő-piaci szolgáltatások is, tekintettel arra, hogy külön 
taglalásra kerülnek, így itt nem kerülnek említésre.  

 

Képzések elősegítése: támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott 
képzése annak a személynek,  aki álláskereső,  aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 
a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési 
járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, aki gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban 
vagy ápolási díjban részesül,  aki rehabilitációs járadékban részesül,  akinek munkaviszonya várhatóan 
egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel 
előzetesen írásban közölte, vagy  aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való 
részvételt vállalja, továbbá  aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem 
biztosítható. 

Képzési támogatásként kereset-kiegészítés, vagy keresetpótló juttatás, valamint, a képzéssel 
kapcsolatos költségek megtérítése állapítható meg. A kereset-kiegészítés a képzést megelőzően elért 
átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet. A keresetpótló juttatás összege 
nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százalékánál, és 
nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér összegét.  

 

Az állami foglalkoztatási szerv az érvényes munkaerőigénnyel rendelkező munkáltatóval megállapodást 
köthetett, hogy finanszírozza a szakképesítés megszerzését a munkáltató által meghatározott 
szakmákban ha a képzés előtt/alatt/után munkaszerződést köt a képzésbe bevont álláskeresőkkel. 

Foglalkozás bővítést szolgáló támogatások ítélhetők meg a munkaadó részére, amennyiben hátrányos 
helyzetű személy , munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka 
legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan 
százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább a 
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támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja és  a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes 
felmondással nem szüntette meg, valamint  a munkaviszony megszüntetésére a támogatás 
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. A támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább 
huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi 
időtartamra nyújtható. 

 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása azt a munkáltatót 
illeti, aki, a Szociális törvény szerint rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes 
munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztatja, legalább egy évig, és ezt megelőzően, ill. a 
támogatás időszaka alatt működési okból rendes felmondással munkaviszonyt nem szüntetett meg. 

 

Önfoglalkoztatás támogatására álláskereső, vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy 
pályázhat, amennyiben munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga 
foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik. (20% saját 
forrás, ill. visszafizetési kötelezettség esetén biztosíték, 3 M Ft  tőkejuttatás, vissza nem térítendő, vagy 
visszatérítendő formában, és  max. 6 hónapra max. a minimálbér összegéig támogatás és a 
szaktanácsadás költségei.) 

 

Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása nyújtható pályázati úton vissza nem térítendő 
támogatást kaphat a munkáltató, az új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek 
megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő 
szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. Vissza 
nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós 
foglalkoztatást biztosító, munkáltató részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek 
bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és 
immateriális javak beszerzéséhez, valamint az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi 
jellegű ráfordításokhoz. Mindehhez 25% önrésszel, anyagi biztosítékkal, kell rendelkezni a pályázónak 
és két éven belül befejezni a beruházást. A támogatás összege az aktuális pályázati kiírásnak 
megfelelően változó prioritásokat figyelembe véve 1.2 - 3 M. Ft/létrehozott munkahely összeg volt.  

 

A munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak volt nyújtható, aki működésével összefüggő 
okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással) kívánja megszüntetni és ezt bejelenti 
kérelmével együtt a munkaügyi központnál.  A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással 
érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig illetve bizonyos 
munkavállalók esetében – minimálbéren, vagy csökkentett munkaidőben foglalkoztatott-, 50-90 
százalékáig terjedő terjedhetett. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatta meg a 
kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.  A támogatás a felmondással érintett munkavállaló 
foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta utólag volt folyósítható. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása a Munkaerő-piaci Alap 
rehabilitációs alaprészéből volt nyújtható pályázati úton –az abban foglalt aktuális feltételek szerint- 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz –un. befogadó 
munkahelyek kialakításához-, valamint külön rendeletben meghatározott, beruházásnak nem minősülő 
bővítéshez, egyéb fejlesztési célú kifizetéshez, továbbá a rehabilitációs célú foglalkoztatás 
támogatásához . A miniszternek rendeletalkotási hatásköre volt, hogy a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében foglalkoztatásuk támogatására az Flt-
ben és végrehajtási rendeletiben foglaltaknál  kedvezőbb szabályokat állapítson meg, továbbá 
meghatározza a támogatások és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos eljárást . 
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Munkaerő-piaci programok támogatása: a Munkaerő-piaci Alap előre meghatározott, összetett célok 
érdekében biztosíthatta olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi 
foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a 
munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulhattak. 
Országos, kistérségi, helyi szintű, ágaztatok munkavállalóira, álláskereső sajátos rétegei problémájának 
megoldásra, amikor az aktív eszközök külön való alkalmazásának jogi korlátain túlléphetett. A 
munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások egyidejűleg és egymásra 
épülve kombináltan is nyújthatóak voltak. A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott 
személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás is 
nyújtható volt. 

 

Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása: a részmunkaidős, valamint olyan 
foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem 
tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával történik, a foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatások, a bértámogatás szabályait alkalmazva, esetenként munkahelyteremtő pályázat 
kiírásával. 

 

Továbbra is szerepel az felsorolásban a létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését 
célzó támogatás, ami munkáltatót illette, ha létrehozta a létszámleépítést kezelő bizottságát, ennek a 
működtetési illetve a munkavállalóknak nyújtott szolgáltatások költségeihez, kaphatott támogatást max. 
3 M. Ft összegben. 

 

3.2.2 Változások 2011-ben  

 

Bekerült a szabályozásba, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások uniós források bevonásával is bizto-
síthatóak. 

Az Flt. is lekövette a közhasznú munkavégzés világában bekövetkezett alapvető jog- és intézményrend-
szerbeli változásokat, és így kikerült az aktív eszközök sorából a közhasznú munkavégzés támogatása. 

A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása is ebben a formá-
jában osztva a Szociális Törvény szabályainak változását megszűnt, mint aktív eszköz, „átkerülve” a 
közfoglalkoztatás rendszerébe. 

Az önfoglalkoztatás támogatása elnevezés a jogszabályi helyének és tartalmának változatlanul hagyása 
mellette álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás néven szerepel a továbbiakban és te-
kintettel a végrehajtási rendeletben20 foglaltakra, mintegy ötvözve a valamikor két támogatási forma –
önfoglalkoztatás támogatása, álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás- elemeit. 

 

3.2.3 Változások 2012-ben  

 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásban részesülők jogosulti körébe bekerült a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos alapvető jogszabályváltozá-
soknak megfelelően a rehabilitációs ellátott is. 

                                                      
20 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 10.§ 
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A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos alapvető jogszabályválto-
zások következtében törlésre került az Flt-ből és végrehajtási rendeleteiből a megváltozott munkaké-
pességű személyek foglalkoztatására nevesített aktív eszközök köre. 

 

3.2.4 Változások 2013-ban  

 

A képzések elősegítése támogatás egyik jogosulti körénél – gyes, gyed, gyát, terhességi-gyermekágyi 
segély, ápolási díjban részesülők –  történt egy módosítás, az érintett személy akkor veheti igénybe az 
aktív eszköz adta támogatást, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát21. Ha-
tályon kívül helyezték a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támoga-
tását, valamint a  foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása támogatást. 

 

3.2.5 Az aktív eszközök 2014-ben  – lényegi változás nélkül a 2010-es állapothoz képest  

 

3.2.5.1 Képzések elősegítése  

Továbbra is megmaradt két képzési kategória, támogatható a foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy 
elfogadott képzése annak  aki álláskereső,  25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. 
életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési jára-
dékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot, aki gyermekgondozási segélyben, gyer-
meknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban22 
vagy ápolási díjban részesül,  aki rehabilitációs ellátásban részesül, akinek munkaviszonya várhatóan 
egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel 
előzetesen írásban közölte, vagy aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt 
vállalja, továbbá  aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosít-
ható.  

 

Képzési támogatásként kereset-kiegészítés, vagy keresetpótló juttatás, valamint a képzéssel kapcsola-
tos költségek megtérítése nyújtható, továbbá ellátásban részesülő, illetve foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szak-
képzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésé-
hez szükséges képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése. 

 

A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási 
bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér össze-
gét. 

 

Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken a képzésben résztvevő személy 
neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. A képzéssel kapcsolatos költségek 
részben vagy teljes mértékben megtéríthetők. 

                                                      
21 A módosítást megelőzően 20 óra volt. 

22 Képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és  a gyermekgondozási se-
gélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves korának betöltését követően kezdődik 
meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy 
kereső tevékenységet nem folytat. 
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Az állami foglalkoztatási szerv az érvényes munkaerőigénnyel rendelkező munkáltatóval megállapodást 
köthetett, hogy finanszírozza a szakképesítés megszerzését a munkáltató által meghatározott szak-
mákban, ha a képzés előtt/alatt/után munkaszerződést köt a képzésbe bevont álláskeresőkkel. 

 

3.2.5.2  Foglalkozás bővítést szolgáló támogatások 

Foglalkozás bővítést szolgáló támogatások ítélhetők meg a munkaadó részére, amennyiben hátrányos 
helyzetű személy23 munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfel-
jebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalé-
kának megfelelő összegű támogatás nyújtható, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább a támogatás 
folyósításának időtartama alatt vállalja. Feltétel továbbá, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtását 
megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból ren-
des felmondással nem szüntette meg, valamint a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósí-
tásának időtartama alatt sem kerül sor. A támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább huszon-
négy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra 
nyújtható. 

 

Ha a munkaadó szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér és járuléka legfeljebb 70 szá-
zalékáig terjedhet, feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetű személy továbbfoglalkozta-
tását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra.  

 

A hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy felvételéhez nyújtott bértámo-
gatásnak a munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növeke-
dését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megürese-
désére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, 
öregségi nyugdíjazás, vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás, illetőleg a munkáltató rend-
kívüli felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor. 

 

 

3.2.5.3 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás  

Az egyik legnépszerűbb aktív munkaerő-piaci eszköz, egyesíti magában két jelentős ideig párthuzamo-
san futó24 eszköz tulajdonságait. Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs 
ellátásban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga fog-
lalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik, vagy mezőgazda-
sági őstermelővé válik. További feltétel a beruházás legalább 20%-át elérő saját forrás, továbbá a tá-
mogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi bizto-
síték megléte 

                                                      
23 A bértámogatás megállapításakor 

a) hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki álláskereső és  legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, vagy  az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  25. életévét nem töltötte be, vagy  a kirendeltség legalább hat hónapja 
álláskeresőként tartja nyilván, vagy  a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy  12 hónapon 
belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgon-
dozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy  12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzá-
rás büntetését töltötte;  olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és  az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  
életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; 

 
24 Önfoglalkoztatás támogatása, álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás. 
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Támogatásként pályázhat 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatásra egészben vagy részben visszatérítendő 
vagy vissza nem térítendő formában, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb 
munkabér összegéig terjedő támogatásra valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szüksé-
ges szaktanácsadás költségeinek megtérítésére. 

 

3.2.5.4 Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása  

Támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglal-
koztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsí-
téséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.  Vissza nem térítendő munkahelyte-
remtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító, 
munkáltató részére az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technoló-
gia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésé-
hez, valamint az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi jellegű ráfordításokhoz. Mindehhez 
25% önrésszel, anyagi biztosítékkal, kell rendelkezni a pályázónak és két éven belül befejezni a beru-
házást. A támogatás összege az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően változó prioritásokat figye-
lembe véve 1.2 - 3 M. Ft/létrehozott munkahely összeg volt.  

 

A munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak volt nyújtható, aki működésével összefüggő 
okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással) kívánja megszüntetni és ezt bejelenti ké-
relmével együtt a munkaügyi központnál.  A vissza nem térítendő támogatás mértéke a felmondással 
érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig illetve bizonyos 
munkavállalók esetében – minimálbéren, vagy csökkentett munkaidőben foglalkoztatott-, 50-90 száza-
lékáig terjedő terjedhetett. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatta meg a köte-
lező legkisebb munkabér 150 százalékát.  A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoz-
tatásához legfeljebb egy évig, havonta utólag volt folyósítható.25 

 

3.2.5.5 Munkaerő-piaci programok támogatása  

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja, olyan 
programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítá-
sára, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben 
lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak. 

 

Ennek keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások egyidejűleg 
és egymásra épülve is nyújthatók. A programokon aktívan részt vevő álláskereső számára a különböző 
jogcímeken megállapítható támogatás, támogatások helyett egységes támogatás állapítható meg. Ha 
a program által elérni kívánt cél megvalósítása érdekében indokolt, a foglalkoztatást elősegítő támoga-
tásokra vonatkozó szabályoktól a támogatást nyújtó szerv eltekinthet. A munkaadó részére a munkavi-
szonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő ösz-
szegű támogatás nyújtható. Szervezhető központi munkaerő-piaci program, regionális munkaerő-piaci 
program, megyei munkaerő-piaci program. A program megvalósításához nyújtott támogatás 10 száza-
léka a program lezárását követően az eredmény elfogadása esetén fizethető ki. A program keretében 
olyan feltételek is előírhatók, amelyek alapján a célcsoporthoz tartozó személyek a program nem vala-

                                                      
25 A pályázat kiírásának, a támogatható, nem támogatható költségek körének részletes és sokirányú szabályait a /1996. (VII. 16.) 

MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek ke-
zelésére nyújtható támogatásról 18.§, 18A.§, 18/C.§-ai szabályozzák. 
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mennyi, hanem csak egyes elemeiben vesznek részt. A program időtartama a három évet nem halad-
hatja meg. A program költségei közül a program elemét képező támogatásokat a foglalkoztatási alap-
rész terhére, a kirendeltség által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint a program működte-
tésének a munkaügyi központnál és kirendeltségnél felmerült költségeit az intézményi költségvetés ter-
hére, a program kidolgozásért, illetőleg részben vagy egészben történő megvalósításáért támogatásban 
részesülőnél felmerült költségek megtérítését a foglalkoztatási alaprész terhére kell elszámolni. 

 

 

3.2.5.6  Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása  

Támogatás nyújtható a részmunkaidős, valamint olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavég-
zés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasz-
nálásával történik. (távmunka) 

 

Ezek az aktív eszközök, támogatások európai uniós forrásból megvalósuló program keretében, az 
állami foglalkoztatási szerv közreműködésével megvalósításra kerülő munkaerő-piaci programokban is 
nyújthatóak. A miniszter a 25 év alatti fiatalok, az 50. életévüket betöltött, valamint a roma származású 
személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztatásának elősegítése érdekében e törvény-
ben foglaltaknál kedvezőbb szabályokat állapíthat meg. Továbbá ezen aktív eszközök alkalmazása so-
rán is tekintettel lenni az Európai Unió jogszabályira mind a versenytorzító, – csoportmentességi rende-
let – mind a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályokban írottakra. 
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4. Munkanélküliek a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján  

 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma ismert gazdasági elemzésekben sokszor közölt adat. Magyar-
országon a KSH rendszeresen, negyedévente publikálja a munkanélküliek számát. A KSH publikáció 
eltér a kutatásban használt, NMH adatoktól, azokkal csak a módszertani különbségek figyelembe vétele 
esetén hasonlítható össze. A KSH negyedéves, mintavételes adatfelvétele (Munkaerő-felmérés, MEF)  

A Munkaerő-felmérés negyedéves mintán alapuló lakossági felvétel, ahol az adatszolgáltatók körét a 
kijelölt magánháztartásban élő népesség alkotja. A 2011-ig papíralapú, 2012-től elektronikus (laptopon 
történő) kérdőíves összeírás folyamatos, vagyis az év minden hetében sor kerül összeírásra a megelőző 
hétre vonatkozóan.  Az adatfelvétel elsődleges célja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség mérése. 
A felvétel folyamatossága következtében lehetővé teszi, hogy rövid időn belül (az előző három hónap 
átlag alapján) képet adjon, , a munkaerő-piac aktuális helyzetéről, továbbá lehetőséget nyújt a munka-
erő-piacon bekövetkező változások vizsgálatára, nyomon követésére, konkrét csoportok helyzetének 
jobb megismerésére is. 

Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök vizsgálatához szükség van a munkanélküli, állás-
kereső állomány összetételének idősoros vizsgálatára és bemutatására, annak érdekében, hogy az al-
kalmazott eszközpalettát megfelelően lehessen az álláskeresők alapsokaságához alakítani.  

 

4.1 A munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint, 2004 - 2014 

 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen változott 2004 és 2014 közötti évtizedben, számuk 
jelentősen nőtt 2004-től 2011-ig, 250 ezerről felment közel a duplájára, 477 ezerre, majd jelentősen 
csökkent, 2014-ben (a rendelkezésünkre álló I-III. havi adatok alapján) csökkent 351 ezerre. Ennél ki-
sebb mértékben, de átalakultak a munkanélküliek belső megoszlásai is.  

 

1. ábra: A munkanélküliek átlagos száma az életkoruk szerint (ezer fő) 

 

 

22,1 22,0 20,1 18,4 18,4 18,9 16,7 16,0 17,9 18,9 19,8

16,4 17,1 16,6 16,0 15,3 15,1 15,1 12,7 13,8 12,6 13,6

13,6 13,0 13,6 14,3 13,5 13,3 13,5
11,9

12,5 12,2 11,7

12,7 13,1 13,0 12,8 13,0 12,9 13,5
14,2

14,3 13,0 12,9

10,2 9,0 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2
12,8

11,1 12,7 12,1

11,3 10,8 11,7 11,5 11,5 11,4 10,9
11,3 10,0 10,7 9,9

8,9 9,5 8,0 8,7 9,4 9,0 9,6 10,4 10,2 8,9 8,2

4,0 4,7 4,5 5,5 6,0 6,4 7,7 9,7 8,7 9,0 8,3

0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5 1,8 3,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004. 
I–IV.

2005. 
I–IV.

2006. 
I–IV.

2007. 
I–IV.

2008. 
I–IV.

2009. 
I–IV.

2010. 
I–IV.

2011. 
I–IV.

2012. 
I–IV.

2013. 
I–IV.

2014. 
I–III.

60–74

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

15–24



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 33/191 

A munkanélküliek között a 25 év alatti személyek aránya 2004-ben 22,1%-os volt, a 25 és 34 év közöt-
tiek együttes arány kis mértékben meghaladta a 30 százalékot (30,1%). A 35 és 50 év közötti kohorszok 
aránya 10 és 13 százalék között mozgott. A vizsgált időszak elején kifejezetten alacsony volt az 50 éves 
és annál idősebb munkanélküliek aránya. 2014-ben a 25 év alatti fiatal álláskeresők aránya 20 százalék 
alatt volt, a 25 -29 évesek (13,6%) és a 30-34 éves személyek (11,7%) együttes aránya is 25,2 száza-
lékos volt, amivel jelentősen elmaradt a 2004-es 30 százaléktól. A 35 és 50 év közötti kohorszok belső 
arányai nem nagyon változtak, 10 és 13 százalék között voltak 2014-ben is. Jelentősen emelkedett az 
55 év feletti korcsoportok aránya az munkanélküliek között. A 2014-es állomány 8,3 százaléka 55 és 59 
év közötti személy, 3,5 százaléka pedig 60 év feletti személy volt.  

A vizsgált évtizedben a munkanélküli személyek korstruktúrájában történt változások közül kettőt lehet 
kiemelni. Csökkent a fiatal, 30 év alatti munkakeresők száma, bár a képet árnyalja, hogy 2010-et köve-
tően 16 százalékosról 20 százalék körüli arányúra nőtt a 25 éven aluliak száma. A mások fontos válto-
zás az idősebb, 55 év feletti személyek arányának erős növekedése volt. A 60 feletti személyek aránya 
2010-ig 1 százalék alatt maradt (0,5 – 0,8 %) és az 55 – 60 éves korosztály aránya is 2008 és 2011 
között erősödött 6 százalékosról közel 10 százalékosra.  

 

 

2. ábra: A munkanélküliek számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláskeresők 
teljes létszáma (ezer fő) 

 
15–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–74 

Összesen 
(e. fő) 

2004. I–IV. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 252,9 

2005. I–IV. 120 125 114 124 107 115 129 141 121 303,9 

2006. I–IV. 115 127 126 129 145 130 114 141 136 318,2 

2007. I–IV. 103 120 130 125 148 126 122 169 82 312,1 

2008. I–IV. 107 120 128 132 155 131 137 191 132 326,3 

2009. I–IV. 141 152 161 168 199 166 168 262 167 417,8 

2010. I–IV. 140 170 184 198 222 179 202 352 196 469,4 

2011. I–IV. 133 142 161 206 232 184 216 442 281 466,0 

2012. I–IV. 151 157 172 211 205 165 215 402 371 473,2 

2013. I–IV. 149 134 156 179 218 165 176 389 423 441,0 

2014. I–III. 125 115 119 141 166 122 129 287 640 351,6 

 

A munkanélküliek kohorszonkéni létszámai 2004 és 2014 között jelentősen átalakultak. Minden vizsgált 
korcsoportban növekedett a munkanélküli személyek száma ebben az időszakban.  Amennyiben a 
munkanélküliek számának változást nézzük a vizsgált időszakban és 2004-es évet tekintjük bázisnak, 
látszik, hogy legkisebb mértékben a 25 és 34 év közöttiek száma növekedett (20 százalék alatti növe-
kedés). Hasonlóan kis mértékben, alig 22-29 százalékkal nőtt a 45 – 54 évesek, valamint a 25 év alatti 
fiatalok száma ebben az időszakban. Jelentősebb növekedés a 35 és 44 év közötti középkorú munka-
nélküliek számában történt, számul 2010-ig megduplázódott 2004-hez képest, majd csökkent a számuk, 
de 2014.ben is 40-60 százalékkal meghaladta a 2004-es szintet. Az 55 – 59 év közötti kohorszba tartozó 
munkanélküliek száma 2004 és 2011 között megnégyszereződött. Különösen erősen emelkedett szá-
muk a 2008 – 2011-es időszakban. Számuk 2011-et követően csökkent, de 2014.ben is közel három-
szor annyi idős, 55 – 59 éves munkanélküli volt, mint 2004-ben. A 60 év feletti munkanélküliek 
száma2008-at követően meredeken emelkedett és 2014-ben átlagos számuk hatszorosan múlta felül a 
2004-es létszámukat. 
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4.2 A munkanélküliek megoszlása a munkakeresés időtartama szerint, 
2004 - 2014 

 

Az álláskeresők, munkanélküliek száma jelentősen változott 2004 és 2014 közötti évtizedben és létszá-

muk 2011-ig emelkedő, majd csökkenő tendenciája mellett átalakult, jelentősen megváltozott a munka-

keresés időtartama szerint megoszlásuk is. Itt a KSH MEF adatok alapján mutatjuk be a folyamatot, az itt 
közölt hosszabb, egy éven felüli álláskeresési időtartammal rendelkező személyek száma és aránya módszertani 
okokból nem vethető össze a hatásvizsgálat más fejezeteiben használt NMH tartós álláskereső adataival.  

 

3. ábra: Az álláskeresők átlagos száma a munkakeresés időtartama szerint (ezer fő) 

 

 

2004-ben a több mint 2 éves álláskeresői időtartammal rendelkezők aránya 18,8 százalékos volt. Az 
újabb állásukat 19-24 hónapja keresők 7,8 százalékos arányban voltak jelen a munkanélküliek között.  
Az egy évnél hosszabb ideje állásukat keresők arány 45,4 százalékát tette ki a munkanélküli szemé-
lyeknek.  

A rövid, egy hónaposnál rövidebb álláskeresési időtartammal rendelkezők aránya az összes munkanél-
küli 5,2 százalékát érte el, a 3 hónapnál rövidebb időtartammal rendelkezők együttesen a munkanélkü-
liek ötödét tették ki (22%), a fél évnél rövidebb ideje állást keresők együttesen pedig az állomány har-
madát (37,9%) alkották. 

2004 és 2014 között a munka nélküli személyek között jelentősen nőtt az nagyon rövid és a nagyon 
hosszú álláskeresési időtartammal rendelkezők aránya. 2013-ban és 2014. I-III. negyedévben az egy 
hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya 10 százalék felé növekedett. Ugyancsak az itt bemutatott 
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időszakban látható legmagasabb arányt mutatja a két év feletti álláskeresési időtartammal rendelkezők 
aránya. 2014-ben a munkanélküliek negyede (25,1%) több mint két éve keresett állást.  

A munkanélküli személyek a munkakeresés átlagos időtartama szerinti megoszlásában 2004 és 2014 
között első sorban a két szélsőség, a nagyon rövid és a nagyon hosszú álláskeresési időszakkal ren-
delkezők aránya nőtt meg. 

 

4. ábra: Az álláskeresők számának változása 2004 és 2014 között (%) és az álláskeresők teljes 
létszáma (ezer fő) 

 1 hó alatt 1–3 hó 4–6 hó 7–11 hó 12 hó 13–18 hó 19–24 hó 
 25 hó fe-

lett 
összesen (fő) 

2004. I–IV. 100 100 100 100 100 100 100 100 250 

2005. I–IV. 114 116 111 123 104 123 140 115 296 

2006. I–IV. 102 122 121 124 133 123 136 126 310 

2007. I–IV. 107 118 111 121 95 128 134 138 305 

2008. I–IV. 104 120 120 128 100 117 134 157 318 

2009. I–IV. 144 170 167 185 136 154 138 167 410 

2010. I–IV. 130 156 157 200 171 224 217 199 462 

2011. I–IV. 223 168 157 168 134 194 205 220 459 

2012. I–IV. 302 152 158 193 164 178 186 214 466 

2013. I–IV. 371 118 135 149 187 149 230 206 431 

2014. I–III. 292 102 113 108 147 107 156 182 343 

 

A munkanélküliek közül azok száma, akik kevesebb a legrövidebb átlagos munkakeresési időtartammal 
rendelkeztek 2004 és 2008 között alig változott. Számuk 2009-től azonban ugrás szerűen megnőtt és 
2013-ban és 2014-ben átlagosan 3-4 szer többen voltak, mint 2004-ben. A jelentős növekedés mögött 
a közmunka megnövekedett alkalmazása miatti rövid idejű munkavállalások hatásai állnak. A többi, az 
álláskeresési időtartam szerinti csoport létszáma is nőtt a vizsgált időszakban. A növekedés egyes cso-
portokban kis mértékű, 10 százalék alatti volt, mint az 1-3 hónapos, a 7-11 hónapos és a 13-18 hónapos 
időtartamok esetén. Jelentősen nőtt viszont a 19 hónap feletti átlagos álláskeresési idővel rendelkezők 
száma, főként a 2009-et követő időszakban. A munkanélküliség csúcséveiben, 2010-2011-ben számuk 
kétszerese volt a 2004-es létszámuknak. A több, mint 25 hónapos átlagos álláskeresési idővel rendel-
kezők létszámai is ehhez hasonlóan, 2008-at követően emelkedtek meg erőteljesen.  

A közfoglalkoztatásnak ugyan kiemelt célja volt már az Út a Munkához program, majd au új közfoglal-
koztatás rendszerében is, 2011-et követően a tartósan állás nélkül álló személyek bevonása és vissza-
vezetés a munkaerőpiacra, azonban a munkanélküliek létszámadatain ezek nem tükröződnek vissza, 
számuk jelentősen nőtt és 2014-ben is magas volt. 
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5. A legfontosabb négy aktív eszköz az NFSZ nyilvántartása 
alapján 

 

A következőkben áttekintést adunk a vizsgált négy aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz működéséről. A 
kutatási feladatnak megfelelően vizsgáljuk a  

 bértámogatás 

 bérköltség-támogatás 

 munkaerő-piaci képzés 

 vállalkozóvá válás támogatás 

legfontosabb adatait. 

Érdemben a vizsgált aktív eszközök 2011-2014 évi működésére koncentrálunk, mivel a vizsgálatunk fő 
célja, az aktív eszközök álláskeresők foglalkoztatásra gyakorolt hatása, s kevésbé a foglalkoztatáspoli-
tika prioritásainak változása, ez utóbbira a jogi változásokat bemutató fejezetben kitérünk. 

 

A most bemutatott aktív eszközökkel kapcsolatos vizsgálati szempontjainkat befolyásolta a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálatnál fellelhető adatok köre és relevanciája. Így a lehetséges adatokból azokat 
vizsgáljuk meg, amelyek egy részt rendelkezésre állnak, másrészt azokat, amelyek az adott eszköz 
esetében relevánsnak mutatkozik.. 

 

5.1 Bértámogatás 

 

Az álláskeresők foglalkoztatásának bővítését szolgáló bértámogatást a többször módosított 1991. évi 
IV. törvény 16. § és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§-a szabályozza. A bértámogatás célja, hogy 
elősegítse a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, vagyis azoknak a személyeknek a munká-
hoz jutását, akik olyan csoportokhoz tartoznak, amelyeknek nehézségekkel kell szembenézniük, amikor 
be akarnak kerülni a munkaerő-piacra; akik a friss munkatapasztalat hiányából, a megváltozott munka-
képességből, vagy más tartós hátrányból adódó valós vagy vélt alacsonyabb termelékenységük miatt a 
támogatás nélkül nem, vagy csak a többi munkavállalóhoz képest sokkal nehezebben találnak munkát. 

5. ábra: Bértámogatásban érintettek létszáma 2011-14 
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A bértámogatás érintett létszáma a vizsgált négy évben 2013-ig emelkedett (2013-ban 39,5 ezer fő volt), 
majd 2014-ben jelentősen visszaesett a támogatással foglalkoztatottak létszáma (26,6 ezer fő). A jelen-
tős változás elsősorban a foglalkoztatáspolitikai prioritások változásával és ezzel párhuzamosan a fog-
lalkoztatáspolitikai eszközökre fordított kiadások átrendeződésével magyarázhatók. 

 

 

5.1.1 Megyék szerint 

 

6. ábra: Bértámogatásban érintettek létszámának összetétele megyénként, 2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 1901 2118 2256 1776 

Baranya 938 1868 3144 2106 

Békés 2397 2887 3783 2599 

Borsod-Abaúj-Zemplén 3997 4999 7381 4832 

Budapest 469 722 815 978 

Csongrád 1425 1138 1409 366 

Fejér 1102 1243 918 389 

Győr-Moson-Sopron 473 393 408 467 

Hajdú-Bihar 1940 2387 2840 1711 

Heves 1440 1446 1435 973 

Jász-Nagykun-Szolnok 963 1665 2160 916 

Komárom-Esztergom 684 727 744 447 

Nógrád 1609 1667 1967 1629 

Pest 851 953 827 722 

Somogy 933 1032 1341 754 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3740 4706 5068 3921 

Tolna 724 733 1143 768 

Vas 507 433 574 382 

Veszprém 1098 820 924 492 

Zala 495 491 386 341 

Összesen 27686 32432 39527 26569 

 

A bértámogatásban érintettek száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb mind a 
vizsgált négy évben, az összes bértámogatott 14-18%-a ebben a megyében volt. Szintén kiemelkedő a 
bértámogatottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt az össze bértámogatással érintett 12-
15% kapott dolgozott támogatással. Békés megyében volt még a számuk kiemelkedő, itt az összes 
bértámogatásban érintett mintegy 9%-a volt mind a négy évben. A legkevesebb bértámogatásban érin-
tett Zala megyében volt, szintén kis létszámú volt ez a támogatási forma Győr-Moson-Sopron megyé-
ben. 
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A bértámogatás jelentőségét és mértékét úgy tudjuk az egyes megyék esetében összehasonlítani, hogy 
a standardizáljuk a létszámokat, vizsgálatunkban ezt a folyamatot az álláskeresőkhöz mért arányuk 
kiszámításával végeztük el. 

 

7. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya a regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva 
megyénként,2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 5,9 6,7 7,4 7,2 

Baranya 3,3 6,5 12,5 10,3 

Békés 9,3 11,5 16,6 14,8 

Borsod-Abaúj-Zemplén 6,0 7,5 12,4 9,4 

Budapest 1,0 1,5 1,7 2,7 

Csongrád 7,1 5,3 7,0 2,5 

Fejér 5,2 5,9 4,7 2,7 

Győr-Moson-Sopron 4,3 3,8 4,3 8,0 

Hajdú-Bihar 4,4 5,1 6,4 4,6 

Heves 7,0 7,0 7,3 6,6 

Jász-Nagykun-Szolnok 3,3 5,9 8,2 4,2 

Komárom-Esztergom 5,3 5,5 5,8 5,0 

Nógrád 8,6 8,5 11,0 11,0 

Pest 2,1 2,3 2,0 2,1 

Somogy 3,8 4,2 5,8 3,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,5 8,0 9,1 8,6 

Tolna 5,3 5,2 8,6 7,4 

Vas 6,1 5,4 6,8 6,3 

Veszprém 6,6 5,2 6,0 4,5 

Zala 3,3 3,3 2,4 2,8 

Összesen 5,0 5,8 7,5 6,3 

 

A vizsgált négy év átlagát tekintve Békés megyében volt a legjelentősebb szerepe a bértámogatásnak, 
a megyében 2013-ig emelkedett a bértámogatásban érintettek aránya a regisztrált álláskeresőkhöz ké-
pest, 2001-ben 6,0% volt és 2013-ban már 16,6%, majd 2014-ben visszaesett 14,8%-ra. 

Ugyancsak magas volt a bértámogatás álláskeresőkhöz viszonyított aránya Nógrád megyében, ahol ez 
az arány 2014-ig nőtt 8,6%-ról 10,6%-ra. 

A bértámogatásban érinttetek regisztrált álláskeresőkhöz mért aránya Budapesten és Pest megyében 
volt a legalacsonyabb. Budapesten a vizsgált négy év alatt egyszer sem érte el a 2%-ot, 2011-ben 1,0% 
volt ez az arány, 2014-ben már 1,9%. Pest megyében a bértámogatásban érintettek aránya magasabb 
volt, mint 2%, de 2011 és 2014 között mindvégig ennek az értéknek a közelében volt. 
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5.1.2 Támogatott vállalkozások 

 

Bértámogatás során nem csak a regisztrált álláskeresőket támogatjuk azzal, hogy állást keresve kiköz-
vetítik egy munkahelyre, hanem azt a vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, amely a támogatás segít-
ségével olcsóbban foglalkoztatja az adott álláskeresőt. 

 

8. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek ágazati 
hovatartozása szerint, 2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 8,2 6,4 6,1 6,0 

Bányászat, kőfejtés 0,1 0,1 0,1 0,0 

Feldolgozóipar 16,6 15,9 15,3 14,3 

Villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondici-
onálás 

0,1 0,1 0,0 0,1 

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulla-
dékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

1,5 1,5 1,3 1,2 

Építőipar 10,1 8,6 9,5 10,2 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 22,1 21,9 23,3 26,0 

Szállítás, raktározás 2,5 2,4 2,3 2,4 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 8,5 8,6 8,6 9,2 

Információ, kommunikáció 1,5 1,5 1,7 1,8 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0,9 0,9 0,9 1,1 

Ingatlanügyletek 2,0 2,1 1,9 1,9 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4,4 5,1 5,0 5,5 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevé-
kenység 

3,7 4,5 4,3 3,8 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-
biztosítás 

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

Oktatás 2,8 3,5 3,5 2,5 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 3,9 4,4 4,6 3,5 

Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1,4 1,5 1,4 1,6 

Egyéb szolgáltatás 5,9 6,2 5,3 4,6 

Területen kívüli szervezet 0,1 0,0 0,0 0,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Mind a négy vizsgált évben a kereskedelem, gépjárműjavítás területén dolgozott a legtöbb bértámoga-
tásban érintett. A kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban 2011 és 2014 között végig a bértámoga-
tásban részesültek aránya 20% felett volt, 2014-ig folyamatosan emelkedett az arány 26,0%-ig. A fel-
dolgozóipar a másik ágazat, ahol nagyobb arányban dolgoztak támogatással az álláskeresők. 2011-től 
folyamatosan csökkent a feldolgozóiparban bértámogatással foglalkoztatottak száma 2011-ben 16,6% 
volt ez az arány 2014-ben pedig már csak 14,3%. Ki kell még emelni az építőipart, a „mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat” ágazatot, valamint a „szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás” ágazatot, ahol 
más ágazatokhoz képest jelentős a bértámogatással foglalkoztatottak száma. 
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9. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek ágazatai ho-
vatartozása szerint 2011-14 

 

 

 

5.1.3 Cégméret 

 

A bértámogatással érintett gazdálkodó szervezetek nagysága szerint vizsgálva az adatokat azt tapasz-
taljuk, hogy a bértámogatásban érintett álláskeresők száma a mikro-vállakozásoknál a legnagyobb, a 
vizsgált időszakban 70% körül mozgott, ami 2013-ban 27,5 ezer főt jelentett, a másik három vizsgát 
évben 20 ezer fő körül volt. 

 

10. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek nagysága 
szerint, 2011-2014 (%) 

 

 2011 2012 2013 2014 

Mikrovállalkozás 71,3 69,8 69,5 72,4 

Kisvállalkozás 16,8 16,6 16,6 15,6 

Középvállalkozás 8,8 8,9 8,2 6,3 

Nagyvállalat 2,4 3,2 3,0 3,3 

Nem ismert 0,8 1,5 2,7 2,3 
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 2011 2012 2013 2014 

Összes 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bértámogatás érintett létszáma 27686 32432 39527 26569 

 

A kisvállalkozásokban bértámogatással dolgozó álláskeresők aránya 2013-ig viszonylag egyenletesen 
16,6% volt, majd 2014-ben egy százalékponttal visszaesett, elsősorban a mikro-vállalkozások javára. 
A középvállalkozásokban bértámogatással dolgozók aránya a vizsgált négy évben csökkent, a 2011-es 
8,8%-ról 2014-re 6,3%-ra esett vissza, ezzel szemben a nagy vállaltoknál bértámogatottak aránya nőtt 
a vizsgált időszakban, 2011-ben 2,4% volt, míg 2014-ben 3,3%. 

 

 

5.1.4 Nem 

 

A bértámogatásban jellemző a nők többségben vannak, a vizsgált négy évben 2011-ben volt legalacso-
nyabb az arányuk (52,9%), az utána következő években már meghaladta az 54%-ot is. 

 

11. ábra: Bértámogatásban érintettek száma nemek szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.1.5 Életkor 

 

A bértámogatásban érintett létszám több mint az egyötöde a 20-24 éves korcsoportba tartozik, ez az 
arány abszolút számban 2011-ben 5,5 ezer főt, 2012-ben 7,4 ezer főt, 2013-ban 9 ezer főt jelentett. 
2014.ben e fiatal korcsoport aránya 22,3% volt, amely 6,3 ezer főt jelentett. 
  

13033 14704 17802
12238

14653
17718

21701

14314

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Nő

Férfi



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 42/191 

 

12. ábra: Bértámogatásban érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

25 év alatt 6174 8159 9953 6982 

25 - 54 év 18674 22468 27267 17937 

55 év és felette 2838 1805 2332 1650 

Összesen 27686 32432 39527 26569 

 

A 25-54 évesek aránya bértámogatásban 67-69% között változott a vizsgált négy évben, arányuk a 
bértámogatáson belül 2012-ben volt a legmagasabb, 69,2%, létszámban pedig 2013-ban, amikor 27,3 
ezer fő volt a 25-54 évesek érintett létszáma. 

 

13. ábra: Bértámogatásban érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.1.6 Iskolai végzettség 

 

14. ábra: Bértámogatásban érintettek száma iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Alapfokú 8025 7965 9158 5767 

Középfokú 17545 21421 26713 18569 

Felsőfokú 2008 2869 3412 2069 

Nem ismert 108 177 269 164 

Összesen 27686 32432 39527 26569 
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15. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

A bértámogatás érintett létszámának döntő többsége a középfokú végzettséggel rendelkezőkből tevő-
dik ki, arányuk a vizsgált négy évben növekszik, a 2011-es 63,4%-ról 2014-re 69,9%-ra emelkedett a 
bértámogatásban részesülteken belül. A középfokú végzettségen belül a szakmunkások vannak a leg-
többen (27,1% és 28,4% között), a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők aránya emelkedett a 
vizsgált időszakban, 16,6%-ról 20,0%-ra. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya szintén emel-
kedett az elmúlt négy évben, a 2011-es 12,8%-ról 15,9%-ra. 

 

16. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

A felsőfokú végzettséggel bértámogatásban érintettek aránya 7,3% és 8,8% között változott a vizsgált 
négy évben, 2011-ben volt a legalacsonyabb (7,3%, 2 ezer fő) és 2012-ben volt a legmagasabb (8,8%, 
2,9 ezer fő). 
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5.1.7 Tartós munkanélküliek 

 

A bértámogatás érintett létszámán belül a vizsgált négy évben csökkent a tartós, azaz a támogatást 
megelőzően több mint egy éve regisztrál álláskeresők aránya, a 2011-es 20,9%-ról 15,1%-ra, ez 2014-
ben 2,9 ezer főt jelentett. 

A vizsgált négy évben a 2012i átmeneti (0,7 százalékpontos) emelkedést követően szintén csökkent a 
6-12 hónapja regisztráltak arány a bértámogatás érintett létszámán belül, 2012-ben 30,2% volt az ará-
nyuk, míg 2014-ben csak 25,8%. 

A bértámogatásin belül jelentősen emelkedett a 6 hónapnál rövidebb ideje álláskeresők aránya, a 2011-
es 49,6%-hoz viszonyítva 9,5 százalékpontot emelkedett az arányuk. Ez jelzi, hogy a bértámogatással 
is könnyebben helyezkednek el, azok akik még nem távolodtak el nagyon a munka világától. 

17. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya a támogatás előtti regisztráció hossza szerint, 
2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.1.8 Foglalkozások 

 

A bértámogatásban érintett létszámnak mintegy a negyede a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozá-
sokban dolgozik, arányuk e foglalkozási főcsoportban a vizsgált négy évben folyamatosan emelkedett, 
2011-ben 22,7% volt az arányuk, míg 2014-ben már 27,7%. 

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozásokban dolgozik a bértámogatásban érintettek to-
vábbi egynegyede, ebben a főcsoportban 2011-ben volt a legnagyobb arányú a bértámogatás aránya 
(27,9%), s a legalacsonyabb 2012-ben, 23,7%. 

Az Ipari és építőipari foglalkozások a harmadik foglalkozási főcsoport, amelyben magas arányba dol-
goznak a bértámogatásban résztvevők, arányuk ebben a foglalkozáscsoportban 2011 és 2014 között 
13-14% között mozgott. 
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Az egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások is jellemzőek a bértámogatás-
ban résztvevőkre, arányuk e foglalkozás főcsoportban a vizsgált négy év alatt 10,6% és 12,4% között 
változott, 2012-ben volt az arányuk legmagasabb. 

Meg kell még említeni az irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásokat is, melyben a bértámo-
gatásban érintettek jelentős aránya dolgozott a vizsgált négy évben, e foglalkozási főcsoport szerepe 
nőt az vizsgált négy évben, a foglalkozási főcsoport súlya bértámogatásban a 2011-es 8,6%-ról 2014-
re 10,1%-ra emelkedett. 

18. ábra: Bértámogatásban érintettek aránya foglalkozási főcsoport szerint 2011-2014 (%) 

 

 

 

A bértámogatással foglalkoztatottak körében a képzettséget nem igénylő foglalkozások a legjellemzőb-
bek. Ilyen az „egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású”, vagy 
az „intézményi takarító és kisegítő”. 

Ugyanakkor számos olyan szellemi és egyéb foglalkozás is szerepel a leggyakoribb foglalkozások kö-
zött, amely magas szintű képzettséget igényel, mint például az ápoló, adminisztrációs ügyintéző, álta-
lános irodai adminisztrátor. 
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19. ábra: Bértámogatásban érintettek leggyakoribb foglalkozásai 2011-2014 (fő) 

 
2011 

 
 

2012 

 

Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

3800 
Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

2976 

Bolti eladó 3294 Bolti eladó 3343 

Adminisztrációs ügyintéző 843 Általános irodai adminisztrátor 794 

Pincér 730 Egyéb ügyintéző 589 

Szociális gondozó, szakgondozó 611 Intézményi takarító és kisegítő 599 

Intézményi takarító és kisegítő 596 Egyéb takarító és kisegítő 589 

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 505 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 531 

Egyéb takarító és kisegítő 480 Adminisztrációs ügyintéző 907 

Tervező-, modellező szabász 446 Pincér 521 

Általános irodai adminisztrátor 442 Pultos 523 

 
2013 

 
 

2014 

 

Állatorvosi szaksegéd (felcser) 4405 Bolti eladó 3619 

Állatorvosi asszisztens 3166 
Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

2047 

Egészségügyi állatgondozó 1200 Általános irodai adminisztrátor 897 

Betegápoló 981 Pultos 726 

Inszeminátor 762 Egyszerű ipari foglalkozású 550 

Általános ápolónő, ápoló 724 Egyéb ügyintéző 434 

Foglalkozás-egészségügyi ápoló 713 Egyéb takarító és kisegítő 432 

Csecsemő- és gyermekápoló 703 Konyhai kisegítő 425 

Növény orvosi (növényvédelmi) asszisz-
tens 

674 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 415 

Ápoló, szakápoló 650 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 404 

 

 

5.1.9 Kifizetett támogatások 

 

A bértámogatás keretében kifizetett összes támogatás adatai 2012 és 2014 között állnak rendelkezésre. 
2012-ben bértámogatás keretében 9,0 milliárd forintot fizettek ki, 2013-ban 5,2 milliárd forintot, míg 
2014-ben a bértámogatásra kifizetett összeg 8,0 milliárd forint volt. 
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20. ábra: Bértámogatás keretében kifizetett támogatás havi átlaga, 2011-2014 (Ft/hó/fő) 

 

 

 

A bértámogatás keretében kifizetett fajlagos támogatás folyamatosan emelkedett. 2011-ben az egy tá-
mogatottra jutó havi kifizetés értéke 43,1 ezer Ft/hó/fő volt, 2012-ben 57,06 ezer Ft/hó/fő és 2013-ban 
lecsökkenve 59,9 ezer Ft/hó/fő. 2014-ben még magasabb lett a fajlagos kifizetés mértéke, 74,4 ezer 
Ft/hó/fő. 

 

21. ábra: Bértámogatás során kifizetett támogatás havi átlaga megyénként,  

2011-2014 (Ft/hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 40 242 55 555 69 812 71 357 

Baranya 43 824 60 211 58 812 69 549 

Békés 41 407 55 307 54 947 79 708 

Borsod-Abaúj-Zemplén 45 399 56 144 53 474 69 630 

Budapest 45 610 54 856 72 970 100 998 

Csongrád 44 167 58 722 70 667 60 416 

Fejér 44 188 64 707 49 995 74 128 

Győr-Moson-Sopron 42 269 56 445 61 810 79 279 

Hajdú-Bihar 40 920 55 088 63 062 72 119 

Heves 43 892 57 230 60 102 143 549 

Jász-Nagykun-Szolnok 43 424 53 648 53 841 75 814 

Komárom-Esztergom 39 621 61 680 65 557 58 655 

Nógrád 43 795 50 412 62 448 59 509 

Pest 40 169 54 855 56 272 57 064 

Somogy 43 406 58 289 65 633 49 030 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 42 956 58 347 63 240 75 217 

Tolna 42 174 52 055 72 104 88 112 

Vas 40 997 57 385 72 399 62 008 

Veszprém 45 348 62 415 71 447 71 248 
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 2011 2012 2013 2014 

Zala 46 113 60 825 64 932 45 884 

Összesen 43 125 56 987 59 904 74 351 

 

5.1.10 A támogatás időtartama 

 

A bértámogatás átlagos támogatási időtartamot a támogatás befejezése után számolják ki, így azok a 
mindenkori kilépőkre vonatkoztathatók. Az egy főre eső átlagos támogatási időtartam 2011-ben 6,6 hó-
nap volt, 2012-ben kis mértékben emelkedett, 6,8 hó/fő-re. 2013-ban (6,1 hó/fő) és 2014-ben (6,2 hó/fő) 
félév közelére esett vissza a támogatás átlagos időtartama. 

 

22. ábra: Bértámogatásban töltött átlagos időtartam, 2011-2014 (hó/fő) 

 

 

 

23. ábra: Bértámogatásában töltött átlagos támogatási időtartam megyénként, 2011-2014 
(hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 6,9 7,4 7,5 7,0 

Baranya 6,0 6,7 6,2 6,2 

Békés 6,5 7,3 5,9 5,7 

Borsod-Abaúj-Zemplén 6,8 7,2 5,8 6,2 

Budapest 6,5 7,5 6,3 7,3 

Csongrád 7,1 7,6 7,3 6,0 

Fejér 6,1 6,3 4,1 6,0 

Győr-Moson-Sopron 7,7 5,6 6,1 6,6 

Hajdú-Bihar 6,4 5,5 6,1 5,4 

Heves 6,7 7,4 7,6 6,7 

Jász-Nagykun-Szolnok 5,9 5,6 5,8 6,6 

Komárom-Esztergom 6,2 6,9 5,8 6,2 

Nógrád 7,4 7,8 7,2 7,0 

Pest 7,6 7,9 6,4 6,3 

Somogy 5,7 6,2 5,8 5,5 
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5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0

2011 2012 2013 2014
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 2011 2012 2013 2014 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7,1 5,9 6,2 5,9 

Tolna 5,8 6,2 5,7 5,1 

Vas 5,7 7,3 7,4 6,5 

Veszprém 6,4 7,4 6,6 7,1 

Zala 6,2 7,4 5,9 5,2 

Összesen 6,6 6,8 6,1 6,2 

 

 

5.2 Elhelyezkedés bértámogatást követően 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan vizsgálja az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedé-
sét, az eszköz befejezését követő 180. napon. Ezeknek az adatoknak a segítségével mutatjuk be, hogy 
a vizsgált aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést kö-
vető 180. napon. A vizsgálat idején a féléves követés miatt 2014re csak az első félévben befejezett 
támogatásokat lehet vizsgálni. 

 

24. ábra: A bértámogatást befejezők elhelyezkedési mutatói megyék szerint 2011-2014 I. félév 
(%) 

 2011 2012 2013 2014 I. félév 
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Bács-Kiskun 70,1 0,8 71,0 71,2 1,2 72,3 71,2 1,2 72,4 74,4 1,5 75,9 

Békés 61,2 4,3 65,5 64,0 5,4 69,4 66,6 4,9 71,5 70,1 3,6 73,7 

Csongrád 72,3 0,4 72,7 71,9 1,7 73,6 75,2 1,7 76,9 74,3 1,0 75,2 

Tolna 70,5 1,6 72,0 72,8 2,7 75,5 73,4 0,5 74,0 83,3 3,3 86,7 

Baranya 67,3 1,3 68,5 73,4 1,5 75,0 70,3 2,7 73,1 69,4 3,5 72,9 

Somogy 62,1 1,6 63,7 64,8 1,0 65,8 67,2 2,0 69,2 67,2 5,0 72,3 

Hajdú-Bihar 68,0 0,7 68,7 66,6 2,6 69,2 69,7 3,3 73,0 65,8 7,4 73,2 

Szabolcs-Szat-
már-Bereg 58,5 2,5 61,0 61,9 3,4 65,3 64,2 4,4 68,5 68,2 4,0 72,2 

Jász-Nagykun-
Szolnok 68,3 0,7 69,0 68,1 3,9 71,9 69,7 2,4 72,1 75,2 3,7 78,9 

Heves 67,6 0,6 68,2 67,4 1,2 68,7 71,1 3,0 74,1 70,5 1,2 71,7 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 60,8 1,6 62,4 61,8 2,2 64,0 60,6 4,6 65,2 68,3 4,6 72,9 

Nógrád 65,5 0,8 66,3 65,8 2,1 67,9 66,7 3,6 70,3 63,1 3,3 66,4 

Fejér 72,8 0,4 73,1 59,5 0,8 60,3 62,2 2,9 65,1 .. .. .. 
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 2011 2012 2013 2014 I. félév 
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Veszprém 73,1 1,3 74,4 65,7 1,5 67,2 75,3 2,0 77,3 55,3 3,5 58,8 

Komárom-Esz-
tergom 73,4 1,9 75,3 68,9 1,6 70,5 58,9 2,4 61,3 36,7 7,9 44,6 

Pest 66,5 0,5 67,0 76,3 0,6 76,9 71,8 0,3 72,1 70,5 1,6 72,1 

Főváros 66,7 0,4 67,1 74,7 1,6 76,3 66,8 1,3 68,0 76,6 0,0 76,6 

Vas 80,8 2,1 82,8 75,5 1,5 77,0 80,3 0,4 80,7 73,6 4,2 77,8 

Győr-Moson-
Sopron 80,4 0,0 80,4 66,4 2,2 68,7 61,4 3,0 64,4 68,8 7,5 76,3 

Zala 68,3 0,0 68,3 74,6 0,3 74,8 76,6 2,0 78,7 71,6 4,3 75,9 

Összes 66,0 1,5 67,5 66,5 2,3 68,9 66,8 3,3 70,1 68,9 3,8 72,7 

 

A bértámogatás esetén az elhelyezkedési mutatók a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedtek, 
2011-ben a támogatást befejezők 67,5%-a dolgozott fél évvel a befejezést követően, ez az arány 2014.I. 
félévben 72,7% volt. Az adatok lehetőséget adnak arra, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy az elsődleges 
vagy a másodlagos (ez esetünkben szinte kizárólag a közfoglalkoztatást jelenti) munkaerőpiacon talált 
munkát az egyén a bértámogatást követően. Azt tapasztaljuk, hogy a másodlagos munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés szerepe nő a vizsgált időszakban, 2011-ben még csak a támogatást befejezők 1,5%-a 
dolgozott a másodlagos munkaerőpiacon 2014.I. félévben a támogatást befejezőknek már a 3,8%-a. 

Az elhelyezkedési esélyek földrajzi megoszlására jellemző, hogy a fejlettebb gazdasággal rendelkező 
megyékben magasabbak az elhelyezkedési mutatják a bértámogatás követően. 

 

25. ábra: A bértámogatást befejezők elhelyezkedési mutatói nemek szerint 2011-2014 I. félév 
(%) 
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Férfi 62,7 1,9 64,6 63,4 2,5 65,9 65,0 3,4 68,5 67,2 3,4 70,6 

Nő 68,9 1,2 70,1 69,2 2,2 71,4 68,3 3,2 71,5 70,2 4,1 74,3 

Összesen 66,0 1,5 67,5 66,5 2,3 68,9 66,8 3,3 70,1 68,9 3,8 72,7 
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A bértámogatást befejezők közül a nők a vizsgált időszak mindegyik évében magasabb elhelyezkedési 
mutatót produkáltak. A legnagyobb különbség az elhelyezkedésben a férfiak és a nő között 2011-ben 
volt, 5,6 százalékponttal volt magasabb a nők munkában állási arány a bértámogatást követően, mint a 
férfiaké, ez a különbség 2014.I. félévre 3,7 százalékpontra mérséklődött.  

 
 

26. ábra: A bértámogatást befejezők elhelyezkedési mutatói életkor szerint 2011-2014 I. félév 
(%) 

 2011 2012 2013 2014 I. félév 
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25 év alatt 64,2 1,4 65,5 64,7 2,3 67,0 65,3 3,1 68,5 67,2 3,3 70,5 

25 - 54 év 67,3 1,6 68,9 67,6 2,3 69,9 67,7 3,3 71,0 69,7 3,8 73,5 

55 év és fe-
lette 62,5 1,5 64,0 60,2 2,6 62,9 61,8 4,1 66,0 65,3 5,4 70,7 

Összesen 66,0 1,5 67,5 66,5 2,3 68,9 66,8 3,3 70,1 68,9 3,8 72,7 

 

Életkor csoportok szerint vizsgálva a bértámogatást befejezők elhelyezkedési arányait azt látjuk, hogy 
a 25-54 évesek helyezkednek el legnagyobb arányban a bértámogatást követően a vizsgált időszakban. 
A 25 év alatti fiatalok bértámogatást követő elhelyezkedési aránya 2011-ben (65,5%), 2012-ben (67,0%) 
és 2013-ban (68,5%) magasabb, mint az 54 év felettieké, 2014-ben az idősebb korcsoport elhelyezke-
dési mutatója „behozza” a 25 év alattiakét, azonban ez jórészt a magas (5,4%) másodlagos munkaerő-
piaci elhelyezkedési mutatónak tudható be. 

 

 

5.3 Bérköltség-támogatás 

 

A bérköltség-támogatást a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11/A.§ szabályozza. Bérköltség-támogatás 
csak munkaerő-piaci program keretében működtethető támogatás a munkabér és járulékai legfeljebb 
100%-os mértékben történő folyósítását lehetővé teszi, legfeljebb 3 éven át. Az eszköz keretében nem 
csak a célcsoporthoz tartozó személyek, hanem a programmenedzsment foglalkoztatásával kapcsolat-
ban felmerülő bér-és járulék költségek is megtéríthetők. A bérköltség-támogatásban érintettek többsége 
a TÁMOP 1.1.2 (illetve a TÁMOP 1.1.4) program keretében volt támogatott foglalkoztatásban. 

 

A bérköltség-támogatás érintett létszáma függ a különböző munkaerő-piaci programok aktuális számá-
tól és működési intenzitásától. Ennek fényében kell értelmezni a vizsgált négy évben a bérköltség-tá-
mogatás érintett létszámának alakulását. 
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2011-ben 25,7 ezer fő, 2012-ben 28,3 ezer fő volt az érintett létszám, majd 2013-ban több mint a 2,5-
szeresére ugrott, 2014-ben csökkent a bérköltség-támogatás érintett létszáma 53,8 ezer főre. 

 

27. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek létszámának alakulása 

 

 

 

 

5.3.1 Megyék szerint 

 

A bérköltség-támogatásban érintettek létszáma szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a leg-
magasabb a vizsgált négy évben, a megyében bértámogatásban részesülők száma folyamatosan emel-
kedett, a 2011-es 1,9 ezer főről 2014-re 6,1 ezerre emelkedett a bérköltség érintett létszáma. 
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28. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek létszámának összetétele megyénként,2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 1040 913 1826 1698 

Baranya 886 1111 2545 2895 

Békés 1592 1940 2376 1952 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1854 2338 4130 6099 

Budapest 674 613 1034 1581 

Csongrád 736 374 1457 1460 

Fejér 821 537 1534 956 

Győr-Moson-Sopron 456 438 787 734 

Hajdú-Bihar 1118 1741 2320 2600 

Heves 583 538 1161 1160 

Jász-Nagykun-Szolnok 543 785 1879 1621 

Komárom-Esztergom 452 589 1675 1459 

Nógrád 434 1048 1333 1830 

Pest 686 580 1912 1889 

Somogy 646 1159 1502 782 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1613 2019 4285 4560 

Tolna 445 391 732 720 

Vas 326 488 826 785 

Veszprém 650 267 1285 1386 

Zala 300 399 711 786 

Összesen 15855 18269 35380 36953 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyancsak magas volt a bértámogatással dolgozó álláskeresők 
száma, a vizsgált négy évben 10% és 12% között mozgott az arányuk az összes bérköltség-támogatá-
son belül, 2011-ben volt a legalacsonyabb a létszám (1,6 ezer fő), mely 2014-re 4,6 ezer főre emelke-
dett. 

A bérköltés támogatás érintett létszáma a vizsgált időszakban Győr-Moson-Sopron, Tolna. Vas, és Zala 
megyében volt a legalacsonyabb. 

Természetesen a bérköltség-támogatás érintett létszámának földrajzi megoszlása függ az adott megye 
gazdasági fejlettségétől, illetve a az indított munkaerő-piaci programok számától is. 

 

A regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva Békés és Komárom-Esztergom megyében a legjelentősebb a 
bérköltség-támogatás. Békés megyében 2011 és 2013 között 9,5%-ról 24,5%-ra nőtt a bérköltség-tá-
mogatásban érintettek álláskeresőkhöz viszonyított aránya, majd 2014.ben 18,4%-ra mérséklődött. Ko-
márom-Esztergom megyében ez a mutató a vizsgált négy évben folyamatosan emelkedett, a 2011-es 
5,3%-ról 2014-re24,7%-ra nőtt. 
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29. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya a regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva 
megyénként,2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 5,2 4,8 13,0 11,1 

Baranya 5,8 6,2 20,8 21,6 

Békés 9,5 11,1 24,5 18,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 4,6 5,0 14,4 15,1 

Budapest 2,4 2,2 5,4 7,0 

Csongrád 6,5 3,9 13,9 13,6 

Fejér 4,8 5,3 13,6 10,7 

Győr-Moson-Sopron 6,5 7,7 18,9 22,9 

Hajdú-Bihar 3,5 5,0 11,9 9,4 

Heves 4,3 4,1 10,6 10,3 

Jász-Nagykun-Szolnok 3,1 3,7 11,8 10,5 

Komárom-Esztergom 5,3 7,4 23,6 24,7 

Nógrád 4,4 7,1 18,5 16,5 

Pest 2,9 2,7 7,7 8,2 

Somogy 5,4 6,6 15,5 8,4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4,6 4,8 12,6 14,0 

Tolna 6,6 5,2 13,5 11,3 

Vas 5,7 8,9 21,2 20,1 

Veszprém 5,3 4,8 14,8 17,2 

Zala 3,2 4,4 10,0 9,6 

Összesen 4,7 5,1 13,5 12,7 

 

 

5.3.2 Támogatott vállalkozások 

 

Bértámogatáshoz hasonlóan a bérköltség-támogatás során sem csak a regisztrált álláskeresőket támo-
gatjuk azzal, hogy állást keresve kiközvetítik egy munkahelyre, hanem azt a vállalkozást, gazdálkodó 
szervezetet is, amely a támogatás segítségével olcsóbban foglalkoztatja az adott álláskeresőt. 

 

A négy vizsgált évben a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás a legtöbb bérköltség-
támogatásban érintett, a létszám a megfigyelt időszakban folyamatosan emelkedett. A kereskedelem, 
gépjárműjavítás ágazatban szintén magas volt a bérköltség-támogatáson belül az ágazatban támoga-
tással dolgozók aránya, 2011 és 2014 között végig a csökkent ez az arány, 2011-ben még az össze 
bérköltség-támogatásban részesülő 18,3%-a dolgozott az ágazatban, míg 2014-ben már csak a15,8%-
a. A feldolgozóipar a harmadik ágazat, ahol nagyobb arányban dolgoztak bérköltség-támogatásban ré-
szesült álláskeresők. 2011-től folyamatosan csökkent a feldolgozóiparban bérköltség-támogatással fog-
lalkoztatottak aránya az össze bérköltség-támogatáson belül, 2011-ben 14,6% volt ez az arány 2014-
ben pedig már csak 6,2%, abszolút számban a 2013-as volt a kiemelkedő év (7,6 ezer bérköltség tá-
mogatottal). 
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30. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek ága-
zati hovatartozása szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

5.3.3 Cégméret 

 

A bérköltség-támogatással érintett gazdálkodó szervezetek nagysága szerint vizsgálva az adatokat azt 
tapasztaljuk, hogy hasonlóan a bértámogatás esetén tapasztaltakhoz a bérköltség-támogatásban érin-
tett álláskeresők száma is a mikro-vállalkozásoknál a legnagyobb, számuk 2013-ban több mint a dup-
lájára (39,8 ezer fő) emelkedett az előző két évhez képest.  

 

31. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya a támogatott gazdálkodó szervezetek 
nagysága szerint, 2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Mikrovállalkozás 58,8 61,7 56,0 42,5 

Kisvállalkozás 19,6 19,0 22,3 28,9 

Középvállalkozás 16,1 13,5 14,8 20,5 

Nagyvállalat 4,5 4,4 4,8 6,3 

Nem ismert 1,0 1,5 2,2 1,8 

Összes 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 2011 2012 2013 2014 

Bérköltség-támogatás érintett létszáma 25697 28264 71094 53817 

 

A kisvállalkozásokban bérköltség-támogatással dolgozó álláskeresők aránya 2014-ig folyamatosan nőtt 
2011-ben 19,6% volt, 2014-ben 9,5 százalékponttal volt magasabb. A középvállalkozásokban bérkölt-
ség-támogatással dolgozók aránya a vizsgált négy évben szintén nőtt, a 2011-es 16,1%-ról 2014-re 
20,5%-ra emelkedett. A nagy vállaltoknál bérköltség támogatottak aránya nőtt a vizsgált időszakban, 
2011-ben 4,5% volt, míg 2014-ben 6,3%. 

 

 

5.3.4 Nem 

 

A bérköltség-támogatásban a bértámogatáshoz képest is magasabb a nők aránya, a vizsgált négy év-
ben 2011-ben és 2014-ben is meghaladta az 55%-ot. 2012-ben és 2013-ban legalacsonyabb volt az 
arányuk (53,7% és 53,8%). 

32. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya nemek szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.3.5 Életkor 

 

A bérköltség-támogatásban érintett létszám a 25 év alatti korcsoportban a vizsgált négy évben dinami-
kusan nőtt, 2011-ben 18,9% volt az arányuk (4,9 ezer fő), 2012-ben 40,2% (11,4 ezer fő), 2013-ban 
már 52,5% (37,3 ezer fő). 2014-ben pedig 70% fölé emelkedett a fiatalok aránya, ami 37,8 ezer főt 
jelentett. A 25-54 évesek aránya a bérköltség-támogatásban a fiatalokéval ellentétben csökkent a vizs-
gált időszak alatt. 2011-ben még 68,1% volt az arányuk és folyamatos csökkenés mellett 2014-re 
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19,9%-ra esett vissza. Az 54 év felettiek aránya a vizsgál négy évben változó volt, 2012-ben volt a 
legmagasabb (16,5%) és 2014-ben volt a legalacsonyabb (10,0%). 

 
 

33. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

25 év alatt 4866 11370 37296 37765 

25 - 54 év 17510 12225 25616 10694 

55 év és felette 3321 4669 10234 5358 

Összesen 25697 28264 71094 53817 

 

Részletesen vizsgálva a bérköltség-támogatás életkor szerinti érintett létszámát, megfigyelhetjük, hogy 
magas a 18-19 évesek aránya, 2014-re elérte a 41,6%-ot. Ez elsősorban a beindult támogatott diák-
munka programnak tudható be. 

34. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.3.6 Iskolai végzettség 

 

35. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek száma iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Alapfokú 6822 6519 20447 22360 

Középfokú 16559 18733 44693 28662 

Felsőfokú 2231 2883 5432 2521 

Nem ismert 85 129 2574 274 

Összesen 25697 28264 71094 53817 
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A bérköltség-támogatás érintett létszámának döntő többsége a középfokú végzettséggel rendelkezők-
ből tevődik ki, arányuk 2013-tól csökkent, 2012-ben 66,3% volt az arányuk, mely 2014-re 53,3%-ra 
csökkent. A középfokú végzettségen belül 2014 (13,9%) kivételével a szakmunkások voltak a legtöb-
ben, de csökkent az arányuk a bérköltség-támogatáson belül (29,8%ról 21,9%-ra), a szakközépiskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya a 2012-es emelkedést követően csökkent, a 2012i 19,0%-ról 2014-
re 16,4%-ra esett vissza. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya emelkedett az elmúlt négy év-
ben, a 2011-es 12,4%-ról 19,4%-ra. 

36. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

 

37. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (%) 
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A felsőfokú végzettséggel bérköltség-támogatásban érintettek aránya 4,7% és 10,2% között változott a 
vizsgált négy évben, 2011-ben 8,7% volt, 2012-től csökkent az arányuk 10,2%-ról 4,7%-ra. 
 

5.3.7 Tartós munkanélküliek 

 

A bérköltség-támogatás érintett létszámán belül a vizsgált négy évben csökkent a tartós, azaz a támo-
gatást megelőzően több mint egy éve regisztrál álláskeresők aránya, a 2011-es 17,2%-ról 2013-as át-
meneti emelkedés () után 2014-ben 12,8% volt az arányuk, mely 2,6 ezer főt jelentett. 

A 6-12 hónapja regisztráltak arány a vizsgált négy évben jelentősen csökkent, a 2011i 26,4%-ról 2014-
re 19,1%-re változott az arányuk a bérköltség-támogatásban részesülteken belül. 

A bérköltség-támogatáson belül jelentősen emelkedett a 6 hónapnál rövidebb ideje álláskeresők aránya, 
a 2011-es 56,4%-hoz viszonyítva 11,7 százalékpontot emelkedett az arányuk. 

38. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya a támogatás előtti regisztráció hossza 
szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.3.8 Foglalkozások 

 

A bérköltség-támogatásban a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások dominálnak, a 
foglalkozás csoport aránya a vizsgált négy évben, évről évre nőtt, 2011-ben 29,5% volt az arányuk, míg 
2014-ben már 54,3%. 

A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásokban dolgozik a bérköltség-támogatásban részesültek 
12,6-17,7%-a, 2014-ben volt a legalacsonyabb az arányuk, 12,9%, ami 6.8 ezer főt jelentett. 
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39. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek aránya foglalkozási főcsoport szerint 2011-2014 
(%) 

 

 

 

Megemlítjük még az irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásokat is, melyben a bértámogatás-
ban érintettek 12-13%-a dolgozott a vizsgált négy évben, kis mértékben emelkedett az arányuk az el-
múlt négy évben a bérköltség-támogatáson belül. 

Az ipari és építőipari foglalkozások a következő foglalkozási főcsoport, amelyben magas arányba dol-
goznak a bérköltség-támogatásban résztvevők, arányuk ebben a foglalkozáscsoportban 2012i átmeneti 
emelkedés után (13,3%) csökkent, 2014-re 6,6%-ra esett vissza. 

Az ergyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások is jellemzőek a bérköltség-tá-
mogatásban résztvevőkre, arányuk e foglalkozás főcsoportban a vizsgált négy év alatti folyamatos csök-
kenéssel 13,0%-ról 6,6%-ra fogyott. 

 

A bérköltség-támogatással foglalkoztatottak körében a képzettséget nem igénylő foglalkozások a leg-
jellemzőbbek. A vizsgált időszakban legnagyobb létszámban az „egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású” foglalkozás volt a legjellemzőbb, sőt 2013-ban és 2014-
ben a számuk megsokszorozódott a megelőző két évhez viszonyítva. Van számos olyan szellemi és 
egyéb foglalkozás a toplistában, amely magas szintű képzettséget igényel, mint például az ápoló, pin-
cér, adminisztrációs ügyintéző, általános irodai adminisztrátor. 
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40. ábra: Bérköltség-támogatásban érintettek leggyakoribb foglalkozásai 2011-2014 (fő) 

 
2011 

 
 

2012 

 

Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

2900 
Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

2563 

Bolti eladó 1943 Bolti eladó 1759 

Adminisztrációs ügyintéző 962 Adminisztrációs ügyintéző 1057 

Egyéb takarító és kisegítő 876 Intézményi takarító és kisegítő 971 

Intézményi takarító és kisegítő 734 Egyéb takarító és kisegítő 847 

Portás, telepőr, egyszerű őr 610 Szociális gondozó, szakgondozó 735 

Szociális gondozó, szakgondozó 560 Pincér 716 

Általános irodai adminisztrátor 537 Konyhai kisegítő 474 

Konyhai kisegítő 460 
Egyéb, máshova nem sorolható irodai, 
ügyviteli foglalkozású 

451 

Egyéb ügyintéző 455 Általános irodai adminisztrátor 427 

 
2013 

 
 

2014 

 

Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

12204 
Egyéb, máshova nem sorolható egy-
szerű szolgáltatási és szállítási foglalko-
zású 

18166 

Bolti eladó 4446 Bolti eladó 2726 

Adminisztrációs ügyintéző 3574 Egyéb takarító és kisegítő 2605 

Egyéb takarító és kisegítő 2857 Adminisztrációs ügyintéző 2446 

Szociális gondozó, szakgondozó 2021 Intézményi takarító és kisegítő 2181 

Intézményi takarító és kisegítő 1775 Szociális gondozó, szakgondozó 2079 

Pincér 1541 Pincér 1489 

Portás, telepőr, egyszerű őr 1538 Általános irodai adminisztrátor 823 

Építőipari segédmunkás 1126 Egyéb ügyintéző 658 

Általános irodai adminisztrátor 1055 Portás, telepőr, egyszerű őr 647 

 

 

5.3.9 Kifizetett támogatások 

 

A bérköltség-támogatás keretében kifizetett összes támogatás adatai 2012 és 2014 között állnak ren-
delkezésre. 2012-ben bérköltség-támogatás keretében 5,5 milliárd forintot fizettek ki, 2013-ban 9,2 mil-
liárd forintot, míg 2014-ben a bértámogatásra kifizetett összeg 12,4 milliárd forint volt. 
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41. ábra: Bérköltség-támogatás keretében kifizetett támogatás havi átlaga, 2011-2014 (Ft/hó/fő) 

 

 

 

A bérköltség-támogatás keretében kifizetett fajlagos támogatás 2013-as éves kivételével folyamatosan 
emelkedett. 2011-ben az egy támogatottra jutó havi kifizetés értéke 82,1 ezer Ft/hó/fő volt, 2012-ben 
92,6 ezer Ft/hó/fő és 2013-ban lecsökkenve 82,8 ezer Ft/hó/fő. 2014-ben jelentősen magasabb lett a 
fajlagos kifizetés mértéke, 111,1 ezer Ft/hó/fő. 

 

42. ábra: Bérköltség-támogatás során kifizetett támogatás havi átlaga megyénként 

 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 78 773 95 168 92 283 120 130 

Baranya 82 433 92 706 73 797 116 769 

Békés 82 737 99 557 92 471 148 573 

Borsod-Abaúj-Zemplén 90 422 87 435 68 377 95 986 

Budapest 70 910 65 623 86 831 165 261 

Csongrád 85 361 96 907 92 572 91 750 

Fejér 79 135 124 967 61 599 83 490 

Győr-Moson-Sopron 77 354 104 749 98 650 117 695 

Hajdú-Bihar 89 973 86 343 102 153 189 166 

Heves 81 629 83 534 85 504 83 086 

Jász-Nagykun-Szolnok 79 788 95 265 71 857 84 675 

Komárom-Esztergom 75 531 84 856 55 676 71 420 

Nógrád 76 491 90 436 68 373 80 889 

Pest 80 083 77 272 58 764 93 595 

Somogy 76 727 93 746 81 969 120 739 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 88 840 87 675 93 664 97 622 

Tolna 69 679 108 158 74 587 120 618 

Vas 76 861 90 037 217 130 110 039 
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 2011 2012 2013 2014 

Veszprém 70 288 108 627 52 465 102 869 

Zala 76 332 105 077 78 698 106 704 

Összesen 82 140 92 602 82 814 111 140 

 

 

5.3.10 A támogatás időtartama 

 

A bérköltség-támogatás átlagos támogatási időtartamot a támogatás befejezése után számolják ki, így 
azok a mindenkori kilépőkre vonatkoztathatók. Az egy főre eső átlagos támogatási időtartam a vizsgált 
négy időszakban évről évre csökkent. 2011-ben a támogatás átlagos időtartama 5,5 hó/fő volt, amely 
2013-ra és 2014-re 2,7 hó/fő értékig esett vissza. 

 

43. ábra: Bérköltség-támogatásban töltött átlagos időtartam, 2011-2014 (hó/fő) 
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44. ábra: Bérköltség-támogatásában töltött átlagos támogatási időtartam megyénként, 2011-
2014 (hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 5,5 4,4 3,3 3,4 

Baranya 5,7 5,6 2,8 2,7 

Békés 5,4 3,9 3,1 3,0 

Borsod-Abaúj-Zemplén 5,2 3,3 2,5 2,4 

Budapest 6,4 5,7 2,7 2,5 

Csongrád 5,7 5,7 2,7 2,6 

Fejér 5,1 3,9 2,3 2,8 

Győr-Moson-Sopron 6,4 4,8 3,3 3,8 

Hajdú-Bihar 4,8 3,7 2,6 2,5 

Heves 4,5 4,3 2,6 2,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 5,3 3,5 2,7 2,0 

Komárom-Esztergom 6,9 5,0 2,6 3,1 

Nógrád 4,7 3,6 2,7 2,6 

Pest 7,3 6,8 2,5 2,4 

Somogy 5,1 4,1 2,9 3,6 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,2 4,0 2,6 2,3 

Tolna 5,1 6,5 2,8 3,0 

Vas 5,4 4,1 2,8 3,3 

Veszprém 7,0 5,0 2,3 2,2 

Zala 6,5 5,1 2,9 2,8 

Összesen 5,5 4,4 2,7 2,7 

 

 

5.4 Elhelyezkedés bérköltség-támogatást követően 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan vizsgálja az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedé-
sét, az eszköz befejezését követő 180. napon. Ezeknek az adatoknak a segítségével mutatjuk be, hogy 
a vizsgált aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést kö-
vető 180. napon. A vizsgálat idején a féléves követés miatt 2014re csak az első félévben befejezett 
támogatásokat lehet vizsgálni. 

 
  



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 65/191 

45. ábra: A bérköltség-támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói megyék szerint  

2011-2014. I. félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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Bács-Kiskun 72,6 1,1 73,8 66,1 2,0 68,1 64,3 6,1 70,4 69,4 4,7 74,1 

Békés 68,7 5,9 74,6 61,2 9,9 71,1 44,5 18,0 62,4 48,6 4,8 53,4 

Csongrád 71,4 2,3 73,7 66,1 2,9 69,0 44,4 3,4 47,9 54,5 2,7 57,2 

Tolna 76,7 3,9 80,6 65,1 6,7 71,8 35,5 27,0 62,4 49,0 22,1 71,0 

Baranya 76,2 2,5 78,6 69,3 4,5 73,8 39,1 9,4 48,5 42,8 4,1 46,9 

Somogy 78,8 0,9 79,7 62,9 5,0 67,9 56,5 5,3 61,8 62,4 4,1 66,5 

Hajdú-Bihar 73,0 2,8 75,8 54,8 10,6 65,4 37,2 24,5 61,7 35,8 11,9 47,7 

Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 74,7 1,7 76,3 56,5 9,1 65,6 33,4 4,3 37,7 47,9 5,3 53,2 

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 82,0 1,8 83,8 65,2 6,3 71,6 58,9 6,3 65,2 51,2 4,4 55,6 

Heves 80,5 0,9 81,4 67,6 3,9 71,5 50,5 6,2 56,7 49,5 11,7 61,2 

Borsod-
Abaúj-Zemp-
lén 69,0 1,2 70,1 57,1 8,0 65,1 39,9 18,0 57,9 50,6 7,6 58,3 

Nógrád 74,7 1,0 75,7 52,5 8,0 60,5 38,7 6,0 44,7 47,9 4,3 52,2 

Fejér 75,9 1,0 76,9 64,3 2,9 67,3 31,5 3,6 35,1 49,0 7,8 56,8 

Veszprém 78,0 2,2 80,3 70,9 4,3 75,1 41,3 6,3 47,6 46,0 12,9 58,9 

Komárom-
Esztergom 79,9 0,9 80,8 72,1 3,0 75,1 44,3 3,9 48,1 45,7 2,2 47,8 

Pest 78,3 1,0 79,2 68,5 2,4 70,9 50,9 8,3 59,2 57,0 6,2 63,2 

Főváros 76,5 1,4 77,9 67,3 1,1 68,4 51,5 1,8 53,4 53,1 2,4 55,4 

Vas 76,2 1,5 77,7 68,7 2,7 71,3 55,9 14,5 70,3 53,4 6,6 60,0 

Győr-Moson-
Sopron 78,4 2,6 81,0 79,1 2,0 81,1 52,5 6,4 58,8 70,3 3,7 73,9 

Zala 72,1 1,5 73,5 61,5 4,3 65,9 45,2 9,3 54,5 52,4 3,8 56,1 

Összes 74,4 2,1 76,4 62,6 6,2 68,9 43,9 9,9 53,8 50,8 6,3 57,1 

 

A bérköltség-támogatás esetén az elhelyezkedési mutatók szemben a bértámogatással a vizsgált idő-
szakban folyamatosan csökkentek, 2011-ben a támogatást befejezők 76,4%-a dolgozott fél évvel a be-
fejezést követően, ez az arány 2013-ban 53,8% volt, majd 2014.I. félévben ismét magasabb lett 57,1% 



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 66/191 

a bérköltség-támogatást befejezők arány a befejezést követő 180. napon. Az adatok lehetőséget adnak 
arra, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy az elsődleges vagy a másodlagos (ez esetünkben szinte kizárólag 
a közfoglalkoztatást jelenti) munkaerőpiacon talált munkát az egyén a bértámogatást követően. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a másodlagos munkaerőpiacon való elhelyezkedés szerepe 2013-ig nő, 2011-ben még 
csak a támogatást befejezők 2,1%-a dolgozott a másodlagos munkaerőpiacon 2013-ban a támogatást 
befejezőknek más a 93,9%-a. 2014.I. félévben a támogatást befejezők másodlagos munkaerőpiacon 
való elhelyezkedési mutatója visszaesett a 2012-es szintre (6,3%-ra). 

Miután a bérköltség-támogatás munkaerő-piaci programokon belül adható az elhelyezkedési esélyek 
földrajzi megoszlása nem követi a bértámogatásét, sokkal inkább a gazdaságilag kevésbé fejlett me-
gyékben magasabb az elhelyezkedési mutató. 

 

46. ábra: A bérköltség-támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói nemek szerint 2011-2014. I. 
félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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Férfi 73,9 2,5 76,3 62,2 6,4 68,6 44,4 9,9 54,2 51,3 6,3 57,6 

Nő 74,8 1,8 76,5 63,1 6,1 69,1 43,6 9,9 53,5 50,3 6,3 56,7 

Összesen 74,4 2,1 76,4 62,6 6,2 68,9 43,9 9,9 53,8 50,8 6,3 57,1 

 

A bérköltség-támogatást befejezők közül a nők elhelyezkedési aránya 2011-ben () és 2012-ben () ma-
gasabb volt, mint a férfiaké, ezt követően azonban megfordult a trend, 2014.I. félévre a férfiak elhelyez-
kedési aránya 57,6% volt, míg a nőké kevesebb, 56,7%.  
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47. ábra: A bérköltség-támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói életkor szerint 2011-2014. 
I. félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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25 év alatt 73,8 2,3 76,0 57,4 8,1 65,5 34,6 11,5 46,0 41,2 6,9 48,0 

25 - 54 év 74,8 2,0 76,8 67,9 4,9 72,8 70,3 5,8 76,1 71,0 5,0 76,0 

55 év és fe-
lette 71,6 2,2 73,8 65,8 3,6 69,4 65,7 5,0 70,7 65,5 5,9 71,4 

Összesen 74,4 2,1 76,4 62,6 6,2 68,9 43,9 9,9 53,8 50,8 6,3 57,1 

 

Életkor csoportok szerint vizsgálva a bérköltség-támogatás befejezők elhelyezkedési arányait azt látjuk, 
hogy a 25-54 évesek helyezkedési mutatója 2012 (72,8%) kivételével 27% körül volt a bérköltség-tá-
mogatást követően. A 25 év alatti fiatalok bérköltség-támogatást követő elhelyezkedési aránya a vizs-
gált időszakban drasztikusan csökkent. 2011-ben 76,0%, 2012-ben 65,5%), 2013-ban 48,0%) volt, ez 
a csökkenés feltételezhetően a diákmunka programok térnyerése miatt van, hiszen nem is a hosszú 
távú foglalkoztatás a cél. Mindezekért javasoljuk a diákmunkát elkülönítetten kezelni a monitoring során 
a bérköltség-támogatástól a valósabb elhelyezkedési mutatók érdekében.  

 

 

5.5 Képzés 

 

A munkaerő-piaci képzést, a képzési támogatás nyújtásának feltételeit a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló, 1991. évi IV. tv. 14 .§-a szabályozza. 

A képzés támogatás célja, hogy a törvényben meghatározott, illetve a munkaviszonyban álló szemé-
lyeknek a képzését biztosítsa, ha rendszeres foglalkoztatásuk képzés nélkül nem valósítható meg. A 
támogatás formája lehet: 

 Kereset-kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, 

 a képző intézmény által megállapított képzési költség és vizsgadíj, valamint 

képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi illetőleg helyközi utazás költsége. 
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48. ábra: Képzésben érintettek létszámának alakulása (fő) 

 

 

 

A munkaerő-piaci képzés érintett létszáma a vizsgált négy év során nagyságrendi növekedésen ment 
át. 2011-ben 35,6 ezer fő volt képzésben, 2012-ben 46,6 ezer fő. 2013-ban már 133,2 ezer fő kézében 
résztvevők érintett létszáma, mely 2014-ben tovább emelkedett, 190,9 ezer főre. A képzési létszám 
ilyen mértékű emelkedését a 2013-ban beindult téli közfoglalkoztatási program keretében megvalósult 
közfoglalkoztatási képzés magyarázza. 

 

 

5.5.1 Megyék szerint 

 

A munkaerő-piaci képzés érintettek létszáma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legmagasabb 
mind a vizsgált négy évben, a létszám folyamatosan emelkedett, 2001-ben 3,9 ezer fő, 2014-ben 27,5 
ezer fő volt a létszám. Szintén kiemelkedő a képzésben résztvevők érintett létszáma Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, itt az összes képzésben résztvevő 9-13% kapott képzési támogatást A legkevesebb 
képzési támogatásban érintett Vas, Zala és Komárom-Esztergom megyében volt, szintén kis létszámú 
volt ez a támogatási forma Győr-Moson-Sopron megyében. 
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49. ábra: Képzésben érintettek létszámának összetétele megyénként,2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 2743 3163 5371 9191 

Baranya 1775 2374 6965 10840 

Békés 2137 3434 8111 11508 

Borsod-Abaúj-Zemplén 3900 5986 18071 27542 

Budapest 2183 2529 2469 9303 

Csongrád 1471 1568 6695 6183 

Fejér 1218 1316 4551 6925 

Győr-Moson-Sopron 1068 1230 2620 2575 

Hajdú-Bihar 2515 3648 15076 18786 

Heves 1249 1745 4033 8068 

Jász-Nagykun-Szolnok 1770 2700 9053 11960 

Komárom-Esztergom 986 1033 3319 3494 

Nógrád 1049 1474 2184 8755 

Pest 2163 2244 5885 7511 

Somogy 1469 1885 7300 9232 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3426 5389 17455 22160 

Tolna 984 1432 3525 4454 

Vas 981 1196 2627 3459 

Veszprém 1381 1129 4067 4802 

Zala 1107 1125 3718 4221 

Összesen 35575 46600 133218 190969 

 

A munkaerő-piaci képzés jelentőségét és mértékét úgy tudjuk az egyes megyék esetében összehason-
lítani, hogy a standardizáljuk a létszámokat, vizsgálatunkban ezt a folyamatot az álláskeresőkhöz mért 
arányuk kiszámításával végeztük el. 

 

A vizsgált négy év alatt a képzésben érintettek regisztrált álláskeresőkhöz mért arányának drasztikus 
emelkedése mutatja a közfoglalkoztatási képzés rendkívüli dominanciáját.  

Míg 2011-ben a képzésben érintettek regisztrált álláskeresőkhöz mért aránya 6,4% volt addig ez a mu-
tató 2014-re 45,2% ugrott fel. Békés, Nógrád és Vas megye volt, ahol ez az ugrás a legmagasabb volt. 

Ezzel szemben Budapesten és Pest megyében az országos átlaghoz képest nem volt olyan jelentős az 
képzésben érintett létszámában való emelkedés a vizsgált időszakban. 
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50. ábra: Képzésben érintettek aránya a regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva megyénként, 
2011-2014 (%) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 8,6 10,0 17,7 37,4 

Baranya 6,2 8,3 27,7 53,2 

Békés 8,3 13,7 35,7 65,5 

Borsod-Abaúj-Zemplén 5,9 9,0 30,5 53,6 

Budapest 4,8 5,2 5,3 25,8 

Csongrád 7,3 7,3 33,4 41,5 

Fejér 5,7 6,2 23,2 47,4 

Győr-Moson-Sopron 9,7 11,9 27,6 43,9 

Hajdú-Bihar 5,6 7,8 34,0 50,9 

Heves 6,1 8,4 20,5 54,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 6,0 9,5 34,3 55,3 

Komárom-Esztergom 7,6 7,8 26,0 39,0 

Nógrád 5,6 7,5 12,2 59,0 

Pest 5,3 5,5 14,5 21,9 

Somogy 6,0 7,6 31,5 45,8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,0 9,1 31,3 48,3 

Tolna 7,2 10,1 26,7 42,7 

Vas 11,8 14,9 31,3 57,4 

Veszprém 8,3 7,2 26,5 44,1 

Zala 7,3 7,5 22,8 34,4 

Összesen 6,4 8,3 25,2 45,2 

 

 

5.5.2 Nem 

 

A munkaerő-piaci képzésben —szemben a bérjellegű támogatásokkal— a férfiak voltak többségben a 
vizsgált négy évben. A férfiak aránya 2011-től folyamatosan csökken, amíg 2011-ben 54,0% volt az 
arányuk, addig 2014-ben csak 51,0% volt. 
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51. ábra: Képzésben érintett létszám nemek szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.5.3 Életkor 

 

A munkaerő-piaci képzésben érintett létszám, mintegy kétharmada a 25-54 éves korcsoportba tartozott 
2011-hez és 2012-höz képest 3 százalékponttal magasabb volt a korcsoport aránya 2013-ban és 2014-
ben. 2014-ben arányuk 68,4% volt, ami 130,1 ezer főt jelentett. 

A képzésben érintett 25 év alatti fiatalok aránya 2011-től folyamatosan csökkent a vizsgált időszakban, 
2011-ben 31,0% volt az arányuk, 2014-ben már csak 22,2%. 

 

52. ábra: Képzésben érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

25 év alatt 11016 13156 29833 42394 

25 - 54 év 23302 30682 91509 130609 

55 év és felette 1266 2762 11885 17966 

Összesen 35575 46600 133218 190969 
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53. ábra: A képzésben érintettek aránya életkor szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

5.5.4 Iskolai végzettség 

 

A munkaerő-piaci képzésben érintettek létszámának döntő többsége a középfokú végzettséggel ren-
delkezőkből tevődik ki, arányuk a vizsgált négy évben csökkent, a 2011-es 65,9%-ról 2014-re 44,9%-ra 
süllyedt a képzésben részesülteken belül. A középfokú végzettségen belül a szakmunkások vannak a 
legtöbben, arányuk 21,0% és 22,2% között változott az elmúlt négy évben. A szakközépiskolai végzett-
séggel rendelkezők aránya csökkent a vizsgált időszakban, 21,1%-ról 10,4%-ra. A gimnáziumi érettsé-
givel rendelkezők aránya szintén kisebb lett az elmúlt négy évben, a 2011-es 16,9%-ról 8,6%-ra esett 
vissza. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező képzésben résztvevők aránya a vizsgált négy 
évben jelentősen emelkedett, 2011-ben arányuk még 26,7% volt, amely 2014-re 52,7%-ra emelkedett. 

 

A felsőfokú végzettséggel munkaerő-piaci képzésben érintettek aránya 7,4%-ról 2,4%-ra csökkent 2011 
és 2014 között. 

 

54. ábra: Képzésben érintettek száma iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Alapfokú 9507 16211 66720 100649 

Középfokú 23206 27639 62305 84545 

Felsőfokú 2633 2474 3394 4500 

Nem ismert 229 276 808 1276 

Összesen 35575 46600 133218 190969 
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55. ábra: Képzési támogatásban érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

 

5.5.5 Kifizetett támogatások 

 

A képzésre kifizetett támogatások a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 2012-re és 2014-re állnak 
rendelkezésre. Ezek szerint a képzést befejezők esetében 2013-ban 10,4 milliárd forintot fizettek ki, 
2014-ben ez az érték több mint a duplájára emelkedett, 21,1 milliárd forintra. 

 

A képzési támogatás egy főre eső havi átlaga 94,1 ezer forint volt 2011-ben, 2013-ban 83,6 ezer forintra 
csökkent, majd 2014-ben már csak 59,3 ezer forint volt. 

56. ábra: Képzési támogatás keretében kifizetett támogatás havi átlaga, 2011-2014 (Ft/hó/fő) 
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57. ábra: Képzési támogatás keretében kifizetett támogatás havi átlaga iskolai végzettség 
szerint, 2011-2014 (Ft/hó/fő) 

 2011 2012 2013 

általános iskola 94 646 88 995 49 068 

szakiskola 94 459 81 060 58 885 

szakközépiskola 91 569 84 393 75 705 

szakmunkásképző 98 424 84 982 50 930 

gimnázium 89 611 90 769 78 582 

technikum 92 374 92 199 72 223 

főiskola 90 267 81 588 77 258 

egyetem 88 856 65 078  

Összes 94 113 83 621 59 309 

 

 

5.5.6 Támogatásban töltött időtartam 

 

Az átlagos támogatási időtartamot a támogatás befejezése után számolják ki, így azok a mindenkori 
kilépőkre vonatkoztathatók. Az egy képzésben résztvevőre eső átlagos támogatási időtartam a vizsgált 
négy évben 2011-ben 10,6 hónap volt, 2012-ben volt a legmagasabb 18,2 hónap, majd 2014-ig folya-
matosan csökkent 11,4 hó/fő értékig. 

58. ábra: Képzési támogatással töltött átlagos időtartam, 2011-2014 (hó/fő) 
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59. ábra: Képzési támogatásában töltött átlagos támogatási időtartam iskolai végzettség 
szerint, 2011-2014 (hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

általános iskola 9,1 15,5 16,9 9,7 

szakiskola 15,2 18,7 16,6 17,2 

szakközépiskola 14,3 18,9 15,7 14,2 

szakmunkásképző 7,8 16,0 15,6 7,9 

gimnázium 16,5 20,5 16,2 13,7 

technikum 9,1 18,5 15,3 9,2 

főiskola 8,5 16,3 15,4 11,6 

egyetem 7,6 16,0  8,1 

Összes 10,6 18,2 16,2 11,4 

 

5.6 Elhelyezkedés képzést követően 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan vizsgálja az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedé-
sét, az eszköz befejezését követő 180. napon. Ezeknek az adatoknak a segítségével mutatjuk be, hogy 
a vizsgált aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést kö-
vető 180. napon. A vizsgálat idején a féléves követés miatt 2014re csak az első félévben befejezett 
támogatásokat lehet vizsgálni. 

A munkaerő-piaci képzés monitoring adatok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál 2013-ig álltak ren-
delkezésre, így azokat 2011 és 2013 között vizsgáljuk. 

 

A munkaerő-piaci képzést esetén az elhelyezkedési mutatók sokkal szerényebbek, mint a támogatott 
foglalkoztatások esetében. A képzést befejezők elhelyezkedési mutatói a vizsgált időszakban folyama-
tosan emelkedtek, 2011-ben a képzési támogatást befejezők 43,5%-a dolgozott fél évvel a befejezést 
követően, 2012-ben 46,0%-a és 2013-ban az elhelyezkedési mutató már 55,3% volt. Ez a növekedés a 
közfoglalkoztatásban való elhelyezkedés miatt van, mivel közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésből 
elsősorban a közfoglalkoztatásban helyezkednek el. Az adatok lehetőséget adnak arra, hogy azt is 
megvizsgáljuk, hogy az elsődleges vagy a másodlagos (ez esetünkben szinte kizárólag a közfoglalkoz-
tatást jelenti) munkaerőpiacon talált munkát az egyén a képzést követően. Azt tapasztaljuk, hogy a 
másodlagos munkaerőpiacon való elhelyezkedés szerepe erőteljesen őt a képzést befejezők körében, 
ezzel párhuzamosan csökken az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés.. 
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60. ábra: A képzést befejezők elhelyezkedési mutatói nemek szerint 2011-2013 (%) 
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Férfi 38,9 0,2 43,7 31,3 0,3 49,3 28,3 25,2 53,5 

Nő 42,1 1,2 43,3 34,2 6,7 40,9 28,9 28,6 57,5 

Összesen 40,4 3,1 43,5 32,5 3,5 46,0 28,6 26,7 55,3 

 

A képzési támogatást befejezők közül a vizsgált időszakban változó, hogy melyik nem képviselőinek 
magasabb az elhelyezkedési mutatója, 2011-ben közel azonos (43%), 2012-ben a férfiak (49,3%) elhe-
lyezkedési arány magasabb 8,4 százalékponttal, mint a nőké, 2013-ben nők elhelyezkedési mutatója 
(57,5%) magasabb 4 százalékponttal, mint a férfiaké.  

 

 

5.7 Vállalkozóvá válás támogatása 

 

A vállalkozóvá válás támogatása a korábbi két (álláskeresők vállalkozóvá válásának és az önfoglalkoz-
tatóvá válásnak a támogatása), eltérő eljárással működő támogatás részben megváltozott tartalmával 
nyújtható: 

 3 millió forintig terjedő támogatás visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő formában nyújt-
ható, és 

 a vállalkozóvá váló álláskereső részére a minimálbér összegének megfelelő, legfeljebb hat hónap 
időtartamig havonként folyósított támogatás állapítható meg, függetlenül attól, hogy az álláske-
reső részesül-e járadékban.  

 A támogatások együttesen vagy külön is adhatók. Mindkét támogatási forma annak az álláskere-
sőnek nyújtható:  

 akit a munkaügyi kirendeltség legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, és 

 aki önmaga foglalkozatását egyéni vállalkozás keretében vagy társas vállalkozás személyesen 
közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő társas vállalkozáshoz 
csatlakozással) oldja meg. 

 A visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás esetében 1 év türelmi idő után 5 év alatt kell vissza-
fizetni a megítélt összeget, amely felhasználható beruházásra és forgóeszköz feltöltésre egy-
aránt. 

  

 A vállalkozóvá válás támogatásában érintett létszáma a vizsgált négy évben 6,9 ezer és 4,7 ezer 
fő között változott. 2011-ben volt legmagasabb az érintett létszám, 6,9 ezer fő, majd 2012-ben és 
2013-ban lecsökkent 4,7 ezerre, illetve 4,8 ezerre, 2014-ben ismét megnőtt a létszám, közel 6 
ezer fő volt vállalkozóvá válás támogatásában. 
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61. ábra: Vállalkozóvá válás támogatássa érintett létszám, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

5.7.1 Megyék szerint 

 

62. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában érintettek létszámának összetétele megyénként,  

2011-2014 (%) 

 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 3,9 3,1 3,8 5,5 

Baranya 7,5 7,8 7,9 6,9 

Békés 3,5 3,0 3,4 5,2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 9,6 12,6 12,1 10,0 

Budapest 8,5 6,4 4,0 2,4 

Csongrád 3,9 3,5 3,2 2,6 

Fejér 3,3 2,6 2,1 5,0 

Győr-Moson-Sopron 3,3 2,8 2,6 3,7 

Hajdú-Bihar 8,5 4,0 5,1 7,6 

Heves 3,6 5,6 6,1 5,7 

Jász-Nagykun-Szolnok 3,5 3,7 5,1 4,7 

Komárom-Esztergom 2,7 3,4 3,6 3,7 

Nógrád 1,8 1,6 1,9 2,9 

Pest 6,3 5,0 3,2 3,5 

Somogy 5,9 6,2 6,0 3,6 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9,7 10,6 11,6 10,9 

Tolna 4,7 5,9 5,7 4,3 

Vas 3,8 5,4 4,3 4,8 

Veszprém 2,6 2,7 3,5 2,1 
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 2011 2012 2013 2014 

Zala 3,5 4,0 4,9 5,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

A vállalkozóvá válás támogatásának érintett létszáma Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében volt a legmagasabb mind a vizsgált négy évben, az összes bértámogatott 10-11%-a 
ebben a megyében volt. 

A regisztrált álláskeresőkhöz viszonyított arányuk Vas megyében volt a legmagasabb a vállalkozóvá 
válás támogatásában résztvevőknek, 2013-ban volt legalacsonyabb ez a mutató (2,4) és 2014-ben a 
legmagasabb (4,7). 

A regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva legkevesebb vállalkozóvá válás támogatásában résztvevő 
Nógrád és Pest megyében volt a vizsgált négy évben, a mutató a négy év átlagában 0,7, ami Nógrád 
megye esetében 171 főt, Pest megye esetében 207 főt jelentett 2014-ben. 

 

 

5.7.2 Nem 

 

A vállalkozóvá válás támogatásában érintettek között a vizsgált négy évben a nők voltak többségben. 
2012-ben volt legmagasabb az arányuk (55,0%), 2014-ben a legalacsonyabb, 51,5%. 

63. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában érintett létszám nemek szerint, 2011-2014 (fő) 

 

 

 

 

5.7.3 Életkor 

 

A vállalkozóvá válás támogatásában érintett létszám több mint 80%-a a 25-54 éves korcsoportba tarto-
zott mind a négy vizsgált évben, ez az arány abszolút számban 2011-ben 5,7 ezer főt, 2012-ben 3,8 
ezer főt, 2013-ban 3,9 ezer főt jelentett. 2014-ben e korcsoportban 4,9 ezer fő kapott támogatást. 
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64. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásban érintettek száma életkor szerint, 2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

25 év alatt 759 600 612 758 

25 - 54 év 5739 3750 3872 4873 

55 év és felette 382 325 298 335 

Összesen 6880 4675 4782 5966 

 

A részletesebb korcsoport bontás azt mutatja, hogy a 30-34 és a 35-39 évesek szerepeltek legmaga-
sabb arányban a vállalkozóvá válás támogatásában. A 30-34 éves korcsoport aránya a 2011-től (19,2%) 
csökkenő tendenciát mutat, a négy év alatt 4,2 százalékponttal lett a korcsoport aránya kisebb a vállal-
kozóvá válás támogatásában. 

A 35-39 évesek viszont emelkedett a vizsgált időszak alatt, 2011-ben 17,9% volt az arányuk, 2014-ben 
már 18,5%-ra nőtt. 

65. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában érintettek aránya életkor szerint, 2011-2014 (%) 

 

 

 

 

5.7.4 Iskolai végzettség 

 

A vállalkozóvá válás támogatásában érintett létszámának közel háromnegyede a középfokú végzett-
séggel rendelkezőkből tevődik ki, arányuk a vizsgált négy év közül az első háromban 73,2% és 73,8% 
között ingadozott, 2014-ben 75,1%-ra emelkedett.  

A középfokú végzettségen belül a szakmunkások vannak a legtöbben (25,5% és 27,3% között), a szak-
középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya emelkedett a vizsgált időszakban, 22,0%-ról 24,0%-ra. 
A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya lényegesen nem változott a vizsgált négy év alatt 17,0% 
és 17,9% között maradt. 
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66. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásban érintettek száma iskolai végzettség szerint,  

2011-2014 (fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Alapfokú 623 444 477 519 

Középfokú 5065 3451 3502 4478 

Felsőfokú 1161 764 780 942 

Nem ismert 31 16 23 27 

Összesen 6880 4675 4782 5966 

 

A felsőfokú végzettséggel vállalkozóvá válás támogatásban érintettek aránya csökkent az elmúlt négy 
évben, a 2011-es 16,9%-ról 2014-re lecsökkent 15,8%-ra. 

 

67. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-
2014 (%) 
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68. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában érintettek aránya iskolai végzettség szerint, 2011-
2014 (%) 

 

 

 

5.7.5 Kifizetett támogatások 

 

A vállalkozóvá válás támogatása keretében kifizetett összes támogatás 2012-től áll rendelkezésünkre, 
és a támogatásból kilépőkre van számítva. Így vállalkozóvá válás támogatása keretében 2011-ben a 
támogatásból kilépőkre 1,5 milliárd forintot, 2012-ben 1,8 milliárd forintot és 2014-ben 2,9 milliárd forin-
tot fizettek ki. 

 

A vállalkozóvá válás támogatása keretében egy támogatottra eső havi kifizetések a vizsgált négy év 
alatt jelentősen emelkedtek. A fajlagos kifizetések tartalmazzák az összes támogatási elemet, beleértve 
a minimálbér összegű, 6 hónapig folyósítható támogatást, valamint a visszatérítendő és nem visszaté-
rítendő tőketámogatás összegét is. 

2011-ben a fajlagos kifizetés a vállalkozóvá válás keretében 75,9 ezer Ft/hó/fő, 2012-ben ez az összeg 
3 ezer forinttal volt magasabb. 2013-ban közel kétszeresére nőtt a fajlagos kifizetés mértéke (141 ezer 
Ft/hó/fő), 2014-ben tovább emelkedett a fajlagos kifizetés nagysága, 173,5 ezer Ft/hó/főre. 
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69. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában kifizetett támogatás havi átlaga, 2011-2014 
(Ft/hó/fő) 

 

 

 

70. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában kifizetett támogatás havi átlaga megyénként,  

2011-2014 (Ft/hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 94 756 54 142 428 964 230 243 

Baranya 61 810 76 345 103 227 112 173 

Békés 81 085 65 037 400 492 200 792 

Borsod-Abaúj-Zemplén 85 543 73 477 137 315 113 522 

Budapest 67 597 71 005 129 964 262 634 

Csongrád 63 309 63 412 125 124 176 261 

Fejér 57 968 80 888 206 237 204 312 

Győr-Moson-Sopron 67 718 71 238 90 646 89 868 

Hajdú-Bihar 73 272 77 057 89 014 162 893 

Heves 72 637 75 333 95 856 85 306 

Jász-Nagykun-Szolnok 100 946 74 204 138 427 149 169 

Komárom-Esztergom 58 102 76 582 91 385 91 454 

Nógrád 71 783 93 698 104 012 690 691 

Pest 65 907 59 006 83 887 143 375 

Somogy 64 700 74 054 93 204 107 666 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 62 502 67 834 203 135 367 026 

Tolna 177 522 86 291 97 970 153 125 

Vas 68 484 189 663 88 838 89 357 

Veszprém 62 516 60 368 199 125 355 149 

Zala 70 326 73 280 89 868 90 300 

Összesen 75 928 79 062 140 976 173 532 

 

75 928 79 062

140 976

173 532

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2011 2012 2013 2014



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 83/191 

 

5.7.6 A támogatás időtartama 

 

Az átlagos támogatási időtartamot a támogatás befejezése után számolják ki, így azok a mindenkori 
kilépőkre vonatkoztathatók. Az egy főre eső átlagos támogatási időtartam 2013-ig folyamatosan emel-
kedett, majd 2014-ben valamelyest visszaesett. 2011-ben még 4,8 hónap volt az egy főre eső támoga-
tás időtartama, 2012-ben ez 6,3 hónapra emelkedett, 2013-ban már átlagosan 8 hónapig voltak vállal-
kozóvá válás támogatásában az egyének. 2014-ben fél hónappal rövidebb (7,5 hónap) lett az egy főre 
eső támogatás átlagos ideje. 

 

71. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában töltött átlagos támogatási időtartam, 2011-2014 
(hó/fő) 
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72. ábra: Vállalkozóvá válás támogatásában töltött átlagos támogatási időtartam megyénként, 
2011-2014 (hó/fő) 

 2011 2012 2013 2014 

Bács-Kiskun 4,2 5,0 5,5 5,2 

Baranya 5,5 5,7 6,7 7,3 

Békés 4,6 5,0 5,1 5,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 5,3 10,3 13,4 12,7 

Budapest 4,7 5,4 5,8 6,9 

Csongrád 4,3 5,1 6,3 6,4 

Fejér 3,8 4,8 4,2 4,7 

Győr-Moson-Sopron 4,5 5,4 5,6 6,0 

Hajdú-Bihar 5,0 6,6 8,5 5,8 

Heves 5,5 9,6 10,3 10,9 

Jász-Nagykun-Szolnok 4,4 5,3 5,8 6,0 

Komárom-Esztergom 4,4 5,5 6,0 5,7 

Nógrád 5,0 6,3 15,7 6,1 

Pest 4,8 5,2 5,8 5,7 

Somogy 5,4 5,4 6,3 6,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,1 8,2 14,5 14,3 

Tolna 5,2 5,8 6,0 6,1 

Vas 4,2 5,1 5,7 5,5 

Veszprém 4,5 5,2 5,8 5,2 

Zala 4,5 5,9 6,8 7,1 

Összesen 4,8 6,3 8,0 7,5 

 

 

5.8 Elhelyezkedés vállalkozóvá válás támogatást követően 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan vizsgálja az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedé-
sét, az eszköz befejezését követő 180. napon. Ezeknek az adatoknak a segítségével mutatjuk be, hogy 
a vizsgált aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket befejezők hány százaléka dolgozik a befejezést kö-
vető 180. napon. A vizsgálat idején a féléves követés miatt 2014re csak az első félévben befejezett 
támogatásokat lehet vizsgálni. 

A vállalkozóvá válás támogatása estén az elhelyezkedés mutatón nem csak a 180. napon való munká-
ban állást értjük, hanem a támogatott vállalkozás meglétét is. 
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73. ábra: A vállalkozóvá válás támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói megyék szerint 
2011-2014. I. félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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Bács-Kiskun 54,9 0,0 54,9 35,8 0,9 36,8 77,0 0,0 77,0 77,8 0,0 77,8 

Békés 50,6 0,6 51,1 50,6 1,2 51,8 52,8 0,0 52,8 59,1 6,1 65,2 

Csongrád 38,5 0,0 38,5 42,9 2,0 44,9 65,9 0,0 65,9 67,9 0,0 67,9 

Tolna 78,2 0,4 78,7 78,1 2,9 81,0 83,0 0,5 83,5 92,0 0,0 92,0 

Baranya 73,0 1,6 74,7 66,5 1,8 68,3 73,3 1,3 74,6 73,8 0,0 73,8 

Somogy 65,3 1,5 66,8 76,2 1,6 77,7 75,4 2,1 77,4 77,5 0,0 77,5 

Hajdú-Bihar 62,3 1,9 64,2 72,0 3,3 75,3 75,9 1,9 77,8 76,3 5,1 81,4 
Szabolcs-
Szatmár-Be-
reg 66,5 0,8 67,3 55,8 2,2 58,0 52,0 1,5 53,6 54,4 0,0 54,4 
Jász-Nagy-
kun-Szolnok 74,2 0,0 74,2 75,2 0,9 76,1 74,8 4,6 79,5 69,9 8,2 78,1 

Heves 90,9 0,0 90,9 79,8 0,0 79,8 72,7 2,0 74,7 68,1 1,4 69,4 
Borsod-
Abaúj-Zemp-
lén 86,8 0,3 87,1 80,7 1,6 82,3 74,2 1,8 76,0 77,2 1,0 78,2 

Nógrád 82,2 0,0 82,2 84,0 2,0 86,0 86,5 0,0 86,5 85,3 0,0 85,3 

Fejér 76,3 0,0 76,3 80,2 3,7 84,0 84,4 1,3 85,7 .. .. .. 

Veszprém 79,5 0,0 79,5 80,9 0,0 80,9 73,5 0,9 74,4 80,0 0,0 80,0 
Komárom-
Esztergom 82,0 0,0 82,0 69,4 0,0 69,4 68,3 0,0 68,3 83,3 2,8 86,1 

Pest 76,0 0,3 76,4 75,1 1,1 76,2 66,3 0,0 66,3 72,9 0,0 72,9 

Főváros 71,4 0,2 71,6 71,4 0,4 71,8 68,7 0,0 68,7 56,7 0,0 56,7 

Vas 80,3 1,3 81,5 81,8 0,6 82,4 78,7 0,7 79,4 84,6 0,0 84,6 
Győr-Moson-
Sopron 79,3 0,6 79,9 78,4 1,0 79,4 85,9 1,2 87,1 78,8 0,0 78,8 

Zala 77,3 0,0 77,3 82,2 1,9 84,1 70,8 0,9 71,7 83,1 1,7 84,7 

Összes 71,2 0,6 71,9 71,0 1,5 72,5 72,9 1,3 74,1 72,7 1,4 74,1 
 

A vállalkozóvá válás esetén az elhelyezkedési mutatók a vizsgált időszakban kis mértékben emelked-
tek, 2011-ben a támogatást befejezők 71,9%-a dolgozott fél évvel a befejezést követően, ez az arány 
2014.I. félévben 74,1% volt. Az adatok lehetőséget adnak arra, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy az 
elsődleges vagy a másodlagos (ez esetünkben szinte kizárólag a közfoglalkoztatást jelenti) munkaerő-
piacon talált munkát az egyén a képzést követően. Azt tapasztaljuk, hogy a másodlagos munkaerőpia-
con való elhelyezkedés szerepe a vállalkozóvá válás támogatása esetében kicsi, egyik vizsgált évben 
sem éri el másfél százalékot. 
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Az elhelyezkedési esélyek földrajzi megoszlására jellemző, hogy 2014. I. félévben vállalkozóvá válás 
támogatását befejezők Tolna megyében (92,0%), Komárom-Esztergom megyében (86,1%), és Nógrád 
megyében (85,3%) helyezkedtek el (vagy működött tovább vállalkozásuk) legnagyobb arányban.. 

 

74. ábra: A vállalkozóvá válás támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói nemek szerint 
2011-2014. I. félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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Férfi 69,9 0,9 70,8 69,8 1,6 71,4 71,5 1,1 72,6 68,4 1,1 69,5 

Nő 72,5 0,4 72,9 71,9 1,4 73,3 74,1 1,4 75,5 76,2 1,7 77,9 

Összesen 71,2 0,6 71,9 71,0 1,5 72,5 72,9 1,3 74,1 72,7 1,4 74,1 

 

A vállalkozóvá válás támogatását befejezők közül a nők a vizsgált időszak mindegyik évében magasabb 
elhelyezkedési mutatót produkáltak. 2011 és 2013 között 1-2 százalékponttal volt magasabb nőt elhe-
lyezkedési aránya, mint a férfiaké, 2014. I. félévben vállalkozóvá válás támogatását befejezők esetében 
azonban ez a különbség 8,4 százalékpontra emelkedett, így a nők elhelyezkedési aránya 77,9% volt.  

 

75. ábra: A vállalkozóvá válás támogatást befejezők elhelyezkedési mutatói életkor szerint 
2011-2014. I. félév (%) 

 2011 2012 2013 2014. I. félév 
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25 év alatt 69,9 1,7 71,6 68,6 4,7 73,4 74,4 2,0 76,3 75,4 3,5 78,9 

25 - 54 év 71,5 0,5 72,0 71,7 1,0 72,6 72,9 1,0 74,0 72,7 1,1 73,8 

55 év és fe-
lette 69,8 0,4 70,2 67,7 1,4 69,1 69,7 2,4 72,1 66,7 1,6 68,3 

Összesen 71,2 0,6 71,9 71,0 1,5 72,5 72,9 1,3 74,1 72,7 1,4 74,1 

 

Életkor csoportok szerint vizsgálva a vállalkozóvá válás támogatását befejezők elhelyezkedési arányait 
azt látjuk, hogy a 25 év alatti korcsoport a vizsgált négy évben évről évre magasabb arányban helyez-
kedtek el, 2011-ben a támogatást befejezők 71,6%-a,míg 2014. I: félévben a 78,9%-a dolgozott. A 25-
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54 évesek helyezkedési aránya is emelkedett a vizsgált időszakban, de sokkal szerényebb mértékben, 
mint a fiatalok esetében, 2011-es 72,0%-ról 2013-as 74,0%-ra, illetve a 2014. I. félévi 73,8%-ra változott 
az elhelyezkedési mutató. 

 

 

6. Az aktív eszközök hatásainak vizsgálata 

6.1 Bevezető, a hatásvizsgálat célja 

Az munkaerő-piaci aktív és passzív eszközök hatásait vizsgálata sok esetben nem lépett túl egy konkrét 
eszköz eredményességének és mérhető hatásainak bemutatásán, nem terjedt ki több támogatási típus 
együttes hatásainak feltárására.  

A foglalkoztatáspolitika számos aktiváló eszközt alkalmazott az utóbbi években is a munkanélküli sze-
mélyek esetén. Képzések, bér és bérjellegű támogatások váltották egymást járadékos időszakkal és 
közmunkával, ahogy ezt a véletlen mintában kiválasztott személyek életútján is követni lehet. Az aktív 
eszközök mindegyikének kimondott célja az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés. Kutatásunk arra 
is keresi a választ, hogy ezek az eszközök együttese, vagy egymástól függetlenül mennyire képesek 
megfelelni ennek az elvárásnak.  

 

6.2 A hatásvizsgálatok módszertana 

A hatásvizsgálat tág értelemben véve az a folyamat, melynek során egy fejlesztési beavatkozás várt és 
a tényleges hatásait felismerjük és leírjuk, függetlenül attól, hogy azok tervezett vagy nem szándékolt 
eredményei annak. 

A hatások mérésének sarkalatos pontja, hogy mennyire megbízhatóan tudjuk elkülöníteni a vizsgált 
program hatását az egyéb tényezőkétől. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatásvizsgálata ese-
tén az a tény, hogy a vizsgált támogatások jól működnek, az önmagában nem bizonyítja a program 
hatásosságát. A hatás méréséhez azt is tudnunk kellene, hogy a résztvevő személyek milyen munka-
piaci pályát futottak volna be abban az esetben, ha nem vesznek részt a programban. Ezt az ún „tény-
ellentétes” állapotot nyilvánvalóan nem lehet megmérni, hiszen nem történt meg. A különféle hatásvizs-
gálati módszerek ennek a problémának a feloldására adott különböző válaszok. 

6.2.1 A hatásvizsgálatok értelmezési keretei  

Hatásvizsgálatot végezhetünk a beavatkozási terv jóváhagyása előtt (ex ante), a végrehajtás után (ex 
post), vagy az ezek közötti szakaszok bármelyikében. Az ex ante hatásvizsgálat előre jelzi a beavatko-
zás hatásait a tervezés, a kidolgozás és a jóváhagyás részeként. Az ex post vizsgálat azonosítja a 
tényleges hatásokat  a végrehajtás közben és után, és lehetővé teszi a az esetleg szükséges korrekciót, 
valamint információt nyújt a jövőbeni beavatkozások javításához.26  

A projekt keretébe megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív foglalkoztatáspolitikai esz-
közök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post hatásvizsgálatnak tekinthető.  

Az egyes beavatkozások esetén az okozott, eredményezet hatások halmazában jellemzően összekap-
csolódnak a beavatkozás társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai.  

                                                      
26 Enterprise Development Impact Assessment Information Service áttekintő tanulmányának felhasználásával 
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A hatásvizsgálatok további problémája, hogy általában csak a résztvevőkre gyakorolt közvetlen hatá-
sokra koncentrálnak. Elképzelhető azonban, hogy a célcsoport esetleges sikere más csoportok kárára 
történik. (Hudomiet - Kézdi 2005. 5.) 

Ezért a hatásvizsgálat különböző típusait integrálni illetve kombinálni kell, az ilyen integrált hatásvizs-
gálat természete különbözik az intervenció típusától és a teljes hatásvizsgálati csomag céljaitól és költ-
séghatékonyságától függően. 

Minden egyes hatásvizsgálati típushoz széles módszertani apparátus kapcsolódik a vizsgálat pontos 
céljára, a felteendő kérdések típusára, a szervezeti környezetre, a társadalmi-gazdasági kontextusra, a 
finanszírozási forrásokra, a kutatási kapacitásra és más jellemzőkre tekintettel. 

A hatásvizsgálatok általános célja egy tervezett, vagy végrehajtott tevékenységnek a környezeti, társa-
dalmi, gazdasági, stb. rendszere szerkezetére vonatkozó változások feltárása. A hatásvizsgálat része 
az előkészítés, a feltáró vizsgálat, és az ezt értékelő hatástanulmány.27 

Általában és a projekt keretében tervezett hatáselemzések fő célja az egyes társadalompolitikai beavat-
kozások leírása, értékelése, eredményességének megállapítása. A vizsgálat során alapvetően két fő 
kérdést kell megválaszolni: - bekövetkezett a kívánt hatás, és a végrehajtott beavatkozás következmé-
nye a hatás, vagy valamilyen más tényezőknek tulajdonítható? 

A továbbiakban bemutatjuk azokat a módszereket, amelyek segítségével választ adhatunk ezekre a 
kérdésekre és amelyek alkalmazásával eljuthatunk egy társadalompolitikai beavatkozás korrekt értéke-
léséhez. Ez a tanulmány főként – a kissé túldimenzionált környezetvédelmi hatásvizsgálatokkal szem-
ben – társadalmi hatásvizsgálatokra fókuszál. Ezek a módszerek együtt alkotják az alkalmazott társa-
dalomkutatásnak azt a területét, amelyet hatáselemzésnek nevezünk. 

6.2.2 A hatásvizsgálat módszerei  

1. Kvantitatív statisztikai módszerek, amibe beletartozik a kiindulási helyzet (baseline) vizsgálata, a ki-
indulási helyzet precíz azonosítása, a célok és beavatkozási irányok meghatározása, a teljesítmény-
értékelés és kimenetek mérése.  

A kvantitatív módszerek előnyei közé tartozik, hogy precízen operacionizált kérdésekre kvantifikált 
válaszokat képes nyújtani. Hátrányai közé olyan tényezőket sorolhatunk, mint a költségesség, vagy 
hogy csak olyan hatásokra vonatkozhatnak, amelyeket pontosan lehet mérni. További gondot jelent-
het a vizsgálat jelenségek közötti okozati összefüggés téves feltételezése. Minden hatásvizsgálatban 
szükség van bizonyos mértékű kvantifikációra, hogy a beavatkozás sikerességét és a nem kívánatos 
hatások mértékét ki tudjuk mutatni.  

2. A kvalitatív módszerek alkalmasak arra, hogy a társadalmi hatások komplexebb és/vagy érzékenyebb 
típusait vizsgáljuk. Ilyenek például a háztartáson belüli folyamatok, a politikai ügyek és a statisztikai 
kapcsolatok és politikai következmények kimutatására szolgáló vizsgálatok. Ezek a módszerek álta-
lában nagy hozzáértést követelnek, és relatíve költségesek lehetnek. Valamennyi hatásvizsgálatban 
szükséges lehet a kvalitatív interpretáció bizonyos szintje, hogy értékelhessük a megfigyelt hatások 
okait. 

3. A résztvevő vizsgálati módszerek alkalmasak a tényleges vagy feltételezett hatások kiindulási definí-
ciójának megalkotásához vagy pontosításához. Ezek a beavatkozásban érdekeltek igényeire, a fel-
vetett kérdésekre, a megfelelő vonatkoztatási keretekre és a használt indikátorokra vonatkozhatnak. 
Az ilyesféle módszerek bármely típusú hatásvizsgálatnak hasznára válhatnak, de különösen illenek 
a magyarázó alacsony költségvetésű vizsgálatokhoz és a megfigyelt statisztikai kapcsolatok lehetsé-
ges okainak első megközelítésben történő vizsgálatához. Ezek eszközei lehetnek az érdekelteknek 

                                                      
27 A módszereket elsősorban Tóth és mts, 2005. évi áttekintő tanulmánya alapján ismertetjük. 
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a vizsgálatba, a tanulási és döntéshozási folyamatokba való bevonásához. Ezeknek a módszereknek 
az alkalmazása szintén hozzáértést követel függően a szóban forgó ügy természetétől és attól a 
módtól, ahogy ezeket integráljuk más módszerekkel. Az érdekeltek bevonásának bizonyos fokára 
nagy valószínűséggel minden hatásvizsgálat során szükség van, hogy jól megértsük az érdekeltek-
nek a hatásokkal kapcsolatos meglátásait. 

Azonban a szóba jöhető technikák bármilyen együttesét használjuk, oda kell figyelnünk az: 

 átláthatóságra és elszámoltathatóságra 

 az érdekeltek bevonására 

 a nyert információ megbízhatóságára 

 a költség és hozzáértés követelményeire. 

6.2.3 A hatások és mellékhatások 

A társadalompolitikai beavatkozások érékelése során megkülönböztettünk szándékolt és nem szán-
dékolt hatásokat. A célkitűzés közvetlen elérését előidéző hatásokat tekintjük szándékolt hatásoknak, 
míg az egyes eszközök által kiváltott indirekt következményeket nem szándékolt mellékhatásoknak. A 
hatások és mellékhatásoknak három fő területét lehet kiemelni (ezen területek természetesen számos 
elemmel, vagy részterületek bővíthetők és szűkíthetők) ezek a környezeti, a gazdasági és a társa-
dalmi hatások. A szociális területen értelemszerűen társadalmi hatások vizsgálatával foglalkozhatunk, 
de rendkívül fontos megállapítani, hogy minden társalmi változást célzó beavatkozás szükségszerűen 
társadalmi, gazdasági, környezeti mellékhatásokkal jár. A társadalmi változtatásokra vonatkozó hatás-
vizsgálat szerves része ezen nem szándékolt folyamatok feltárása, részletes bemutatása.  

A hatókörük alapján megkülönböztethetünk lokális és globális hatásokat és mellékhatásokat. Egy 
beavatkozás hatásait akkor tekintjük lokálisnak, ha azok nem lépik át a fejlesztési terület határait. A 
vizsgálat eredményeit komolyan veszélyezteti a globális és lokális hatások szét nem választása, hiszen 
alapjában téves következtetéseket lehet levonni a beavatkozások lokális hatásainak általánosításával.  

A változtatásokhoz kötődő hatások és mellékhatások esetén az időbeliségük alapján megkülönböztet-
hetünk rövid és hosszú távú következményeket, hatásokat, amelyek sok esetben ellentmondanak 
egymásnak. 

Az alkalmazkodás alapján érdemes különválasztani az átmeneti és a stabilizálódott hatásokat és 
mellékhatásokat. A vizsgálat során figyelemmel kell lenni a tervezett hatások adaptációjára, a mellék-
hatások megjelenésére és meg kell különböztetni a beavatkozás során észlelhető, esetleges átmeneti 
hatásokat, valamint stabilizálódott, az új helyzetre jellemző hatásokat, melyek alapvetően befolyásolják 
a végeredményeket.  

6.2.4 Hatásvizsgálatok alkalmazása 

A hatásvizsgálatok megbízhatósága azon áll, vagy bukik, hogy mennyire tudjuk kiszűrni a programon 
kívüli hatásokat. A feladatot két fronton is meg lehet közelíteni: az egyik a program felépítése és az 
adatgyűjtés, a másik az elemzési módszerek.  

A jól megtervezett, a kísérleti helyzethez minél jobban hasonlító program-felépítés és lebonyolítás illetve 
a gondosan összegyűjtött adatok egyszerűen kiszámítható és értelmezhető hatás-mutatókat (indikáto-
rokat) eredményeznek. Minél körültekintőbben választjuk ki a kontrollcsoportot, minél több körülmény 
és összegyűjtött adat bizonyítja, hogy a program indulása előtt nem különböztek a résztvevők csoport-
jától, és utána sem érték őket más hatások (csak olyanok, amik a résztvevőket is érintették), annál 
biztosabbak lehetünk a hatásvizsgálat eredményében.  

A hatásvizsgálatok legérzékenyebb pontja tehát azoknak a hatásmechanizmusoknak a feltárása, me-
lyek beavatkoznak a változás által előidézett folyamatokba. Ezek a beavatkozó változók a tervezett 
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szándékokkal szemben alternatív magyarázatot jelenthetnek. Természetük szerint az ilyen alternatív 
magyarázatok éppúgy létrehozhatják, erősíthetik a kívánt, elvárt eredményt, mint ahogy kiolthatják an-
nak hatását. Az alternatív magyarázatoknak nevezett mellékhatás-mechanizmusok kiváltó oka három-
féle csoportba sorolható. 28  

 A korreláló magyarázó változó a vizsgálat során a figyelt oksági tényezővel együtt ható, rejtett 
korreláló tényező. 

 A függő változó szerinti szelekció során a vizsgált változó értékei a függő változó korábbi értéke 
alapján szelektálódnak. 

 A véletlen is szerepet kaphat – tévesen – egy kutatás interpretálásában, ezért hatását nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül.  

 Szupresszor- hatásról akkor lehet beszélni, ha a hatás nagyon is valóságos, mégsem látszik, 
mert egy ellentétes irányú hatásmechanizmus kioltja azt.  

A hatásvizsgálat során, amennyiben a szakmaiság minimális követelményeit a szemünk előtt tartjuk, 
mindig több vizsgálatot, adatfelvételt kell elvégezni. Az adatfelvételek duplázása, többszörözése teremti 
meg a megalapozott értékeléshez szükséges viszonyítási alapot. Viszonyítási alap hiányában ( vagyis 
ha nem tudjuk, mihez képest..) nem lehet megítélni egy beavatkozás hatását. Nem lehet korrekt, meg-
alapozott hatásvizsgálatot végezni csupán a változtatást követő vizsgálódással – legyen az mégoly pre-
cíz felvétel is.  

A hatásvizsgálatok minden elfogadott megoldása a viszonyítási alap megteremtésére törekszik, annak 
megállapítására, hogy mi lett volna, ha nem történik (történne) meg a beavatkozás. Az ilyen fajta vizs-
gálatokkal szemben követelmény, hogy a két felvétel közötti különbség kizárólag a beavatkozás legyen.  

A vizsgálatok eredményeiben mutatkozó különbség minimalizálását két eljárás biztosíthatja: 

1. Amennyiben a vizsgálat során két megfigyelési egységet választunk, a tervezett változtatás célzott-
jait és a változtatásból nem részesülők csoportját, gondosan ügyelnünk kell a két csoport lehetőség 
szerinti egyformaságára. 

2. Ügyelnünk kell arra is, hogy a tervezett változtatás érintettjeit a beavatkozás előtt és után is meg-
vizsgáljuk, a különbséget pedig a „reform” számlájára írjuk.  

A második esetben, a változást megelőző és azt követő vizsgálat esetében jelentős hátránynak számít, 
hogy a két időpont között a beavatkozástól független, jelentős változások következnek be, melyek al-
ternatív magyarázatok sokaságát teszik lehetővé.  

A megfigyelési egységek duplázása, többszörözése módszertanilag megfelelőbb megoldást jelent. A 
változást el nem szenvedő megfigyelési egységeket kontrollcsoportoknak tekintjük. Ezekben a vizsgá-
latokban a beavatkozásban érintett megfigyelési egységek és a kontrollcsoportnak tekintett, az előzők-
kel összehasonlítható mérési egységek vizsgálati eredményeit vetjük össze és csak a különbségeket 
tekintjük a bevezetett változás eredményének. A kontrollcsoportok kiválasztására 4 alapvető módszer 
áll a rendelkezésünkre: 

 randomizálás, amikor a két csoportot a véletlen elve alapján hozzuk létre 

 önkiválasztás, amikor a megfigyelési egységek – egyének – maguk döntik el, hogy a két csoport 
közül melyikbe kerülnek 

                                                      
28 Alternatív magyarázat: olyan magyarázat, amely ugyanúgy alkalmas a kapott eredmények értelmezésére, mint a mi saját ma-
gyarázatunk, s amelyet éppen ezért meg kell próbálni kiküszöbölni, mielőtt a magunk elképzelését helyesnek nyilvánítanánk. Az 
alternatív magyarázatok kiküszöbölésének legfőbb eszközei a szignifikateszt, a randomizálás, valamint a kontrollváltozók alkal-
mazása. Moksony, 1999. 219. o. 
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 már létező, természetes csoportokat kijelölése, amikor lehetséges megfigyelési egységeket a 
vizsgálatot végzők kinevezik kísérleti, illetve kontrollcsoportnak  

 a vizsgálat során egy változó értéke alapján döntik el, hogy ki kerül a kísérleti, és ki a kontrollcso-
portba. 

A hatásvizsgálati módszertani szakirodalom egyöntetűen a randomizálást tekinti a legmegfelelőbb eljá-
rásnak. A randomizálás biztosítja - a véletlen határai között - , hogy a beavatkozás előtt a kísérleti és a 
kontrollcsoport minden szempontból egyforma legyen. Ebben az esetben a két csoport eredményei kö-
zötti különbséget a beavatkozásnak tulajdoníthatjuk. valódi-kísérlet – a randomizálás alkalmazásának 
köszönhetően – jól megalapozott, biztos lábakon álló oksági következtetéseket tesz lehetővé.29  

Azokat a kutatásokat, amelyek a randomizálás módszerét alkalmazzák a kísérleti és a kontrollcsoport 
létrehozására, valódi kísérleteknek nevezzük. A kutatás belső érvényessége szempontjából a különféle 
kutatástípusok közül a valódi kísérlet a legerősebb. 

Azokat a kutatásokat, amelyekben a kísérleti és a kontrollcsoport vagy önkiválasztás révén, vagy pedig 
már létező csoportok felhasználásával jön létre, kvázi-kísérleteknek hívjuk. A valódi kísérletekkel szem-
beni kétségtelen hátránya ellenére azért alkalmazzák ezeket a vizsgálatokat, mert a randomizálás kor-
rekt végrehajtása sok esetben nehézségekbe, vagy akár etikai problémákba ütközik és ezért nem al-
kalmazható. Az összehasonlítandó csoportok elkerülhetetlenül nem csupán a beavatkozás – annak 
végrehajtása, illetve elmaradása – szempontjából fognak különbözni egymástól, hanem egy sor más 
szempontból is. A kvázi kísérletek a belső érvényesség tekintetében jelentősen elmaradnak a valódi 
kísérletektől.  

6.2.5 A beavatkozás előtti és utáni állapot összehasonlítása 

Kiindulópont-elemzés (baseline) a kiindulási állapothoz viszonyítja a tervezett változások által előidé-
zendő helyzetet. Alkalmazásával megmutatható, hogy milyen módosulások következnek be a szabá-
lyozás következtében a költségek, hasznok stb. tekintetében ahhoz a helyzethez képest, amely a sza-
bályozást megelőzően jellemzi az adott életviszony-rendszert  

A kiindulópont-elemzés különösen fontos lehet abban az esetben, amikor trendeket, jövőbeli változáso-
kat elemzünk, hiszen tudnunk kell, hogy mihez képest történnek változások. 

pretest-posttest design 

A viszonyítási alapot megteremthetjük azzal, hogy a beavatkozás előtt elvégzünk egy vizsgálatot. A 
pretest megfigyelt értéke egyfajta viszonyítási alapot, várt értéket jelent a posttest értékeivel szemben. 
A két vizsgálat mért értékeiben mutatkozó különbséget tekinthetjük a beavatkozás hatásának.  

megszakított idősor-elemzés 

A viszonyítási alap megteremtése azonban önmagában nem garantálja a vizsgálat sikerét. A pretest-
posttest vizsgálat nem számolhat egy a változtatástól függetlenül érvényesülő hatás, trend befolyásával. 
A kiküszöbölése érdekében ki kell szélesíteni a megfigyelések körét, nem csupán egy-egy, hanem több 
megfigyelést szükséges elvégezni mind a beavatkozás előtt, mind pedig azt követően. A megszakított 
idősoros elemzés középpontjában a beavatkozásnak az idősor alakulására gyakorolt hatása áll. A be-
avatkozást megelőző megfigyelésekből meghatározható az idősorban hosszabb távon érvényesülő 
trend és megállapítható, hogy az idősor beavatkozás utáni része jelentősen eltér-e attól a pályától, ami 

                                                      
29 A randomizáció a kísérleti alanyok kísérleti, illetve kontrollcsoportba sorolására szolgáló technika: véletlenszerű (random mó-
don). Babbie, 1995. 681. o. 

A randomizálás a nem véletlen alternatív magyarázatok kiküszöbölésére szolgáló eljárás, amelynek során a megfigyelési egysé-
geket – például egyéneket – véletlenszerűen rendeljük hozzá az általunk vizsgált magyarázó változó egyes értékeihez vagy ka-
tegóriáihoz. Moksony, 1999. 223. o. 
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ebből a korábbi trendből következne. A vizsgálat eredményét ebben az esetben is a várt értékek és a 
tapasztalt értékek különbsége jelenti.  

6.2.6 Kontrollcsoport alkalmazása 

A kontrollcsoport alkalmazásával végzett, ún. tervezett kísérletekben a program potenciális résztvevőit 
(egyének, intézmények, térségek) véletlen kiválasztással két csoportba osztják. A „kezelt csoport” tagjai 
részt vehetnek a programban, a „kontrollcsoport” tagjai nem. Ideális esetben így a két csoport összeté-
tele azonos, ezért a kontrollcsoport eredményváltozó-eloszlása jól írja le a kezelt csoport tényellentétes 
eredményeit, vagyis azt, hogy milyen eredményeket értek volna ők el, ha nem vesznek részt a prog-
ramban. A kezelt és a kontrollcsoport átlagos eredményeinek összehasonlítása ezért megfelelő becs-
lése a program átlagos hatásnak. 

A kontrollcsoportos kutatások előnyei és hátrányai 

A tervezett kísérlet a természettudományok klasszikus módszere. Elméleti szempontból a legtisztább 
és leginkább hihető eredményt produkáló hatásvizsgálati módszerek. Pontosságuk mellett fontos elő-
nyük egyszerűségük. Hátrányuk, hogy szociálpolitikai alkalmazhatóságuk korlátozott. A tervezett kísér-
leteket a beavatkozásokba be kell építeni azok megtervezésekor; utólagos elemzések esetén a mód-
szer nem alkalmazható. Az embereken való kísérletezés pedig nyilvánvaló morális és politikai problé-
mákat jelent, és a társadalmi kísérletek lebonyolítását egy sor praktikus akadály is nehezíti. 

6.2.7 A kontrollcsoportos kutatások fajtái 

6.2.7.1 non-equivalent control group design 

A vizsgálat egy, a beavatkozást követő kutatásból és egy, a viszonyítás alapjául szolgáló, a beavatko-
zással nem érintett területen lefolytatott kutatásból áll. Akkor alkalmazzák, ha a vizsgálatot megelőző 
kutatási tevékenységre már nincs lehetőség. Jelentős hátránya, hogy a két összehasonlítandó megfi-
gyelési egységet nem véletlenszerűen választják ki, hanem egyrészt adott (az ahol a változás hatását 
mérni szükséges), másrészt – általában – kutatói megfontolások alapján párként kijelölnek mellé. A két 
csoportot azonban a gondos kiválasztás mellett sem lehet egyformának tekinteni, azok nem ekvivalen-
sek. A kutatás mégis indokolt lehet abban az esetben, ha a beavatkozás nem szándékos, nem előre 
eltervezett volt, hatásait mégis szükséges felmérni.  

6.2.7.2 Nem teszünk semmit” elemzés (do-nothing) 

A kontrollcsoport alkalmazásával elvégzett összehasonlítási elemzések egyik változata a „Nem teszünk 
semmit” elemzés (do-nothing) megmutatja, hogy mi történne akkor, ha a szabályozás változatlan ma-
radna. A do-nothing, azaz a „nem teszünk semmit” elemzés arra keresi a választ, hogy mi történik az 
adott szabályozási környezetben, az adott érintettek számára milyen hatások várhatók, ha az adott sza-
bályrendszer nem változik, ill. ha a terület nem kerül szabályozásra.  

6.2.7.3 Diszkontinuitás modell 

A diszkontinuitás (regression discontinuity design) modellek egy nem kísérleti elemzési módszert jelöl-
nek. Akkor alkalmazható, ha a programba kerülés valamilyen folytonos változóhoz köthető, melynek 
egy meghatározott küszöbértéke dönti el, hogy az illető részesülhet-e a “ellátásban” vagy nem. A leg-
gyakoribb példák a korhatárhoz kötött szolgáltatások, programok (pl. 60 év felettiek vehetnek csak 
részt). A küszöbérték egyik oldalán a részvétel valószínűsége 0, a másik oldalán pozitív. A diszkontinu-
itás modellek alapvető ötlete az, hogy a határ egyik oldalán található egyének (egy hónap híján 60 
évesek) és a határ másik oldalán található egyének (éppen betöltötték a 60. évet) valószínűleg nagyjá-
ból ugyanolyan összetételűek minden szempontból. Formálisan: a küszöbértékben folytonos minden 
tulajdonság, így az eredményváltozó is – feltéve hogy a program nem létezik. A beavatkozás, ellátás 
valószínűsége ezzel szemben diszkontinuus (szakadást mutat) a küszöbértékben.  
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A két csoport eredményváltozói így csak akkor különbözhetnek egymástól, ha a programnak van hatása 
(hiszen a két csoport gyakorlatilag ugyanolyan minden egyéb tekintetben). 

A módszer alkalmazásának fontosabb eleme a szakadási pont azonosítása,  a korrekt adatfelvételek 
elvégzése, a diszkontinuitási minta kialakítása (a határ két oldalán milyen távolságban húzzuk meg az 
elemzésbe bevontak körét), valamint a hatások becslése az eredményváltozók összehasonlítása alap-
ján (átlagok összehasonlítása; parametrikus lineáris vagy polinomiális regressziók; lokálisan simított 
nemparametrikus regressziók stb.) 

A diszkontinuitás modellek alkalmazása mellett szól, hogy ideális esetben – azaz, amennyiben megfe-
lelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre, megfelelő mértékű a szakadás a beavatkozási 
valószínűségben, valamint a programhoz nem köthető változók folytonosak - a diszkontinuitás alapú 
hatásvizsgálatok megbízhatóan becslik a program hatását (legalábbis a diszkontinuitási pont körül). 
Legfontosabb hátránya, hogy csak olyan esetekben alkalmazható, ahol a beavatkozás valószínűségé-
nek van szakadása.  

6.2.8 Párosítási modellek 

A párosítási („matching”) modellek olyan elemzési módszerek, amelyeket elsősorban statisztikai hatás-
vizsgálatok során alkalmaznak, nem kísérleti szituációban. A párosítási modellek lényege az, hogy a 
programban részt vevő valamennyi egyént párosítja egy vagy több nem résztvevővel. A módszer célja 
az, hogy a létrehozott párok eredményváltozóinak az összehasonlításával minden egyes résztvevőre 
megbecsülje a program hatását, vagyis a beavatkozás eredményeként elért eredmény és a tényellen-
tétes (a beavatkozás hiányában elért) eredmény különbségét. A párok tagjai közötti különbség akkor 
tudja pontosan megragadni a program-hatást, ha a párok minden olyan változó tekintetében hasonlóak, 
amelyek befolyásolják az eredményt akármelyik (kezelt vagy nem kezelt) állapotban.  

A párosítási modellek nagy előnye, hogy utólagos hatásvizsgálatok esetében a program designtól füg-
getlenül alkalmazhatók. Megfelelő mennyiségű és minőségű adatok esetén, és amikor a tervezett kí-
sérletek vagy a diszkontinuitás modellek nem alkalmazhatók, a párosított mintáknál általában nincs jobb 
minta-kialakítási módszer hatásvizsgálatokhoz. További előnye, hogy rugalmasan kombinálható reg-
ressziós módszerekkel. Hátránya a nagy adatigény, nemcsak mintanagyság, hanem a megfigyelt vál-
tozók mennyiségének tekintetében is. 

6.2.9 Kontrollcsoport és pre-test együttes alkalmazása 

6.2.9.1 Comparative change design 

Mivel az egyszerű kontrollcsoportos vizsgálat során a kijelölt, kiválasztott megfigyelési egységekkel foly-
tatott vizsgálatba bevont helyszínek távolról sem csak a beavatkozás – annak megtörténte, illetve el-
maradása – szempontjából különböznek egymástól, hanem ezen kívül még egy sor más szempontból 
is, ezért a mért hatás, a két vizsgált terület mérési eredményeinek különbsége következhet a két (több) 
helyszín alapvető szerkezeti, összetételbeli különbségéből is. Ezt az alternatív magyarázatot szelekci-
ónak nevezik.  

A szelekció ellen megfelelő eljárás, ha kísérleti és a kontrollcsoportot nem csupán a beavatkozás után 
figyeljük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is (pre-test). A comparative change design-nak neve-
zett vizsgálat során két változást hasonlítunk össze egymással. Egyfelől a kísérleti csoportban a post-
test és a pre-test között lezajló változást, másfelől pedig a kontrollcsoportban a post-test és a pre-test 
között lezajló változást. Amennyivel a kísérleti csoportban megfigyelt változás mértéke meghaladja a 
kontrollcsoportban megfigyelt változást, azt tekintjük a beavatkozás hatásának. 



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 94/191 

6.2.9.2 Control time series design 

Azonban van olyan alternatív magyarázat, amivel szemben az egyik, fent említett kutatástípus sem véd 
megfelelően. Nehéz kivédeni annak az eseménynek, nem tervezett változásnak a hatását, mely a terve-
zett beavatkozással egy időben jelentkezik és hatása összekeveredik a beavatkozással. Maga a vizsgá-
lat, a megfigyelés is lehet a beavatkozás hatását elfedő, megerősítő, vagy éppen  kioltó esemény, hatás. 
Az egyéb események torzító hatásának kiküszöbölésére megoldás a vizsgált idősor – a kísérleti idősor 
– mellett egy másik idősornak – a kontroll-idősornak – a bevonása az elemzésbe. A beavatkozás tény-
leges hatását ebben az esetben úgy állapíthatjuk meg, hogy a kísérleti csoportban tapasztalt teljes 
változásból levonjuk azt a változást, ami a másik, a kontroll-idősorban is megfigyelhető, s csupán a 
maradékot tulajdonítjuk a beavatkozásnak. Ez a vizsgálati forma a comparative change design-tól az 
idősor bevezetésében, a megszakított idősor-elemzéstől a kontrollcsoport bevezetésében tér el.  

A belső érvényesség tekintetében a megszakított idősor-elemzés és a comparative change design 
gyengébb ugyan, mint a kísérleti és kontroll-idősor összehasonlításán alapuló control time series de-
sign, ez utóbbi azonban nehezebben alkalmazható azokban a meglehetősen gyakori esetekben, amikor 
a beavatkozás a népesség egészére kiterjed. 

6.2.10 A hatások összemérhetősége  

A különböző programok hatását rendszerint eltérő módszerekkel és indikátorokkal mérik, így ezek ösz-
szevethetősége nem magától értetődő.  

A mért hatások nem csak a programtól, hanem a választott mutatótól is függenek: egyes mutatókban 
természetszerűen nagyobb a szórás és bármilyen beavatkozás jelentős eltéréseket produkál, míg má-
sokban jóval kisebb elmozdulást lehet csak elérni. Ezért a hatás nagyságát (effect size) standardizálni 
szokták, például a mért hatás-érték és szórásának hányadosaként képzett mutató kiszámításával.  

Kísérleti programok esetében (ahol nem kell kiszűrni a résztvevő és a kontrollcsoport eltérő adottsága-
iból adódó hatásokat, mert a kísérleti helyzetet eleve úgy állították elő, hogy ilyenek ne legyenek) ez 
egyszerűen a résztvevő és a kontrollcsoport eredményeinek különbsége (hatás-érték) és a megfigyelt 
különbségek szórása, elosztva egymással. (Karoly et al 2005). Arról nincs konszenzus a szakirodalom-
ban, hogy mi számít kicsi, vagy jelentős hatásnak: van, aki csak a 0,80 feletti, mások már a 0,25 feletti 
nagyságot tekinti jelentősnek. (Scharle 2010. ) 

A kezelt és a kontrollcsoportban mért átlagos hatás különbsége jól kialakított kvázi-kísérleti helyzetben 
egyszerűen összevethető, a standardizált hatás-mutató számításakor azonban már a szórást is hasz-
nálni kell. A szórás esetében pedig a két csoport összetételének eltérését is ki kell szűrni (matching 
módszerrel). 

6.2.11 A választott módszer 

A hatásvizsgálati módszertan elsősorban a tervezett, vagy kísérleti jelleggel bevezetett beavatkozások 
esetén képes megbízható eredményeket produkálni. A futó, ráadásul országosan teljes körűnek tekint-
hető, sok embert érintő programok esetén rendkívül nehéz a megfelelő kontrollcsoport kiválasztása és 
a szükséges kiindulópont (baseline) megteremtése. A kutatás során ezért egy kiválasztott időpontot 
tekintettünk kvázi kiindulópontnak és ehhez képest határoztuk meg a vizsgálati és kontrollcsoportban 
tartozók alapsokaságait.  

 A vizsgált passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök esetén az ex ante hatásvizsgálat kizárt, ezért a pro-
jekt keretében megvalósuló hatásvizsgálat, a közfoglalkoztatás, az aktív foglalkoztatás-politikai eszkö-
zök és a passzív ellátások tekintetében egyértelműen ex post hatásvizsgálatnak tekinthető.  

Az általunk választott eljárás módszertani alapját kvantitatív statisztikai eljárás adja. Egy választott kiin-
dulási helyzet (baseline) vizsgálata, a kiindulási helyzet precíz azonosítása, valamint a bekövetkezett, 
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megismerhető és mérhető változások összevetésén alapul A kvantitatív módszerek előnyei közé tarto-
zik, hogy precízen operacionizált kérdésekre kvantifikált válaszokat képes nyújtani.  

A hatásvizsgálat tervezése és végrehajtása során további nehézséget okoztak a kutatás időbeli korlátai 
is. Ennek következtében a megszakított idősoros elemzés módszereit el kellett hagynunk és a pretest 
– posttest design módszerét kellett alkalmaznunk.  

A kontrollcsoport kialakítása során nem kívántunk eltekinteni a reprezentativitást biztosító mintavételes 
eljárástól, ezért a diszkontinuitás modell módszertanát alkalmaztuk. A mintavételes eljárással kialakított 
csoportok tehát csak egy tényező, a vizsgáét foglalkoztatáspolitikai eszközben részesülés tekintetében 
különböztek egymástól, minden más, kontrolálható változó tekintetben megegyezőnek voltak tekinthe-
tők.  

A hatásvizsgálat során kontrollcsoportot és pretest eljárást egyaránt alkalmaztunk. Annak érdekében, 
hogy kiszűrhessük a szelekciós hatásból eredő torzításokat a kísérleti és a kontrollcsoportot nem csu-
pán a beavatkozás után figyeltük meg (post-test), hanem azt megelőzőleg is (pre-test). A comparative 
change design-nak nevezett vizsgálat során két változást hasonlítunk össze egymással.  

 

6.3 A mintaválasztás, adatbázis-építés 

A kutatás a regisztrált álláskeresők bázisán áll, és a 2013-2014 közötti időszakot vizsgálja. Mivel az 
érintett személyek az aktív és passzív eszközök, valamint a közfoglalkoztatás esetén ugyanebből az 
érintett körből kerülnek ki, a vizsgálatok alapsokaságának ugyanazt tekintjük mindhárom eszköz-cso-
port (vagyis az aktív, a passzív és a közfoglalkoztatás eszközrendszere) esetében. A három eszköz-
csoport vizsgálata tehát egy alapsokaságon, egy időpontban és egy mintavétellel történik mind a vizs-
gálandó csoport, mind a kontrollcsoport esetében. Ez az eljárás biztosítja az egyes eszközök hatásainak 
összehasonlító értékelését, valamint az együttes előfordulások jellegének és gyakoriságának feltárását. 

A munkaügyi szervezet a kutatás specifikációjának megfelelően egy rögzített időpontban, 2014. június-
ban külön állományba rögzítette az álláskeresőként regisztráltak, a passzív ellátásban, az aktív foglal-
koztatáspolitikai eszközben (beleértve a közfoglalkoztatást is) lévőket. A rögzített állományból mindhá-
rom kutatási területre vonatkozóan egyenként 1500 fős véletlen mintát (és megfelelő méretű pótmintát) 
vett a Hivatal, az informatikai rendszerének felhasználásával. A megvalósítás során, a megtervezett 
kutatási terv szerint a mintába került egyéneken, a vizsgálati terv szerinti ütemezésben, kérdőíves for-
mában adatokat vettünk fel a Hivatal segítségével.  

Az NMH-tól kapott adatbázisok közül a személyek jellemzőit tartalmazó adatok a lakóhelyre, életkorra 
(születési év), iskolai végzettség szintjére, nemre vonatkozóan álltak rendelkezésre. A személyi adatok 
támogatásokra, ellátásokra és a munkavállalási eseményekre vonatkozó adatokkal történő egyesítése, 
tehát az egyéni életutak adatbázisának kialakítása tette lehetővé a korábbi munkatapasztalatra, az 
igénybe vett ellátásokra és támogatásokra vonatkozó változók kialakítását. Természetesen ebből az 
adatbázisból volt adatunk a vizsgált eseményeket követő elhelyezkedésekre vonatkozóan. A legfonto-
sabb befolyásoló tényezőknek a más kutatások, így a KSH MEF és TÁRKI Háztartás adatfelvétel esetén 
is az iskolai végzettség és a lakóhely volt tekinthető. Az általunk megkapott adatok sajnos nem teszik 
lehetővé, hogy a munkavállalás szempontjából olyan fontos jellemzőket elemezzünk, mint a háztartás 
szerkezete, egészségi állapot, származás, vagy egyéb, a munkavállalást befolyásoló tényezők.   

 

6.3.1 A kutatás menete 

A mintába szereplő személyek kiválasztása az alapsokaságból 

1. A mintában szereplő személyek főbb jellemzőinek leválogatása  
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2. A mintában szereplők aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 

3. A mintában szereplők közfoglalkoztatási támogatásainak azonosítása 

4. A mintában szereplők passzív foglalkoztatáspolitikai támogatásainak azonosítása 

5. A mintában szereplő személyek munkaviszonyainak azonosítása az NAV adatbázis alapján 

A hatásvizsgálat során össze kellett kapcsolni a különböző adatsorokat elemezhető adatbázissá. A min-
tában kiválasztott személyek főbb adataihoz egy anonim, személyüket azonosító kód alapján tudtuk 
kapcsolni a aktív, a közfoglalkoztatási és a nyilvántartási eseményeket, továbbá foglalkoztatásuk NAV 
adatait. A kapcsoláshoz az adatbázisok szűkített, legfontosabb jellemzőit tömörítő változatát használ-
tuk. Össze kellett kapcsolni az egyéni adatokat a támogatási, ellátási és foglalkoztatási adatokkal. En-
nek érdekében létrehoztuk:  

 az egyén jellemzők és az aktív eszközzel támogatott személy támogatásnak jellemzőit együtt 
mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és a közfoglalkoztatással támogatott személyek támogatásnak jellemzőit 
együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és a passzív eszközökkel támogatott személy támogatásnak jellemzőit 
együtt mutató adatbázist 

 az egyéni jellemzőket és foglalkoztatásaik jellemzőit bemutató adatbázist 

A 4 adatbázisból szűkített adattartalommal, a támogatások, ellátások és munkaviszonyok legfontosabb 
adataiból (kezdete, vége, jellege, megnevezése) fel tudtuk állítani a mintában szereplő személyek élet-
útját, a vizsgált, 2011 – 2014-es időszakra vonatkozóan. Az életút adatbázist ebben a kutatásban két 
kérdés megválaszolására használtuk:  

 milyen eséllyel lépnek vissza a munkaerőpiacra a támogatással rendelkező személyek (a kont-
rollcsoportként használt, támogatásban nem részesülőkhöz képest) 

 milyen más támogatásokban és ellátásokban részesülnek a mintavétel időpontjában támogatott 
személyek és ez milyen hatással van elhelyezkedési arányaikra (a kontrollcsoportként használt, 
támogatásban nem részesülőkhöz képest) 

A vizsgálat legfontosabb szempontja természetesen az volt, hogy milyen eséllyel lépnek vissza az el-
sődleges munkaerőpiacra azok a személyek, akik munkaügyi ellátásokat, támogatásokat kaptak, vagy 
közfoglalkoztatásban vettek részt. Erre az életút adatai alapján tudunk válaszolni. 
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6.3.2 Az elhelyezkedés ténye 

A támogatási események kapcsolása után lehetett felírni az egyéni támogatási élettörténeteket. A tá-
mogatások hatásmechanizmusának pontos feltárása érdekében kezelni kellett az egy személyhez kö-
tődő különböző kezdő és befejezési időszakokkal jellemezhető támogatásokat és munkavállalásokat. 
Egyenként megállapítottuk minden személynél a vizsgált időszakban látható elsődleges munkaerő-piaci 
munkavállalási eseményeket. Ezt követően minden személy esetén, támogatási típusonként megvizs-
gáltuk, hogy időben mekkora a különbség a támogatás befejező időpontja és az utolsó látható munka-
vállalás kezdő időpontja között. Amennyiben ez e különbség negatív volt, az azt jelentette, hogy a leg-
utolsó, a vizsgált egyénhez kötődő munkavállalási esemény is korábbi, mint a személyhez kötődő leg-
első, azonos típusú támogatási esemény végének időpontja. Ebben az esetben nem tekinthetjük a mun-
kavállalást az adott eszköz, vagy támogatás hatásának. 

 

6.4 Az aktív eszközökben részesülők fő jellemzői 

A hatásvizsgálat kezdetén 1500 fős mintát vettünk a legfontosabb aktív eszközökben részesülők állo-
mányából. A minta a 2014. júniusi állapotot tükrözi. Az aktív eszközökkel támogatott személyek között 
58,4 százalékos többségben voltak a képzésben részesített személyek. A bérjellegű támogatásban ré-
szesítettek alkották a minta 41,6 százalékát. A bérjellegű támogatások esetén a bértámogatást, a bér-
költség-támogatást, a vállalkozóvá válást esősegítő támogatást és a munkahelyteremtő bértámogatást 
vettük figyelembe. 

 

76. ábra: Az aktív eszköz alminta szerkezete 

 

 

Az aktív eszközök egyes támogatási formáira mintánk már nem reprezentatív, ezért a különféle képzési 
formákról együtt és a bérjellegű támogatásokról is együtt tudunk beszélni. A teljes, 4500 fős mintán 
belül a mintavétel időpontjában támogatásban állók számarányának megfelelő elemszámú almintáiban 
624 fő volt a bérjellegű támogatásban részesülők száma és 876 fő a képzésben részesülők száma. A 
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kontrollcsoportot a támogatásban és ellátásban nem részesülők alkották, elemszámuk, szintén a min-
tavétel időpontjában fennálló arányszámuknak megfelelő nagyságú, 832 fős volt. A továbbiakban közölt 
táblák és ábrák esetén ezek a létszámok jelentik a megjelenített eloszlások elemszámait. Ahol ettől 
eltérünk, ott jelezzük külön az érvényes elemszámot. 

Az aktív eszközökben részesülők kis többsége nő volt, a képzések esetén 51,5 százalékos, a bérjellegű 
támogatásoknál 53,8 százalékos volt az arányuk. A bérjellegű támogatásokban érintettek nemi meg-
oszlása közelít a kontrollcsoport, az ellátásban nem részesülők megoszlásához. A képzésben részesí-
tett személyek esetén alacsonyabb a nők aránya, mint a bérjellegű támogatások és a kontrollcsoport 
esetén, azonban így is meghaladja az 50 százalékot.  

 

77. ábra: Minta, nemek aránya támogatási típusonként 

 

 

A bérjellegű támogatásokban részesülők 37,3 százaléka 25 év alatti személy volt. A bérjellegű támoga-
tások esetén ez a legnagyobb arányú korcsoport. A támogatottak 27,9 százaléka 25 és 39 év között 
volt, további 20,7 százalékuk 40 és 54 év között volt. Az idősebb, 55 év feletti támogatottak aránya 14 
százalék volt. A képzési támogatásban részesülők között a 25 év alatti fiatalok aránya 26,8 százalék 
volt. A képzések esetén a 25 és 39 évesek korcsoportja a legnagyobb arányú (39,6%). A képzésben 
részesülő személyek több, mint negyede (25,9) 40 és 54 év közötti volt. Az 55 év felettiek aránya 7,6 
százalékos.  

A kontrollcsoporthoz képest a bérjellegű támogatásokba vont személyek között magas a 25 éven aluliak 
aránya, közel kétszerese, mint a kontrollcsoport esetén (19,7%). A többi korcsoport létszám-aránya 
elmarad a kontrollcsoportétól, legnagyobb mértékben a 40 és 55 év közöttiek esetén. A bérjellegű tá-
mogatásban részesítettek tehát kor szempontjából fiatalosabb csoportot alkotnak, mint az ellátatlan 
személyek.   
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A képzésben részesített személyek között a 25 éven aluliak és a 25 és 39 év közöttiek aránya is meg-
haladja a kontrollcsoport hasonló korosztályainak létszám-arányát. A 40 év feletti korcsoportok a kont-
rollcsoport esetén mutatnak magasabb arányokat. A képzésben részesülők között tehát jellemzően fia-
talabb, nagyobb arányban 40 év alatti személyek, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek.  

 

78. ábra: Minta, korcsoportok aránya támogatási típusonként 

 

 

A bérjellegű támogatásokban érintett személye csoportjában az alapfokú végzettségűek aránya 23, 1 
százalékos volt. A legnagyobb létszámú csoportot a középfokú végzettségűek tették ki, ők alkotják a 
bérjellegű támogatásba vontak több, mint kétharmadát (69,6%). Felsőfokú végzettséggel rendelkezik a 
személyek 8,3 százaléka. A képzésben részesített személyek 40,5 százaléka alapfokú végzettséggel 
rendelkezett A személyek több mint felének (55,7 %) legmagasabb iskolai végzettsége középfokú volt. 
A képzésekben részesülő diplomások aránya a képzésben részesülők között 3,8 százalékos volt. 

A bérjellegű támogatásokban érintettek között a felső és a középfokú végzettségűek aránya haladta 
meg a kontrollcsoport hasonló legmagasabb iskolai végzettségű csoportjainak arányát. A bérjellegű tá-
mogatásban részesülők jellemzően magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint az ellátás nél-
küli személyek. A képzések ügyfelei között kis mértékben magasabb az alapfokú végzettségűek aránya, 
mint a kontrollcsoportban. A felsőfokú végzettségűek aránya viszont alacsonyabb volt a képzésben állók 
között. A képzésben részesítettek jellemző legmagasabb iskolai végzettsége kis mértékben elmaradt a 
kontrollcsoport jellemző végzettségi arányaitól.  
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79. ábra: Minta, iskolai végzettség aránya támogatási típusonként 

 

 

A bérjellegű támogatásokban érintett személyek közel 60 százaléka élt a KSH minősítése szerint gaz-
dasági, társadalmi és foglalkoztatási hátrányokkal rendelkező településen (59%). A képzésben része-
sülők esetén ez az arány még magasabb, 60 százalékot meghaladó arányú volt (61,8%).  

A kutatásban választott kontrollcsoport esetén a hátrányos helyzetű településen élők aránya 51,8 szá-
zalékos volt. A bérjellegű támogatások ügyfelei nagyobb arányban éltek jobb helyzetű településen, mint 
az ellátás nélküli személyek. A képzésben részesítettek esetén közel 10 százalékpont volt a különbség 
a hátrányos helyzetű településen élők arányában. A képzés ügyfelei a rosszabb helyzetű településektől 
kerültek ki.  
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80. ábra: Minta, település gazdasági-társadalmi helyzete szerinti aránya támogatási típusonként 

 

 

A munkaerő-piaci elhelyezkedés szempontjából fontos szempont az egyének korábbi munkatapaszta-
latai. A hatásvizsgálat során megvizsgáltuk a mintában került személyek összes, bejelentett munkavi-
szonyát. Itt azokat a személyek számítottak munkatapasztalattal rendelkezőnek, akik legalább egy ér-
vényes, elődleges munkaerő-piaci munkaviszonnyal rendelkeztek a támogatást megelőző időszakot te-
kintve (legfeljebb 2011-ig visszatekintve). A bérjellegű támogatásokban érintett személyek több, mint 
70 százaléka rendelkezett munkatapasztalattal a vizsgált támogatást megelőzően. A képzésben része-
sülők esetén is az érintettek több, mint fele (55,6%) találunk munkavállalást a támogatást megelőz évek-
ben. Az ellátás nélküli, kontrollcsoportnak tekintett személyek esetén 45,1 százalékos volt a munkata-
pasztalattal rendelkező személyek aránya. A képzésben részesülők és - még nagyobb mértékben - a 
bérjellegű támogatásokban részesülők között magasabb a munkatapasztalattal rendelkezők aránya.  
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

bérjellegű
támogatások

képzések kontroll
csoport

nem 
hátrányos 

41,0

nem 
hátrányos 

38,2

nem 
hátrányos 

48,2

hátrányos
59,0

hátrányos
61,8

hátrányos
51,8



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 102/191 

81. ábra: Minta, az egyén korábbi munkatapasztalata szerinti aránya támogatási típusonként 

 

 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyének leg-
magasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetéből, va-
lamint korábbi munkatapasztalatukból létrehoztunk egy komplex mutatót. A skála megmutatja azokat a 
személyeket, akik minden szempontból hátrányban vannak. Ők rossz foglalkoztatási helyzetű települé-
sen élő, alacsony iskolai végzettségű, legális, bejelentett munkaviszonnyal (az utóbbi évekből) nem 
rendelkező személyek. Ők vannak a legrosszabb helyzetben munkavállalás, elhelyezkedés szempont-
jából. Az egy és két szempontból hátrányban lévő személyek esetén is jelentős nehézséget okozhat a 
munkaerő-piaci reintegráció. A skála lehetőséget ad arra is, hogy megmutassuk a jobb helyzetben lévő, 
legalább középfokú végzettségű, jobb helyzetű településen élő és munkatapasztalattal is rendelkező 
személyeket.  
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82. ábra: Minta, az egyén foglalkoztatási helyzete szerinti aránya támogatási típusonként 

 

 

A bérjellegű támogatásban részesített személyek 28,2 százaléka tekinthető jó helyzetűnek a fent leírt, 
legfontosabb mutatók tekintetében. További 42,5 százalékuk a három közül egyféle szempontból tekint-
hető hátrányos helyzetűnek, tehát esetükben az alacsonyabb iskolai végzettség, a települési hátrányok 
és a munkatapasztalat hiánya nem összegződik, Esetükben a munkaerő-piaci reintergációra irányuló 
támogató tevékenységnek elegendő volna egy fontos tényezőre irányulni. A következő csoportban, ahol 
a bérjellegű támogatásokban érintettek közel negyede található meg (23,4 %) már több, hátrányokat 
megjelenítő tényező együttes hatásával kell számolnunk. A támogatottak közel 6 százaléka mindhárom, 
itt figyelembe vett szempont szerint hátrányokkal rendelkezik. Esetükben a munkaerő-piaci reintegrációt 
célzó támogató tevékenységnek komplex módon kezelnie kell az egymás hatását erősítő, összeadódó 
hátrányokat is.  

A képzésben részesülő személyek között 17,8 százalékos volt a jobb helyzetűnek tekinthetők aránya. 
Természetesen az ebbe a csoportba tartozók is rendelkezhetnek olyan jelentős hátrányokkal, mint jö-
vedelmi szegénység, vagy tartós egészségkárosodás – ezért csak az itt vizsgált három szempont sze-
rint tekinthetők jobb helyzetűnek. A legfeljebb egy szempont szerinti hátrányokkal rendelkezők a kép-
zésben részesítettek közel harmadát tették ki. Az egymással már összekapcsolódó, többes hátrányok-
kal jellemezhetők aránya 37,3 százalékos volt. A képzési támogatásban részesített személyek nyolcada 
(12,6%) minden, itt vizsgált szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthető.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek 17,1 százalék volt jó helyzetűnek tekinthető a lakóhelye, az is-
kolai végzettsége és korábbi munkavégzései szempontjából. A fontos, jelentős elhelyezkedési nehéz-
séget okozó szempontok közül legalább egyel rendelkezett a kontrollcsoportba tartozók 36,9 százaléka. 
Több szempontból is rossz helyzetben volt további harmaduk (32,8%). A kontrollcsoport 13,2 százaléka 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

bérjellegű
támogatások

képzések kontroll
csoport

minden 
szempontból

5,9

minden 
szempontból

12,6

minden 
szempontból

13,2

két szempontból
23,4

két szempontból
37,3

két szempontból
32,8

egy szempontból
42,5

egy szempontból
32,3

egy szempontból
36,9

jó helyzetű
28,2

jó helyzetű
17,8

jó helyzetű
17,1



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 104/191 

volt olyan személynek tekinthető, aki az itt vizsgált mutatók mindegyike szempontjából rossz helyzetű-
nek tekinthető.  

A bérjellegű támogatásban érintett személyek esetén magasabb volt a jobb helyzetű és a legfeljebb egy 
hátrányokat jelentő tényezővel rendelkező személy, mint a kontrollcsoport esetén. A bérjellegű támo-
gatásokban részesülők jellemzően jobb helyzetűnek tekinthetők a komplex mutató tekintetében, mint 
az ellátásban nem részesülők.  A képzéssel támogatottak esetén nem egyértelmű a különbség. A kép-
zésben érintettek és kontrollcsoport esetén is nagyon hasonló arányban vannak jelen a jobb helyzetű 
és a mindhárom szempont szerint hátrányokkal rendelkező személyek. Különbség az egy, vagy két 
szempontból hátrányokkal rendelkezők arányai között látható. Ezek alapján nem látható jelentős kü-
lönbség a képzésben részesülők csoportja és a kontrollcsoport között.  

 

6.5 Az aktív eszközök eredményessége – elhelyezkedési arányok 

A vizsgálat legfontosabb eredményességi mutatója az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés. Az 
első lépésben, a csoportok közötti összehasonlíthatóság érdekében azt vizsgáljuk, hogy milyen foglal-
koztatási jogviszonyok tartoznak a mintában szereplő személyekhez a mintavétel időpontját követően. 
A rendelkezésünkre bocsátott adatokból a mintavételt követő 4 hónap (2014 október előtt) elhelyezke-
dési adatait tudjuk követni.  

A vizsgált személyek egyes csoportjai esetén azokat az elsődleges munkaerő-piaci jogviszonyokat vet-
tük figyelembe, melyek esetén a kezdő dátum későbbi, mint a mintavétel időpontja. A bérjellegű támo-
gatások esetén más eljárást kellett alkalmazni, mert a támogatás a legtöbb vizsgált személynél azt 
eredményezte, hogy a foglalkoztatási jogviszonyuk kezdő dátuma korábbi volt, mint a mintavétel idő-
pontja. A bérjellegű támogatásban részesített személyek közel 15 százalékuk létesített munkaviszonyt 
a mintavétel időpontját követően, azonban több, mint 80 százalékuk ekkor munkában állt. A bérjellegű 
támogatások esetén ezért a mintavétel időpontjában fennálló, 2014 októbere előtt meg nem szüntetett 
foglalkoztatási jogviszonyokat vettük számításba az eredményesség számításánál. Azokat az eseteket 
is itt vettük figyelembe, ahol ugyan megszűnt a mintavétel időpontjában fennálló munkaviszony, de a 
személy ezt követően létesített új munkaviszonyt (az állásváltoztatók). Azonban nem vettük figyelembe 
azokat a jogviszonyokat, melyek a mintavétel időpontja előtt 6 hónapnál régebben keletkeztek. Ezeket 
a nyitott jogviszonyok olyan bejegyzésnek tekintettük, melyek mögött nincs valós munkaviszony és az 
egyén abból kilépve vált álláskeresővé és kapott támogatást.  

A mintavételre használt adatok a munkaügyi nyilvántartásokból, és a NAV foglalkoztatottak bejelentési 
adatbázisból származnak. Ezek egyes esetekben ellentmondásokat tartalmaznak. Vannak személyek, 
akik a mintavétel időpontjában ellátatlanok, illetve foglalkoztatási támogatásokba érintettek voltak, azon-
ban a NAV adatbázisban is bejelentett munkaviszonyuk volt. Egyik használt adatbázis sem tekinthető 
naprakész nyilvántartatásnak. A munkaügyi nyilvántartásba is csak később kerül be az elhelyezkedésre 
vonatkozó információ, főként, ha a személy ellátás nélküli státuszban van. És ugyan így, legális mun-
kaviszony bejelentése sem történik meg minden esetben a munkaviszony létesítésének első napján. 
Ezeket az ellentmondásokat látva kismértékű korrekciókat voltunk kénytelenek alkalmazni. Az ellátatla-
nok, a munkaügyi és szociális ellátásokban érintettek esetén figyelembe vettük azokat az elsődleges 
munkaerő-piaci jogviszonyokat is, melyek kezdete 2014. májusi és júniusi volt. Továbbá a figyelembe 
vett foglalkoztatási jogviszonyok közül kihagytuk azokat, melyek ugyan elsődleges munkaerő-piaci jog-
viszonyok voltak (pl. 1101-es kód, munkaviszony) de egyező kezdő dátummal a munkaügyi nyilvántar-
tás a személyeknél közfoglalkoztatásban lépést mutatott (az EMMA felé tévesen, nyílt munkaerő-piaci-
nak jelzett közfoglalkoztatási jogviszonyok).  

A munkavállalási események közé csak az elsődleges munkaerő-piaci foglalkoztatási jogviszonyokat 
vettük be. Besorolásukat az NMH módszertana alapján végeztük el: 
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• bírósági és ügyészségi szolgálati viszony 

• egyéni vállalkozó munkaviszony mellett 

• fegyveres szolgálati viszony 

• főfoglalkozású egyéni vállalkozó 

• hivatásos nevelőszülő 

• közalkalmazotti jogviszony 

• közszolgálati jogviszony 

• megbízási jogviszony 

• munkaviszony 

• őstermelő 

• személyesen közreműködő szövetkezeti tag 

• társas vállalkozó 

• társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett 

• több munkáltató által létesített munkaviszony 

Ez a lehatárolás azért szükséges, hogy a közfoglalkoztatási eseményei és az elhelyezkedési munka-
vállalás események között szereplő közfoglalkoztatási események ne keveredjenek össze.  Az általunk 
alkalmazott módszertan eltér az NMH által publikált nyomon követési vizsgálatok módszertanától, mert 
ott csak a támogatás végét követő 180. napon érvényes munkavállalási eseményeket publikálják. A mi 
vizsgálatunk figyelembe veszi a támogatás követő időszak összes munkavállalási eseményét, annak 
kezdő és befejező időpontjától függetlenül.  

83. ábra: Támogatások és elhelyezkedések a mintában és a kontrollcsoportban 
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A támogatást követő időszakban a bérjellegű támogatásban részesítettek 75 százaléka helyezkedett, 
vagy őrizte meg támogatással létrejött munkaviszonyát. a képzésben részesítettek között ez az arány 
13,7 százalékos volt. A vizsgálat során az ellátásban nem részesítettek csoportját tekintjük kontrollcso-
portnak. Esetükbe az elhelyezkedési arány 19,2 százalékos volt. A bértámogatásban részesítettek ese-
tén a magas arányt árnyalja az a tény, hogy ez azon személyek aránya, akik esetén nem szűnt meg a 
támogatott munkaviszony a mintavétel és a vizsgálat időpontja között, illetve esetleges megszűnését 
követően nem létesítettek új foglalkoztatási jogviszonyt. A kontrollcsoportba tartozó ellátás nélküli sze-
mélyek elhelyezkedési aránya magasabb volt a képzésben részesített személyeknél, de jelentősen el-
maradt a bértámogatást követő elhelyezkedési aránytól.  

A bérjellegű támogatások esetén a férfiak elhelyezkedési aránya (73,2%) kis mértékben elmaradt a nők 
esetén jellemző elhelyezkedési aránytól (76,2%). A bértámogatást követő elhelyezkedés és a nem kö-
zötti összefüggés nem szignifikáns30. A kontrollcsoportnak tekintett ellátás nélküli személyek esetén az 
elhelyezkedés lényegesen alacsonyabb volt. A kontrollcsoport esetén a férfiak elhelyezkedési aránya 
volt magasabb (20,9%), mint a nők esetén látható munkaerő-piaci kilépés aránya (17,8%), azonban a 
két változó közötti kapcsolat ebben az esetben bizonyult szignifikánsnak. 

  

84. ábra: Bérjellegű támogatások és elhelyezkedés nemek szerint 

 

 

 

A képzésben részesített személyek esetén a férfiak 16,2 százaléka lépett vissza a munkaerőpiacra a 
támogatást követően a vizsgálat időpontjáig. A nők esetén ez az arány 11,3 százalék volt. A képzések 
esetén is a kontrollcsoporthoz hasonlóan a férfiak visszalépési aránya volt magasabb. A képzés esetén 
a támogatást követő elhelyezkedés és a nem közötti összefüggés szignifikánsnak mutatkozott. A min-
tavétel idején ellátás nélküli személyek közül a nők és a férfiak is nagyobb arányban kerültek vissza a 
munkaerőpiacra, mint a képzésben részesülők.  
  

                                                      
30 Az összefüggés vizsgálatára a Pearson-féle khi-négyzet próbát használjuk 
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85. ábra: Képzések és elhelyezkedés nemek szerint 

 

 

A bérjellegű támogatásokban részesített személyek közül a 25 év alatti személyek 73 százaléka, a 25 
és 39 év közötti támogatottak 75,9 százaléka és a 40 – 54 évesek 80,6 százaléka helyezkedett el, vagy 
volt állásban a támogatást követően. Ennél a támogatási formánál az 55 éven aluli személyek esetén 
az életkorral együtt nőtt az elhelyezkedés aránya. Az 55 éven felüli támogatottak esetén is viszonylag 
magas, 70,5 százalékos volt a nyílt munkaerőpiacon lévő személyek aránya. A bérjellegű támogatások 
esetén a korcsoport és az elhelyezkedés közötti összefüggés nem volt szignifikáns. 

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legfiatalabb, 25 év alatti korcsoportban volt a legma-
gasabb, 27,4 százalékos. A 35 és 39 év közötti személyek esetén ez az arány 21,5 százalék, a 40 és 
54 év közöttieknél 17 százalék volt. A legidősebb, 55 év feletti személyeknek csak 9,3 százaléka he-
lyezkedett el a mintavétel és a vizsgálat időpontja között. A kontrollcsoport esetén a korcsoport és az 
elhelyezkedés közötti összefüggés szignifikáns.  

A bérjellegű támogatásokba tartozók minden korcsoportja jelentősen nagyobb arányban volt állásban a 
támogatást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. A két elhelyezkedési arány közötti 
eltérés az elhelyezkedési arány változását mutatja a vizsgált jellemző, itt az életkor vonatkozásában. A 
25 éven aluli személyek esetén volt a legkisebb arányú ez a különbség (45 százalékpont), ami az idő-
sebb korcsoportoknál jelentősen nőtt a bértámogatásban részesített személyek javára. a 40 év feletti 
korosztályoknál ez a különbség 60 százalékpont feletti volt.  
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86. ábra: Bérjellegű támogatások és elhelyezkedés életkor szerint 

 

 

A foglalkoztatást elősegítő képzésbe vont személyek esetén a 25 év alattiak 14,9 százaléka helyezke-
dett el a mintába választás és a vizsgálat időpontja között. Az elhelyezkedési arány a képzésekben 
részesülők esetén jellemzően csökkent, de csak kis mértékben az életkor függvényében. A 25 és 39 év 
közötti személyek 14,4 százaléka, a 40 éven felüli személyeknek pedig alig 12 százaléka helyezkedett 
el a képzést követően az elsődleges munkaerőpiacon. A két változó közötti kapcsolat nem mutat ösz-
szefüggést. A kontrollcsoportba tartozó személyek esetén az elhelyezkedési arány az életkor növeke-
désével egyre csökkent. A 25 év alatti személyekre jellemző 27,4 százalékos arány az 55 év felettiek 
esetén 9,3 százalékra csökkent.  

A képzésben részesülő személyek minden korcsoportja alacsonyabb arányban helyezkedett el, mint a 
kontrollcsoportba tartozó személyek. A legnagyobb különbség az elhelyezkedés arányai között a 25 év 
alatti személyeknél volt látható (12,5 százalékpont). Az idősebb korcsoportok esetén ez a különbség 
egyre csökkent, jórészt a kontrollcsoportba tartozó személyek lehelyezkedési arányainak csökkenése 
eredményeképpen.  
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87. ábra: Képzésben való részvétel és elhelyezkedés életkor szerint 

 

 

A bérjellegű támogatásokban részesített személyek közül az alapfokú végzettségű 72,2 százaléka, a 
legmagasabb iskolai végzettségként középfokú kimenettel rendelkező támogatottak 75,5 százaléka he-
lyezkedett el, vagy volt nyílt munkaerő-piaci állásban a vizsgálat időpontjában. A felsőfokú végzettségű 
személyek elhelyezkedési mutatója ezt a szintet is meghaladva 78.8 százalékos volt. A bérjellegű tá-
mogatások esetén az iskolai végzettséggel nőtt a támogatást követő elhelyezkedés, munkahelyen való 
megragadás aránya. Azonban ez az összefüggés nem bizonyult szignifikánsnak, feltehetően további 
okok állnak az elhelyezkedési arányok különbségei mögött.  

A kontrollcsoportban az elhelyezkedés aránya a legalacsonyabb iskolai végzettségű csoportban 13,3 
százalékos volt. A középfokú végzettséggel rendelkezők esetén ez az arány már 22,5 százalékra emel-
kedett. A legmagasabb elhelyezkedési arányt a felsőfokú végzettségű személyek között találtunk, közel 
30 százalékuk elhelyezkedett a mintavétel és a vizsgálat időpontja között. A kontrollcsoport esetén a 
legmagasabb iskolai végzettség szintje és az elhelyezkedés közötti összefüggés szignifikáns volt.  

A bérjellegű támogatásokba tartozók minden végzettségi csoportjára jelentősen magasabb elhelyezke-
dési arányok voltak jellemzők a támogatást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek ese-
tén. A két elhelyezkedési arány közötti eltérés az iskolai végzettségek esetén 50 és 60 százalékpont 
között volt. A legnagyobb különbség, tehát a támogatás mellett kimutatható legnagyobb elhelyezkedési 
arány növekedése a legalacsonyabb végzettségű személyek esetén volt megfigyelhető. 
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88. ábra: Bérjellegű támogatás és elhelyezkedés legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 

 

A képzési támogatások esetén az alapfokú végzettséggel rendelkezők 10,4 százaléka helyezkedett el 
a mintába választás és a vizsgálat időpontja között. Az elhelyezkedési arány a képzésekben részesülők 
esetén jellemzően nőtt a végzettségi szint emelkedésével. Vizsgálatunk szerint az iskolai végzettség és 
az elhelyezkedési arány között szignifikáns összefüggés figyelhető meg. A középfokú végzettséggel 
rendelkezőknek már 15,6 százaléka, a felsőfokú végzettségűeknek pedig 21,2 százaléka helyezkedett 
el a munkaerőpiacon a képzést követő időszakban. A kontrollcsoportba tartozó személyek esetén is 
megfigyelhető volt az elhelyezkedési aránynak az iskolai végzettség szintjével együtt történő emelke-
dése, esetükben is szignifikáns összefüggésről beszélhetünk.   

A képzési támogatásban részesített személyek minden végzettségi szintű csoportja alacsonyabb arány-
ban helyezkedett el a támogatást követően, mint a kontrollcsoportba tartozó személyek. A legnagyobb 
különbség az elhelyezkedés arányai között a középfokú és a magasabb végzettségű személyek esetén 
látható (7 - 9 százalékpont). Az alacsony, legfeljebb általános iskolai, vagy az alatti legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkező személyek esetén lényegesen kisebb a különbség a képzésbe vontak és az 
ellátás nélküli személyek elhelyezkedési arányaiban (2-3 százalékpont).  
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89. ábra: Képzésben való részvétel és elhelyezkedés legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 

 

A települési hátrányok hatása látszik, ha a személyeket a gazdasági és foglalkoztatási szempontból 
hátrányos és nem hátrányos helyzetük szerint bontjuk. A bérjellegű támogatásban részesített szemé-
lyek közül a hátrányos helyzetű településeken élők 73,6 százalék helyezkedett el a támogatást köve-
tően. A jobb helyzetű települések esetén az elhelyezkedési arány 77 százalékos volt. A bérjellegű tá-
mogatások esetén a település helyzete és az elhelyezkedés között nem volt szignifikáns összefüggés.  

A kontrollcsoportba tartozó személyek közül a hátrányos helyzetűnek minősülő településen élők 14.6 
százaléka talált állást a vizsgálat időpontjáig. A jobb helyzetű településeken élők esetén ez az arány 
lényegesen magasabb, 24,2 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint ez szignifikáns összefüggést jelent. 
A bérjellegű támogatásban részesített személyek minden település-típus esetében magasabb arányban 
voltak megtalálhatók a munkaerőpiacon, mint a kontrollcsoportban tartozó személyek. A különbség a 
jobb gazdasági helyzetű településeken élők esetén 53 százalékpont, a hátrányos helyzetű településen 
élők esetén viszont magasabb, 59 százalékpontos volt.  
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90. ábra: Bérjellegű támogatás és elhelyezkedés a lakóhely helyzete szerint 

 

 

A képzési támogatásban részesített, hátrányos helyzetű településen élő személyek 11,1 százaléka he-
lyezkedett el a támogatást követően. A jobb helyzetű településeken élők esetén az elhelyezkedési arány 
ennél magasabb, 17,9 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint az összefüggés szignifikáns volt. A kép-
zésben részesített személyek esetén a kontrollcsoportban tartozó személyek elhelyezkedési aránya a 
hátrányos helyzetű és a jobb gazdasági-foglalkoztatási helyzetű településeken is magasabb volt. A kü-
lönbség a rosszabb helyzetű településeken élők esetén 3-4 százalékpontos, a jobb helyzetű települések 
esetén pedig 6-7 százalékpontos volt.  
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91. ábra: Képzésben való részvétel és elhelyezkedés a lakóhely helyzete szerint 

 

 

A munkaerő piaci tapasztalat hozzájárul az egyes támogatások, ellátások és más aktivizáló beavatko-
zások sikerességéhez. A bérjellegű támogatásokban részesített személyek esetén a támogatást meg-
előző időszakban munkatapasztalattal rendelkező személyek 75,8 százaléka volt állásban a vizsgálat 
időpontjában. A korábbi időszakban kimutatható munkaviszony nélküli személyek esetén az elhelyez-
kedési arány valamivel alacsonyabb, 73,1 százalékos volt, de ez az összefüggés nem bizonyult szigni-
fikánsnak. A kontrollcsoportba tartozó, ellátatlan személyek esetén a munkatapasztalattal már rendel-
kezők közel negyede (24,8 %) talált állást a vizsgálat időpontjáig, miközben az előzetes munkatapasz-
talattal nem rendelkezők között 14,7 százalékos volt ez az arány. Esetükben a munkatapasztalat és az 
elhelyezkedés közötti összefüggés szignifikáns volt.  

A bérjellegű támogatásba bevont személyek elhelyezkedési arány 50-60 százalékponttal haladja meg  
a kontrollcsoport hasonló tagjaira jellemző arányokat. A magasabb értéket ez a különbség a munkata-
pasztalattal nem rendelkező személyek esetén éri el.  
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92. ábra: Bérjellegű támogatás és elhelyezkedés előző munkatapasztalat szerint 

 

 

A képzési támogatásban részesített, munkatapasztalattal nem rendelkező személyek 10,5 százaléka 
helyezkedett el a támogatást követően. A képzés megelőző időszakból munkaviszonnyal rendelkezők 
esetén az elhelyezkedési arány ennél magasabb, 16,2 százalékos volt. Vizsgálatunk szerint az össze-
függés szignifikánsnak minősíthető.  

A képzésben részesített személyek esetén a kontrollcsoportban tartozó személyek elhelyezkedési ará-
nya magasabb volt a munkatapasztalattal rendelkező és az azzal nem rendelkező személyek esetén 
is. A különbség az előzetes időszakból foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezők esetén 8-9 százalék-
pont nagyságú volt, a munkatapasztalat nélküliek esetén ennél kisebb különbség látható. 
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93. ábra: Képzési támogatás és elhelyezkedés előző munkatapasztalat szerint 

 

 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyének leg-
magasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetéből, va-
lamint korábbi munkatapasztalatukból létrehoztunk egy komplex mutatót. A skála megmutatja azokat a 
személyeket, akik minden szempontból hátrányban vannak. Ők rossz foglalkoztatási helyzetű települé-
sen élő, alacsony iskolai végzettségű, legális, bejelentett munkaviszonnyal (az utóbbi évekből) nem 
rendelkező személyek. Ők vannak a legrosszabb helyzetben munkavállalás, elhelyezkedés szempont-
jából. Az egy és két szempontból hátrányban lévő személyek esetén is jelentős nehézséget okozhat a 
munkaerő-piaci reintegráció. A skála lehetőséget ad arra is, hogy megmutassuk a jobb helyzetben lévő, 
legalább középfokú végzettségű, jobb helyzetű településen élő és munkatapasztalattal is rendelkező 
személyeket.  
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94. ábra: Elhelyezkedési esélyek bérjellegű támogatással az álláskereső helyzete szerint 

 

 

A foglalkoztatást és munkavállalást legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőkből, az egyének leg-
magasabb iskolai végzettségéből, lakóhelyük társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási helyzetéből, va-
lamint korábbi munkatapasztalatukból létrehozott komplex mutató a bérjellegű támogatásban részesí-
tett személyek esetén nem mutat jelentős különbség, a legrosszabb helyzetű csoport kivételével. A 
minden szempontból hátrányokkal rendelkező személyek kevesebb, mint 60 százaléka volt állásban a 
támogatást követően. A kevésbé összetett hátrányokkal jellemezhető,illetve a vizsgált szempontokból 
jobb helyzetűnek minősülő személyek elhelyezkedési, munkaerőpiacon maradási aránya 75 százalék 
felett volt.  

A kontrollcsoport esetén az elhelyezkedési arányok a legrosszabb helyzetű csoporttól felfelé erős nö-
vekvő tendenciát mutattak. A mindhárom szempontból rossz helyzetűnek tekinthető személyek alig 4,6 
százaléka tudott elhelyezkedni. Azok a személyek, akikre legfeljebb két hátráltató tényező volt jellemző, 
már 13,9 százalékos elhelyezkedési arányt mutatta fel. Az egy szempontból rossz helyzetűnek minősülő 
személyek munkaerő-piaci visszalépésének mértéke az ezekből a szempontokból jónak minősülő sze-
mélyekhez közelítő volt és 25 százalék feletti arányokat mutatott. A kontrollcsoportban tartozó szemé-
lyek esetén a komplex mutató és az elhelyezkedés között látható összefüggés szignifikáns volt.  

A bérjellegű támogatásban részesített személyek elhelyezkedési mutatói minden csoportban magasab-
bak voltak a kontrollcsoportban tartozó személyek hasonló értékeinél. A jobb helyzetű személyek ese-
tén ez a különbség 50 százalékpont körül, a rosszabb helyzetűek esetén viszont 55-62 százalékpont 
között volt. 
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95. ábra: Elhelyezkedési esélyek képzéssel az álláskereső helyzete szerint 

 

 

A képzési programot teljesítő személyek esetén a támogatást követő elhelyezkedés és a személy több 
szempontú hátrányait mutató változó közötti összefüggés szignifikáns. Minél rosszabb a személy hely-
zete, annál kisebb esélye volt a képzését követően az elhelyezkedésre. A legrosszabb helyzetű, minden 
vizsgált szempont szerint hátrányokkal rendelkező személyek alig 3,6 százaléka helyezkedett el a tá-
mogatást követően. A többszörös, de nem minden szempontból hátrányosnak minősíthető személyek 
11,3 százaléka talált állást. A legfeljebb egy szempontból rosszabb helyzetű személyek esetén ez az 
arány 16,6 százalékra nőtt. Az itt értékelt szempontokból jobb helyzetű személyek 20,5 százaléka elhe-
lyezkedett képzését követően. Az elhelyezkedési arányok itt is alacsonyabbak voltak képzésben része-
sítettek között, mint a kontrollcsoportban. Azonban a különbség a legtöbb hátránnyal rendelkező sze-
mélyek esetén alacsony volt, szinte hasonló a képzés és a kontrollcsoport között.  

 

6.6 Az aktív eszközökben részesülők támogatásai és ellátásai 

A hatásvizsgálat során a mintában kiválasztott személyek esetén azonosítottuk a támogatási és mun-
kavállalási eseményeket. A kutatás során a legfontosabb, legnagyobb létszámokat elérő aktív foglal-
koztatáspolitikai eszközöket vizsgáltuk. A mintába kerülő személyek kiválasztása során a bérjellegű 
támogatásokat, bér és bérköltség – támogatást és a képzést vettük figyelembe. Az egyéni életút össze-
állításához használt adatok azonban lehetővé teszik, hogy nagyobb számú aktív foglalkoztatáspolitikai 
eszköz igényben vételét köthessük a kiválasztott személyekhez. A következőket tekintettük aktív ellátási 
eseménynek a vizsgálat során: 
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 Bértámogatás 

 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások 

 Helyközi utazás támogatása 

 Lakhatási hozzájárulás támogatása 

 Szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének támo-
gatása 

A hatásvizsgálat mintájában szereplő személyek esetén az aktív ellátásokat abban az esetben vettük 
figyelembe, ha a támogatási időszak legalább egy napja 2011. és 2014. közé esett. A képzési támoga-
tások közül a legkorábbi kezdési időpontja 2011. március, a legkésőbbié 2014. szeptember volt. A bér 
és bérköltség-támogatások esetén is, a képzésekhez hasonlóan 2011. és 2014. szeptember közé esett 
a támogatások kezdő időpontja.  
 

96. ábra: Az egyének által kapott aktív eszközök száma 

 személy eszközök száma 

 fő aránya db aránya 

Foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás 1828 40,6 1929 62,6 

Bérköltség-támogatás 503 11,2 685 22,2 

Bértámogatás 420 9,3 447 14,5 

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tá-
mogatások 

7 0,2 7 0,2 

Lakhatási hozzájárulás támogatása 6 0,1 7 0,2 

Helyközi utazás támogatása 4 0,1 4 0,1 

Szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő ál-
láskeresők munkatapasztalat szerzésének támo-
gatása 

4 0,1 4 0,1 

összesen 2455 54,6 3083 100,0 

 

A mintába került személyek 40,6 százaléka részesült képzési támogatásban 2011 és 2014 között, leg-
alább egy alkalommal. A képzés ezzel a legtöbb személyt elérő aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz volt, 
a közfoglalkoztatáson kívül. Bérköltség-támogatásban a vizsgált személyek 11,2 százaléka, bértámo-
gatásban 9,3 százaléka részesült. Ezek az eszközök adták a támogatások többségét, a kutatásban 
vizsgált további támogatási formákban részesülők aránya a vizsgált sokaság alig fél százalékát érték 
el. A mintába került személyek 54,6 százaléka részesült legalább egyszer valamilyen aktív eszközben. 
A támogatott 2455 személy összesen 3083 támogatásban vett részt, tehát egy támogatott átlagosan 
1,3 alkalommal került bevonásra valamilyen aktív eszközbe.  

6.6.1 Együtt járó támogatások 

A hatásvizsgálat alapsokaságának 93,8 százaléka, 4223 fő részesült legalább egy alkalommal a vizs-
gált időszakban valamilyen aktív, passzív eszközben, közfoglalkoztatásban. Ezek a személyek több 
ellátásban, támogatásban is részt vehettek az elemzett időszakban, ellátásaik és támogatásaik összege 
17895 volt. Az alapsokaság tehát átlagosan 4 alkalommal részesült támogatásban, ellátásban az elem-
zett időszakban. A támogatásban nem részesített személyeket figyelmen kívül hagyva ez az érték 4,2 
ellátás/fő értékre módosul.  

A vizsgál személyek 6,2 százaléka nem részesül támogatásban, 21,2 százalékuk csak egyféle támo-
gatást, vagy ellátást kapott, további 21,8 százalékuk esetén kétféle ellátás, támogatás volt.  
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97. ábra: A vizsgálatban szereplő személyek aránya a kapott támogatások száma szerint 

 

 

A vizsgálatban szereplő személyek több, mint fele (50,8 %) három, vagy annál több féle támogatási 
formában részesült az elemzett időszakban. A vizsgált személyek 8,9 százaléka 6, vagy annál többféle 
támogatási formában részesült 2011 és 2014 között.  

A legfontosabb, a mintába került személyekre jellemző eszközök esetén megvizsgáltuk a leggyakoribb 
együtt-járásokat, tehát azokat az eseteket, amikor egy személy életútjában több ellátási típus is megta-
lálható. Itt azokat a személyeket mutatjuk meg, akik esetén a 2011 – 2014-es időszakban részesültek 
a legalább egy esetben aktív ellátásban. Az itt figyelembe vett ellátások a következők voltak.  

 Képzési támogatás 

 Bérköltség-támogatás 

 Bértámogatás 

 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások 

A mintában szereplő személyek közül olyan kevesen részesültek pályakezdő álláskeresők munkata-
pasztalat szerzésének támogatásában, helyközi utazás támogatásába és lakhatási hozzájárulásban, 
hogy ezeket az ellátásokat kihagytuk ebből a vizsgálatból. Azok, akik legalább egyszer részesültek aktív 
ellátásban a minta 54,5 százalékát tették ki.  
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98. ábra: Elhelyezkedési esélyek bérjellegű támogatással érintettek körében a kapott támogatá-
sok száma szerint  

 

 

 

A passzív ellátásban részesített személyek átlagosan 3,2 támogatás- és ellátási típusban részesültek 
2011 és 2014 között. Egy-egy támogatási típusban természetesen több alkalommal is részesülhettek. 
A vizsgált személyek közel tizede csak egyféle, 12,2 százaléka kétféle támogatási típusban részesült. 
A vizsgáltat, tehát a mintavétel időpontjában aktív eszközökkel támogatott személyek közel harmada 
esetén látható, hogy a foglalkoztatáspolitika az eszközök széles tárát alkalmazta és három, vagy annál 
több ellátási forma is látható életútjukban.  

 

99. ábra: Gyakori ellátási és támogatási típusok egy életúton belül 
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Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök egy életúton belül leggyakrabban passzív ellátásokhoz kap-
csolódtak. Képzés és álláskeresési járadék együttese volt a leggyakoribb, de sok esetben kötődik pasz-
szív ellátás bér- és bérköltség-támogatáshoz is. Jelentős volt azoknak az aránya is, akik kétféle aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközben is részt vettek. Gyakran látható, hogy közfoglalkozatást képzés követ, 
bér és bérköltség-támogatás volt jelen együtt több személynél. A támogatásokba bevont személyek 
között nem elhanyagolható arányban vannak jelen azok a személyek, akik esetén a vizsgált időszakban, 
tehát 2011 és 2014 között passzív ellátási formát (álláskeresési járadékot), közfoglalkoztatás egy, vagy 
több formáját, illetve aktív támogatást, képzést és bértámogatást is láthatunk.  

 

6.7 A támogatási csoportok az 2011 és 2014 között igénybe vett 
támogatási formák száma szerint 

6.7.1 Képzésben részesítettek 

A hatásvizsgálat mintavételi eljárásának időpontjában, 2014 júniusában az aktív ellátásban részesülők 
mintájában a képzésben részesítettek aránya 58,4 százalékos volt. A képzésbe vont személyek 29 
százaléka egyféle támogatásban (a vizsgált képzésben) részesült 2011 és 2014 között. A képzésben 
állók nagyobb része azonban a korábbi időszakban legalább egyszer, de sok esetben többször is ré-
szesült más ellátási és támogatási formákban is. A képzésben részesítettek csoportjának 26,3 száza-
léka kétféle ellátással rendelkezett, további 32,4 százalékuk esetén 3-4 féle ellátás is megfigyelhető volt 
a vizsgált időszakra vonatkozóan. A képzésben állók 12,3 százaléka 5, vagy annál többféle támogatási 
és ellátási formában is részesülő személy volt. 

100. ábra: Személyek aránya igénybe vett támogatási típusonként (%) 

 

 

A képzésben résztvevők közül a többféle ellátással is rendelkezők esetén a korábbi időszakra vonatko-
zóan leggyakrabban passzív ellátások, álláskeresési járadék és foglalkoztatást helyettesítő ellátás kap-
csolódott. Jelentős volt azok aránya is, akik esetén közfoglalkoztatás szerepel a képzés mellett a vizs-
gált időszakban.  
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Ebben a csoportban az egy ellátási formával, tehát a vizsgált képzéssel rendelkezők között kifejezetten 
magas volt a fiatal, 25 év alatti személyek aránya (58%) és a képzésbe vontak egészével ellentétben 
többségük (54%) férfi volt. Az egy-két ellátási típussal rendelkezők jellemzően magasabb iskolai vég-
zettségűk, harmaduknak volt a legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú. A képzésben részt vevő, de 
a korábbi időszakra vonatkozóan sokféle (több, mint ötféle) ellátással rendelkezők többsége is férfi volt 
(64%), de jellemzően középkorú, 25 és 50 év közöttiek, kétharmaduk esetén a legmagasabb iskolai 
végzettség alapfokú, vagy az alatti volt. 

A képzésekben részesített személyekre a korábbi ellátásokra vonatkozóan megállapítható, hogy jellem-
zően minél többféle ellátást és támogatást vettek igénybe, annál inkább jellemző rájuk, hogy rosszabb 
helyzetű településeken élnek (82%), de az s hogy közülük több személynek van munkatapasztalata a 
korábbi időszakból (83%).  

A nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés esélye tekintetében a képzésekben részesített személyek esetén 
azt tapasztaltuk, hogy alacsonyabb arányban helyezkedtek el egyrészt azok a személyek, akik csak 
egyféle ellátási formában részesültek a vizsgált időszak egészét tekintve (12,6%) , és azok is, akik öt, 
vagy annál több ellátási formában, támogatásban részesültek a vizsgált időszakot tekintve (12%). A 
2011-2014-es időszakból 2-3 vagy többféle ellátással is rendelkezők elhelyezkedési mutatói ezeket az 
értékeket meghaladták (14 - 15%).  

A hatásvizsgálatban kontrollcsoportnak tekintett ellátás nélküli személyek csoportjához képest a vizs-
gálat mintavételének időpontjában képzésben állók elhelyezkedési mutatói - amint azt a vonatkozó fe-
jezetben részletesen kibontva láthattuk, alacsonyabbak voltak. Az itt elemzett, 2011-2014-es időszak-
ban biztosított ellátások szempontjából az a különbség állapítható meg, hogy jellemzően nagyobb az 
elhelyezkedésben mutatkozó különbség a nem ellátottak javára a kevés, 1-2 féle támogatással rendel-
kezők körében. A vizsgált időszakban, tehát 2011 és 2014 között többféle támogatással is rendelkezők 
esetén kiegyenlítettebbek voltak a képzésben részesülők és a kontrollcsoportba tartozók elhelyezkedési 
arányokban megmutatkozó különbségei.  

6.7.2 Bérjellegű támogatásokban érintettek 

A hatásvizsgálat mintavételi eljárásának időpontjában, 2014 júniusában az aktív ellátásban részesülők 
mintájában a bérjellegű támogatásokban érintett személyek aránya 41,6 százalékos volt. 

A bérjellegű támogatásokban érintettek negyede (25,6%) egyféle támogatásban (a vizsgált bértámoga-
tásban) részesült 2011 és 2014 között. A csoportba tartozók nagyobb része azonban a korábbi időszak-
ban legalább egyszer, de sok esetben többször is részesült más ellátási és támogatási formákban is. A 
bérjellegű támogatások ügyfeleire jellemző, hogy harmaduk a vizsgált támogatási formán kívül egy más 
ellátásban, eszközben is részesült, további harmaduk összesen 3-4 féle ellátási és támogatási formá-
ban volt érintett a vizsgált időszakon belül. A bérjellegű támogatásokban érintettek 8,2 százaléka 5, 
vagy annál többféle támogatási és ellátási formában is részesülő személy volt. 
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101. ábra: Bérjellegű támogatásban érintett személyek aránya igénybe vett támogatási típuson-
ként (%) 

 

 

A bérjellegű támogatásokba bevont személyek közül a többféle ellátással is rendelkezők esetén a ko-
rábbi időszakra vonatkozóan leggyakrabban passzív ellátások, álláskeresési járadék és foglalkoztatást 
helyettesítő ellátás kapcsolódott. Jelentős volt azok aránya is, akik többféle bérjellegű ellátásban bártá-
mogatás mellett bérköltség-támogatásban is részesültek. A bérjellegű támogatások mellett viszonylag 
kevés személy életútjában jelent meg valamilyen közfoglalkoztatási támogatás. E két eszköztípus 
együtt járása nem tekinthető gyakorinak.  

A bérjellegű támogatásokba bevont személyek között az egy ellátási formával, tehát a vizsgált támoga-
tással rendelkezők között kifejezetten magas volt a fiatal, 25 év alatti személyek aránya (71%). Az egy-
két ellátási típussal rendelkezők jellemzően magasabb iskolai végzettségűek volt, körükben a felsőfokú 
végzettségű személyek aránya 9 – 11 százalékos volt. A vizsgálat időpontjában bérjellegű támogatás-
ban érintett, azonban a e a korábbi időszakra vonatkozóan sokféle (több, mint ötféle) ellátással rendel-
kezők többsége is férfi volt (53%), de jellemzően középkorú, 40 és 55 év közöttiek, 40 százalékuk ese-
tén pedig a legmagasabb iskolai végzettség alapfokú, vagy az alatti volt. 

A bérjellegű támogatásokban részesített személyekre a korábbi ellátásokra vonatkozóan megállapít-
ható, hogy jellemzően minél többféle ellátást és támogatást vettek igénybe, annál inkább jellemző rájuk, 
hogy rosszabb helyzetű településeken élnek (87%), de az s hogy közülük több személynek van mun-
katapasztalata a korábbi időszakból (80%).  

A nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés esélye tekintetében a bérjellegű támogatásokban részesített sze-
mélyek esetén azt tapasztaltuk, hogy nincs jelentős különbség azok között, akik csak egyféle ellátási 
formában részesültek a vizsgált időszak egészét tekintve (76,3%) , és azok is, akik öt, vagy annál több 
ellátási formában, támogatásban részesültek a vizsgált időszakot tekintve (74,5%). A 2011-2014-es 
időszakból 2-3 vagy többféle ellátással is rendelkezők elhelyezkedési mutatói is jellemzően hasonlók 
voltak (74 - 75%).  

A bérjellegű támogatásban részesített személyek elhelyezkedési mutatói lényegesen meghaladták a 
hatásvizsgálatban kontrollcsoportnak tekintett ellátás nélküli személyek csoportjában látható arányokat, 
ahogy ezt a vonatkozó fejezetben részletesen kibontva láthattuk. Az itt elemzett, 2011-2014-es időszak-
ban biztosított ellátások szempontjából az a különbség állapítható meg, hogy a 2011 és 2014 között 
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többféle támogatással is rendelkezők esetén nagyobbak az elhelyezkedési arányok tekintetében látható 
eltérések a bérjellegű támogatásokban érintett személyek javára.  

6.7.3 Javaslatok 

A foglalkoztatási támogatásokban részesített személyek jelentős része rendelkezik olyan hátrányokkal, 
melyek komolyan nehezítik munkaerő piaci integrációjukat. 

A foglalkoztatást elősegíteni képes intézkedések esetén azonosítani kell a legfontosabb hátrányképző 
tényezőket. Ezt egy jól kialakított profiling technika képes figyelembe venni. A munkaerő-piaci integráció 
következő lépése a felismert hátráltató tényezők figyelembe vételével tervezett reintegrációs program 
kialakítása lehet. 

Azok esetén, ahol azonosítani lehet a legfontosabb hátráltató tényezők közül egyet, ott annak kezelése 
eredményesen képes hozzájárulni a személy sikeres elhelyezkedéséhez. Azok esetén, ahol a munka-
vállalást hátráltató tényezők halmozottan jelennek meg, ott több lépcsős, a hátrányokat egyenként ke-
zelő integrációs folyamat lehet eredményes.  

Ennek útja lehet: A képzettségbeli hátrány enyhítése alap- és szakképzéssel, majd munkatapasztalat 
biztosítása közfoglalkoztatás és bértámogatás alkalmazásával, majd a rossz gazdasági és foglalkozta-
tási helyzettel rendelkező településtől távolabbi munkavállalást is lehetővé tevő támogatásokkal lehet 
segíteni önálló munkavállalását.  

Kutatásunk azt bizonyítja, hogy minél több hátránnyal rendelkezik az érintett személy, annál inkább 
szükség van az eszközök kombinációjára. 

A szolgáltatásokat vizsgálva megállapítottuk, hogy az egyes információnyújtási és tanácsadási formák 
között nagy az átfedés, ugyanakkor kevéssé fókuszálnak egy-egy csoportra vagy élethelyzetre. Érde-
mes ezeket átgondolni és egyesíteni: a tanácsadás és az információnyújtás a valóságban nem nagyon 
választható el egymástól. Mindkettőnek az egyéni élethelyzet feltárásán kell alapulnia, és egyszerre kell 
információt és tanácsot szolgáltatni, legfeljebb egyénenként, csoportonként eltérő arányban. 

A jelenleginél nagyobb mértékben kellene élni a leghátrányosabb csoportok esetén a mentorálás esz-
közrendszerével. 

A képzést, mint aktív eszközt  ahogyan ezt a megkérdezettek válaszai is alátámasztják  sokkal na-
gyobb mértékben szükséges alkalmazni, hiszen a hátrányképző tényezők között kiemelkedő helye van 
az alacsony iskolai végzettségnek. Egyeseknek felzárkóztató képzésre van ahhoz szükségük, hogy 
bármilyen képzési formában részt tudjanak venni, ezt követheti a jelenleginél magasabb iskolai végzett-
ség megszerzésének támogatása. (Általános iskola befejezése, szakképesítés megszerzése, esetleg 
felsőfokú tanulmányok befejezéséhez nyújtott képzési támogatás.) A munka-erőpiaci igényeinek meg-

felelően egyre nagyobb szükség van a nyelvi képzése. Mindezek támogatását  a motiváció érdekében 

 szükséges a képzettség/végzettség megszerzéséhez kötni, avagy azt külön honorálni. A képzettség 
növelésében a hajdani sikerrel működő tranzitfoglalkoztatás, vagy a termelőiskolák rendszere megfelelő 
előképet kínál. 

Szakítani kell a képzések túlzott központosításával és a tömegesség képzetével. Sokkal inkább a helyi 
munkaerőpiac igényein alapuló, kis létszámú, az egyén érdeklődését is figyelembe vevő egyedi képzé-
sek finanszírozására van szükség. A felkínált vagy finanszírozott képzésnek összhangban kell állnia a 
tanácsadás során felállított egyéni munkavállalási tervvel. Megszabható egy pénzügyi keret, amelyet az 

álláskereső  esetmenedzserével együttműködve  önállóan fordíthat a számára megfelelő képzésre. 

A szakképzésben, sőt már a felsőoktatásban is egyre nagyobb a nyitás az un. duális képzés irányába. 
Ezt az álláskeresők képzésben is meg lehetne honosítani. A munkáltatók képzésbe vonásával nem 
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pusztán az álláskeresőkkel szembeni előítéletek gyengíthetők, de közvetlenebbül, minőségben is kielé-
gíthető a kereslet. Azon csoportok számára, akik munkatapasztalat hiányában nem tudnak elhelyez-
kedni, a duális képzés a munkapiacra történő belépés első lépcsője lehet. A duális képzés támogatását 
az álláskeresők esetében a GINOP és EFOP programok kombinációjával lehet finanszírozhatóvá tenni. 

Szükség lehet továbbá olyan képzésekre, amelyek nem egy-egy szakmai elsajátítását, vagy iskolai 
végzettség megszerzését szolgálják, de értékesebbé teszik a munkavállalót a piacon. Ilyen a nyelvi 
képzés mellett a jogosítvány megszerzése, a digitális írástudás oktatása, vagy egy-egy számítástech-
nikai terület mélyebb megismerése, a jogosítvány megszerzése, stb. Ezek a kezdeményezések a köz-
munka programokkal is jól kombinálhatók, s feltehetően eredményességüket növelik. 

A vállalkozóvá válás támogatásához feltétlenül hozzá kell kapcsolni a vállalkozói ismeretek oktatását 
azok esetében, akik ezt igénylik. Megyei, regionális szolgáltató központok, inkubátorházak kínálhatnak 
segítséget a vállalkozás elindításához, felfuttatásához, speciális igények kielégítéséhez (pl. piackutatás, 
marketing, stb.) Ezek mind képezhetik a szolgáltatási rendszer részeit, akár ingyenesen, kár részleges 
és/vagy utólagos hozzájárulással. (Jó példa lehet erre a diákhitel, amelynek törlesztése az eredmény 
eléréshez kötött, hasonlóan ezeket a szolgáltatásokat a vállalkozás nyereségessé válása után lehetne 
visszatörleszteni.)  

 

 

6.8 Aktív eszközökben érintettek elhelyezkedéseinek vizsgálata 

A hatásvizsgálatban a nyílt munkaerőpiacra történő reintegrációval tudjuk mérni az egyes foglalkozta-
táspolitikai eszközök eredményességét és hatásosságát. A kutatás során a mintában kiválasztott sze-
mélyek foglalkoztatási életútját vizsgáltuk, a részükre biztosított aktív és passzív eszközök, valamint a 
munkaerő-piaci aktivitás figyelembe vételével. Az alkalmazott eljárás lehetőséget ad alaposabb, mé-
lyebb vizsgálatokra is. 

Az aktív eszközöket, a bérjellegű támogatásokat és a képzéseket követő elhelyezkedés hatásait jelen-
tősen befolyásolja az érintett személyek jellemzői, élethelyzetük tényezői. Az egyes jellemzők, tulajdon-
ságok és körülmények, valamint az elhelyezkedés összefüggéseit már láthattuk a korábbi fejezetben. 
Ott már bemutattuk, hogy a mintavétel időpontjában aktív eszközökkel támogatott személyek elhelyez-
kedési arányait miként befolyásolt nemük, koruk, legmagasabb iskolai végzettségük, lakóhelyük hely-
zete és korábbi munkatapasztalataik.  

Láthattuk ezt a bérjellegű ellátásokkal rendelkezők és a képzésekben érintett személyek csoportjaira. 
Továbbá, a hatásvizsgálat elvárásainak megfelelően, a hatások és változások különbségeit is vizsgáltuk 
a mintavétel időpontjában ellátás nélküli személyekre jellemző elhelyezkedési arányok megismerésével 
és ugyanezen fő szempontok, körülmények szempontjából történő összevethetőség megteremtésével.  

Az egyéni támogatás és foglalkoztatás-történet (röviden: az életút) felírása ennél mélyebb vizsgálatot is 
lehetővé tesz. Figyelembe vettük a vizsgált személyek összes, a vizsgált időszakban kapott támogatá-
sát és ellátását, nem csak azt, amiben a mintavétel időpontjában részesül. Ezen túlmenően lehetséges-
nek és fontosnak tartjuk, hogy az egyes, a vizsgált személyek elhelyezkedési esélyeire hatással bíró 
jellemzők, tulajdonságok és körülmények együttes, egymástól elkülöníthető hatásait is bemutathassuk. 
Ennek érdekében statisztikai modellt, bináris logisztikus regressziót használunk a foglalkoztatás, a mun-
kavállalás magyarázatára, annak meghatározására, hogy mindezen befolyásoló tényezők közül melyik 
és milyen mértékben hat a felmért álláskeresők munkavállalására. A modellben a függő változó a mun-
kavállalást méri. Az adatfelvétel adatbázisából kialakítottuk azoknak a változóknak a széles körét, ame-
lyeket bevontunk a modellbe, amelyek hatásait figyelembe vesszük annak meghatározására, hogy mi-
lyen irányú és milyen mértékű hatással vannak a népesség munkaerő-piaci részvételére. A modell függő 
változójaként használt nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés esetén azokat az elhelyezkedési eseteket 
tekintettük a vizsgálatban megfelelőnek, melyek kezdete a passzív ellátás kezdő időpontja után indult.  



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 126/191 

 

A modell kialakítása során az elhelyezkedést befolyásol számos körülmény közül 12 tesztelésre, hatá-
sainak megmérésére adott lehetőséget a kialakított adatbázis.  

 Iskolai végzettség szintje. A legmagasabb iskolai végzettséget 3 fokozatban vettük figyelembe 

(alap, közép és felsőfokú végzettség). Az alapfokú kategória tartalmazza azokat a személyeket 

is, akik kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályos végzettséggel rendelkeznek 

 Életkor. A vizsgált személyek életkorát 4 fokozatban építettük be a modellbe, külön választva a 

25 év alattiakat, 25 és 39 év közöttieket, 40 és 55 év közöttieket és az 55 év feletti személyeket.  

 Nem. A vizsgált személyek neme. 

 A település gazdasági, foglalkoztatási helyzete, különválasztva a hátrányos helyzetű települé-

seken élőket és a jobb helyzetű települések lakóit.  

 A település mérete. A személyek lakóhelyének méretét 4 méret szerint fokozat szerint csopor-

tosítottuk, egy kategória lett az 1000 fő alatti, 1000 és 5000 fő közötti, 5000 és 20000 fő közötti 

és 20000 fő feletti 

 Munkatapasztalat. A vizsgált személyek korábbi munkatapasztalatait a támogatás kezdete 

előtti, de a 2011 és 2014. május közötti időszakra eső (illetve ebben az időszakban végződő) 

nyílt munkaerő-piaci munkavégzéssel azonosítottuk, külön választva azokat a személyeket, 

akik rendelkeztek a fent leírt jellemzők szerinti munkatapasztalattal, azoktól a személyektől, 

akiknek nem voltak munkatapasztalataik.  

 Ellátás nélküli személyek. A vizsgált személyeknek a munkaügyi ellátás szempontjából értel-

mezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjában ellátással, támogatással nem rendel-

kező személyeket a passzív ellátásokkal rendelkező személyektől. 

 Bérjellegű támogatásban részesülő személyek. A vizsgált személyeknek a támogatások szem-

pontjából értelmezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjában bérjellegű támogatás-

sal rendelkező személyeket az ellátásokkal nem rendelkező személyektől, illetve a képzések-

ben érintett személyektől. 

 Képzésben részesülő személyek. A vizsgált személyeknek a támogatások szempontjából ér-

telmezett állapota. Elválasztottuk a mintavétel időpontjában képzésben részesülő személyeket 

az ellátásokkal nem rendelkező és a bérjellegű ellátásokkal rendelkező személyektől. 

 Passzív ellátásokat a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen 

passzív ellátásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően. Külön választottuk azokat 

a személyeket, akik nem részesültek a 2011 – 2014-es időszakban passzív ellátásban azoktól, 

akik egy esetben részesültek valamilyen passzív ellátásban és azoktól is, akik életútjában több-

ször és többféle passzív ellátás volt már. 

 Aktív ellátások a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen aktív 

támogatásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően. Külön választottuk azokat a sze-

mélyeket, akik nem részesültek a 2011 – 2014-es időszakban aktív támogatásban azoktól, akik 

egy esetben részesültek valamilyen aktív támogatási formában és azoktól is, akik életútjában 

többször és többféle aktív támogatási is látható volt.  

 Közmunka a korábbi időszakban. Vizsgáltuk, hogy az érintett személyeknek milyen közfoglal-

koztatási, közmunka jellegű támogatásai voltak a vizsgált támogatás kezdetét megelőzően, Ide-

értettük a közfoglalkoztatás 2011-től érvényes új rendszerének eszközeit is és a közhasznú 

foglalkoztatás 2011-es eseteit is. Külön választottuk azokat a személyeket, akik nem vettek 
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részt a 2011 – 2014-es időszakban közmunkában azoktól, akik egy esetben voltak közfoglal-

koztatottak és azoktól is, akik életútjában többször és többféle közmunka is látható volt az elem-

zett időszakban. 

 

Az eredmények között már csak azt a modellt szerepeltetjük, amelynek egésze a khi-négyzet próba 
alapján szignifikánsnak bizonyult. A változószett kimaradó elemei tehát nem kutatói érdeklődés hiányá-
nak következtében nem szerepelnek az eredmények között, hanem azért, mert a modellben nem bizo-
nyultak szignifikánsnak.  

A vizsgált csoportot az aktív ellátásban részesülők alkották, tehát a személyek többsége részesült va-
lamilyen ellátásban. Ez a tény is közrejátszhatott abban, hogy a korábbi, a vizsgált támogatást megelőző 
időszakban valamilyen aktív ellátásban már részesített és az ilyen támogatással nem rendelkezők el-
helyezkedési esélyhányadosai között a modellben nem volt látható szignifikáns összefüggés. Nem bi-
zonyult szignifikánsnak a passzív, munkaügyi és szociális jellegű ellátás sem, a vizsgált támogatást 
megelőző időszakban valamilyen passzív ellátásban részesülő és a többi személy elhelyezkedéseinek 
esélyei között nem volt látható szignifikáns összefüggés. 

A modellben nem szignifikáns tényező volt a nem. Ahogy a kereszttáblás elemzés esetén, úgy az itt 
alkalmazott többváltozós elemzés is azt mutatja, hogy a személyek, ebben a kutatásban álláskeresők 
neme nem befolyásolja elhelyezkedési esélyeiket. 

Hasonló okok, a modellbe való rossz illeszkedés miatt volt szükség a településméret kizárására. Azt 
tapasztaltuk, hogy a vizsgált személyek esetén az elhelyezkedési esélyek alig függtek attól, hogy ki-
sebb, vagy nagyobb településen éltek. 

A többszöri futtatások után egy hét változót tartalmazó modell felelt meg a statisztikai elvárásoknak.  
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102. ábra: A logisztikus regressziós modell esélyhányadosai az aktív eszközökben részesítet-
tek körében 

 

 

Az eredményekből látszik, hogy az aktív eszközökkel támogatott személyek esetén a munkavállalásra, 
pontosabban elhelyezkedési esélyhányadosaira a támogatás jellegének, az vizsgált személyek korá-
nak, legmagasabb iskolai végzettségének, lakóhelyének volt hatása, továbbá befolyásolta az elhelyez-
kedési esélyeiket a korábbi munkatapasztalatuk és közfoglalkoztatási támogatásaik is.  

 

Az elhelyezkedésre az iskolai végzettség szintje jelentős hatással volt. A közép és felsőfokú végzettségi 
szint lényegesen magasabb esélyhányadosokat mutat a logaritmikus skálán ábrázolva, mint az alapfokú 
végzettség. A legfeljebb 8 általánost végzett személyekhez képest a középfokú végzettséggel rendel-
kezők közel másfélszeres (1,39) eséllyel jutottak munkához a mintavétel és vizsgálat időpontja között. 
A felsőfokú végzettség még ennél is magasabb, 1,72 szeres esélyét adja a munkavállalásnak. 

Az életkor növekedésével folyamatosan csökkent a személyek elhelyezkedési esélyhányadosa. A 25 
év alatti személyekhez képest a 25 és 39 év közötti személyek elhelyezkedési esélye, önmagában a 
kor miatt csak 0,88 szoros. A 40 – 55 évesek elhelyezkedési esélyei ennél is alacsonyabbak, alig a 80 
százaléka a legfiatalabbak esélyeinek. Figyelemre méltó, hogy ebben a két életkor szerinti csoportban 
jelentősen nem volt alacsonyabb a legfiatalabbakhoz képest az elhelyezkedési esély mutatója. Leg-
alábbis a legidősebb korosztályoknál látható mutatót figyelembe véve. Az 55 éven felüli személyek el-
helyezkedési esélye nagyon alacsonyak a fiatalabbakhoz képest, a logaritmikus skálán látható 0,54-os 
esélyhányados azt fejezi ki, hogy elhelyezkedési esélyeik alig fele, mint a hozzá hasonló jellemzőkkel 
rendelkező, de 25 év alatti személynek. 

0,88

0,80

0,54

1,39

1,72

1,49

17,81

1,65

1,11

0,61

1,60

0,10 1,00 10,00 100,00

25 év alattiakhoz képest

25 - 39 éves

40 - 55 éves

55 év feletti

Alapfokú végzettségűhöz képest

Középfokú végzettségű

Felsőfokú végzettségű

Hátrányos helyzetű településen élőhöz képest

Nem hátrányos helyzetű településen élő

Nem bérjellegű támogatáshoz képest

Bérjellegű támogatás

Munkatapasztalattal nem rendelkezőhöz képest

Munkatapasztalattal rendelkező

Korábban közmunkában nem részesültekhez képest

Közmunkában egy esetben részesülők

Közmunkában többször részesülők

Kontrolcsoporthoz képest

Aktív eszközzel támogatott

Esélyhányadosok



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 129/191 

A lakóhely mérete ugyan nem bizonyult szignifikánsnak, gazdasági, foglalkoztatási helyzete annál in-
kább fontosnak tűnik. A jobb helyzetű településen élők másfélszeres eséllyel helyezkedtek el (1,49), 
mint a hátrányos helyzetűnek minősített településeken élők. 

A támogatás jellege a modellben kiemelkedően nagy hatásúnak mutatkozott. A bérjellegű támogatá-
soknál az adataink nem tették lehetővé a támogatással létesített és az attól függetlenül létrejött foglal-
koztatási jogviszonyok megkülönböztetését. A megkülönböztetésnek, elkülönítésnek a foglalkoztatási 
eredményesség tekintetben nincs is módszertani előny, mert a bérjellegű támogatás akkor is sikeresnek 
tekinthető, ha az a támogatott munkaadónál valósul meg. A bérjellegű támogatásokban részesülőt ezért 
a mintavétel időpontjában foglalkoztatott személyek és csak azokat nem tekintjük sikeresen elhelyez-
kedetteknek, akik esetén a vizsgálat időpontjáig megszűnik a munkaviszonyuk és nem létesítenek újab-
bat. A modell alapján azt tudjuk mondani, hogy azoknak  a személyeknek, akik bérjellegű támogatást 
kaptak a mintavétel időpontjában, lényegesen magasabb az esélyük az elhelyezkedésre, illetve a mun-
kaerőpiacon való megragadásra, mint a más támogatásban érintett, vagy ellátás nélküli személyeknek. 
Ezt a tényt fejezi ki az aktív eszközökkel, tehát bérjellegű támogatással,vagy képzéssel támogatott sze-
mélyek magas, 1,6 szoros elhelyezkedési esélyhányadosa a vizsgálatban kontrollcsoportként használt 
ellátás nélküli személyek csoportjához képest.  

A munkavállalás, munkaerő-piaci reintegráció szempontjából kiemelkedően fontosnak bizonyult a ko-
rábbi időszakban végzett munka, bejelentett kereső tevékenység. Azok a személyek, akik az elemzés-
ben vizsgált 2011 – 2014-es időszakban, az itt vizsgált aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásuk, vagy 
(a kontrollcsoport esetén ellátatlan státuszuk) előtt dolgoztak több, mint másfélszer akkora eséllyel 
(1,65) találtak maguknak munkát újra a nyílt munkaerőpiacon, mint a munkatapasztalattal nem rendel-
kező személyek. 

 

A hatásvizsgálat során felállított adatbázis, ami tartalmazza a személyek foglalkoztatási életútját is, le-
hetőséget adott, hogy bevegyük a modellbe a korább támogatási formák hatásait is. A vizsgálat során 
azt tapasztaltuk, hogy az életút korábbi szakaszában részükre biztosított támogatások egy részének 
szignifikáns hatása volt az elhelyezkedési esélyhányadosokra. 

A megelőző időszakban kapott aktív támogatások és passzív ellátások hatási nem bizonyultak szignifi-
kánsnak, az elhelyezkedés és a támogatások közötti kapcsolat nem volt elég erős. Azonban a korábbi 
életútban látható közfoglalkoztatási támogatások is jelentős, szignifikáns hatással vannak a személyek 
elhelyezkedési esélyhányadosaira, csak éppen ez a hatás, egyes esetekben negatív. Azok a Aktív el-
látásban részesülő személyek, akik korábban, a 2011 – 2014-es időszakban egy alkalommal közfoglal-
koztatottak voltak, kis mértékben nagyobb eséllyel helyezkedtek el, mint azok, akik nem voltak korább 
közmunkások (1,11 szeres esély). Azok elhelyezkedési esélye viszont, akik többször is közmunkások 
voltak lényegesen elmaradt a közmunkában nem érintett személyekétől (0,61 szeres esély), tehát közel 
feleakkora eséllyel helyezkedtek el, mint a közmunkát a korábbi időszakban elkerülő személyeknek.  

A modell az egyes változók itemjei szerinti esélyhányadosokat a többi, a modellben szerepet kapó vál-
tozó hatásától függetlenül mutatja. A módszer lehetősséget ad a bevont hatások összehasonlításra is. 
Látható az aktív támogatási formákban részesülő személyek és a kontrollcsoportként tekintetbe vett 
ellátatlan személyek esetén az elhelyezkedést pozitív irányba befolyásolta az iskolai végzettség szintje, 
a korábbi munkatapasztalat és a korábbi aktív támogatási eszközök.  

A pozitív és negatív irányú tényezők, logaritmikus skálán ábrázolt nagysága jól mutatja, hogy legna-
gyobb szerepe az elhelyezkedés, munkavállalás esélyei tekintetében a támogatás jellegének, az élet-
kornak és a legmagasabb iskolai végzettség és a korábbi időszakban teljesített közfoglalkoztatásnak 
volt. A kor negatív formában befolyásolta az elhelyezkedést, tehát minél idősebb egy személy, annál 
kisebb eséllyel helyezhet el. Hasonlóan ehhez az a tény, hogy a vizsgált személy korábban többször, 
többféle közfoglalkoztatásban is támogatást kapott, negatívan befolyásolta elhelyezkedési esélyeit. 
Ezek mellett láthatjuk az iskolai végzettség és a támogatás egynél magasabb esélyhányadosait, tehát 
azt, hogy magasabb iskolai végzettségű személyek nagyobb eséllyel helyezkednek el és a bérjellegű 
támogatások is nagyobb eséllyel vezetnek munkavállaláshoz, mint más támogatási formák. A hatások 
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a modellben egymással kontrolláltak, tehát a kor hatása attól függetlenül komolyan negatív, hogy az 
érintett személy mennyi aktív eszközben részesült, milyen helyzetű településen él. Érdemes figyelni 
arra a tényre, hogy az iskolai végzettség szintje ugyan komolyan segíti az elhelyezkedési esélyhánya-
dos növekedését, de nem tartozik a modell legerősebben befolyásoló tényezői közé.  
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7. Az aktív eszközökben részesülő válaszadók jellemzői a kérdő-
íves adatfelvétel alapján 

 

Kutatásunkban az első adatfelvételkor 511 fő olyan válaszadó volt, aki valamelyik aktív eszközben (azaz 
képzésben vagy bérjellegű támogatásban) részesült. A válaszadók között nagyobb arányban, 54,4%-
ban vannak a nők. Az életkori megoszlás azt mutatja, hogy leginkább a „középső”, 25-54 életév közötti 
csoportból kaptunk válaszokat, de jelentős, a válaszadók egynegyedét kitevő csoport a 25 év alattiak 
kategóriája is, végül legkevésbé 55 év felettiek vannak a válaszadók között.  

 

103. ábra: A válaszadók életkori csoportok szerinti megoszlása 

 

 

 

Az iskolai végzettség szempontjából tekintve a válaszadókat, azt látjuk, hogy közel kétharmaduk kö-
zépfokú, egyharmaduk alapfokú, és mindössze 6%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  

 

104. ábra: A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 
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Ha a két előző adatot összevetjük, azt láthatjuk, hogy a válaszadók körében, az egyes életkori csoportok 
között nincs jelentős különbség az iskolai végzettség tekintetében. Azt látjuk, hogy a felsőfokú végzett-
ségűek aránya a középső életkori csoportban a legnagyobb, és a legfiatalabbaknál a legkisebb, ám a 
különbség nem éri el az 5 százalékpontot. És megjegyezhetjük még, hogy a 25-54 évesek körében 
vannak legnagyobb arányban az alapfokú végzettségűek is, de a különbség itt sem tekinthető túl nagy-
nak. 

 

105. ábra: Az aktív eszközökben részesülő válaszadók életkori csoport és iskolai végzettség 
szerinti megoszlása 

 

 

Az, hogy az aktív ellátásokban részesülő válaszadóknak volt-e már munkahelye vagy fizetett mun-
kája, láthatóan függ attól, hogy hány évesek: adataink alapján a 25. életév egy vízválasztó, hiszen ez 
alatt a válaszadók egynegyede nemmel válaszolt erre a kérdésre.  
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106. ábra: Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” – életkori csoportok szerint 

 

 

Képzettségi szerinti bontásban szintén egy kiugró csoport van, nevezetesen a felsőfokú végzettségű-
eké, hiszen esetükben mindössze 3,2% azon válaszadók aránya, akiknek még soha nem volt munka-
helye vagy fizetett munkája.  

 

107. ábra:  „Volt-e már Önnek munkahelye vagy fizetett munkája?” – iskolai végzettség szerint 

 

 

És ami a területi fejlettséget illeti, az az érdekes helyzet állt elő, hogy a lakóhely területi fejlettségi mu-
tatója mentén nem találunk különbséget. Az alacsonyan, közepesen és magasan fejlett területek ese-
tében egyaránt 11-14% között van azon válaszadók aránya, akiknek még nem volt munkahelye vagy 
fizetett munkája. 

 

Az első lekérdezés alkalmával, azaz 2014 augusztusában összességében a válaszadók kétötödé-
nek volt munkahelye vagy fizetett munkája, ám életkor szerint igen eltérő mértékben. A legaktívab-
bak a legidősebbek voltak, hiszen háromötödük dolgozott, szemben a másik két csoporttal, ahol csak a 
válaszadók kétötöde. (5. ábra:) 
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108. ábra: „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, élet-
kori csoportok szerint 

 

 

Iskolai végzettség szerint szintén mutatkozik eltérés, ám korántsem olyan mértékű, mint az életkor men-
tén. A legnagyobb arányban a lekérdezéskor dolgozó középfokú végzettségűek mögött ugyanis mind-
össze 10 százalékpont körüli értékkel maradnak el a felsőfokú és az alapfokú végzettségűek. 

 

109. ábra:  „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, isko-
lai végzettség szerint 

 

 

 

A lakóhely területi fejlettségi mutatója az aktuális, kérdezéskori munkavállalás kapcsán már differenci-
álja az adatokat. Azt látjuk ugyanis, hogy a közepesen fejlett területeken a válaszadók fele dolgozott a 
lekérdezéskor, ám ugyanez az arány a magasan és alacsonyan fejlett térségek esetében már csak 
egyharmad körül alakul. 
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110. ábra:  „Van-e Önnek jelenleg munkahelye vagy fizetett munkája?” – 2014. augusztus, a la-
kóhely területi fejlettségi mutatója szerint 

 

 

 

A munkakeresési aktivitásban mutatkozik némi változás a két adatfelvétel között. Láthatjuk például, 
hogy azok között, akik az első adatfelvételkor munkát kerestek, 50% azok aránya, akik újra vagy még 
mindig ebben a helyzetben vannak. De nézhetjük úgy is, hogy azok körében, akik a második adatfelvé-
telkor jelezték, hogy munkát keresnek, kétharmad azok aránya, akik ugyanezt a választ adták az első 
adatfelvételkor.  

 
 

111. ábra: Munkakeresési aktivitás a két lekérdezéskor31 
keresett-e 

munkát 2015 
januárjában? 

keresett-e munkát 2014 au-
gusztusában 

igen nem összesen 

igen 
68,8% 31,2% 100,0% 

50,3% 39,1% 46,2% 
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58,3% 41,7% 100,0% 

49,7% 60,9% 53,8% 

összesen 
63,1% 36,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

A jövőre vonatkozó tervekben kirajzolódnak „népszerű” elemek, mint például a tanulás. Iskolai végzett-
ségtől függően a válaszadók negyede-fele szándékozik belátható időn belül idegen nyelvet vagy épp új 
szakmát tanulni. Az idegen nyelv elsajátításának szándéka különösen a felsőfokú végzettségűek ese-
tében jellemző, ám az alapfokú végzettségűek egynegyede is megjelölte ezt a lehetőséget. Az új 
szakma ellenben ez utóbbi csoportnál jelenik meg legnagyobb arányban, ám a felsőfokú végzettségűek 

                                                      
31 *A táblázatban csak azok válaszai szerepelnek, akik a második adatfelvételben is részt vettek 
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harmada is tervbe vette ezt a lépést. A továbbtanulás szintén meglehetősen gyakran választott lehető-
ség, ám inkább az alap- és középfokú végzettségűek jelezték ebbéli szándékukat, a felsőfokú végzett-
ségűek kevésbé. Végül népszerű, gyakran jelzett terv a más településen, illetve más országban történő 
munkavállalás. E két lehetőség szinte ugyanakkora súllyal jelenik meg, és mindkettő esetében elmond-
ható, hogy ekkora váltást a felsőfokú végzettségűek terveznek a legkevésbé. 

 

112. ábra:  „Belátható időn belül szándékozom…” – iskolai végzettség szerint (%) 

 

 

 

 

A jövőre vonatkozó terveket természetszerűleg az életkor is befolyásolja. Láthatjuk például, hogy idegen 
nyelvet és új szakmát tanulni leginkább a legfiatalabbak terveznek, bár mögöttük nem maradnak el 
jelentősen a 25-54 év közöttiek sem. A továbbtanulási szándék azonban egyértelműen a legfiatalabbak 
között a legnépszerűbb cél. A más településen vagy más országban való munkavállalás szándéka szin-
tén esetükben a leggyakoribb, bár itt sem maradnak el jelentősen a 25-54 év közöttiek. Amely cél kap-
csán kiemelkedik e csoport, az az önálló vállalkozás indításának terve, de ők voltak azok is, akik ese-
tében az előre megadott válaszok a legkevésbé voltak adekvátak, hiszen 13%-uk jelezte, hogy egyik 
felsorolt állítás sem volt igaz rá.  
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113. ábra:  „Belátható időn belül szándékozom…” – életkori csoportok szerint (%) 
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 Közel ugyanekkora problémát jelent, hogy hiányzik a képzettségeknek megfelelő munkahely a 
lakóhely környékén. 

 Az életkorból adódó hátrányos megkülönböztetés ugyancsak gyakori: válaszadóink közel egy-
ötöde szembesült már ezzel a helyzettel. Akárcsak azzal a problémával, hogy hiányoznak a szük-
séges számítástechnikai ismeretei. Nagyságrendileg még ide sorolhatjuk a munkatapasztalat hi-
ányát, illetve a szakképzetlenséget, illetve elavult szakképzetséget is. 

 Minden tízedik válaszadónk munkavállalását nehezíti, hogy lakóhelyének közlekedési viszonyai 
nem megfelelőek, nem biztosítják egy lehetséges munkahelyre való eljutást. 

 A válaszadók egytizede fogyatékos, megváltozott munkaképességű, tartós vagy krónikus beteg-
sége van, és ez a tény akadályozza munkavégzését. Ugyancsak a válaszadók egytizede az, aki 
számára azért nehéz (vagy épp lehetetlen) a munkavállalás, mert gyermeke vagy más család-
tagja felügyeletét nem tudja megoldani. Sőt, ha feltételezzük, hogy hasonló nehézségekkel (is) 
szembesül az a személy is, aki gyermekét egyedül neveli, akkor ez az akadály majd’ minden 
ötödik válaszadót érint.   

 A válaszadók közel 8 százalékát érte már származása vagy vallása miatt hátrányos megkülön-
böztetés, és közel ugyanennyien vannak azok, akik számára a lakhatás megoldatlansága aka-
dályozó tényező. 

 Összességében fontos kiemelni az adatokból, hogy mindössze 11,2% azon válaszadók aránya, 
akiknek semmilyen, munkavállalást, munkavégzés akadályozó tényezővel nem kell számolniuk 
munkakeresés alkalmával. Azaz az álláskeresők közel 90%-a olyan helyzetben van, amelyben 
az állástalanság mellett olyan problémával kell megküzdjön, amely eleve nehezíti az álláskere-
sést.  
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114. ábra: A munkavállalást, munkavégzés akadályozó tényezők a válaszadók körében (%) 
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10.1 Aktív eszközök   2010.01.01. - 2013.12. 31. (áttekintő táblázat)32 

Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Átképzési tá-
mogatás 

3/1983. (V. 4. ) 
ME rendelet   

23/1983. (VIII. 
5. ) PM rende-

let 

1983. 06. 
1. - 

1991.03.0
1. 

Ha a szervezett 
munkaerő-át-
csoportosítás-
ban érintett dol-
gozók nem tud-
nak korábbi 
szakmájuknak, 
munkakörüknek 
megfelelő mun-
kahelyen elhe-
lyezkedni. 

Munkaviszonya megszűnt 
és vállalja az átképzést 

Korábbi munkahe-
lyen elért átlagkere-
set és az átképzé-
sig/alatt betöltött 
munkakörben várha-
tóan elérhető mun-
kabérének különbö-
zete, vagy a korábbi 
munkahelyén elért 
átlagkeresetének és 
az új munkáltató által 
a tárgyhónapban kifi-
zetett munkabéré-
nek különbözete 

Az új munkavi-
szony létesítésé-
től az átképzés 
elvárható legrövi-
debb időn belüli 
megkezdéséig és 
az átképzési tan-
folyam jogsza-
bályban megha-
tározott időtarta-
mára jár, de ma-
ximum betanító 
képzés esetén 12 
hónap, szakmun-
kás képesítés, 
közép- és felső-
fokú szakképzés 
esetén a 30 hó-
napot. 

A támogatásként kifizetett ösz-
szeg nem része a vállalati bér-
költségnek, azt az állami költ-
ségvetésből a munkáltatónak 
visszatérítik. 

                                                      
32 A halványsárgával kitöltött mezők a jelenleg, 2014-ben hatályos aktív eszközöket jelölik. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Képzések 
elősegítése 

1991. évi IV. tv. 
14.§    6/1996 
(VII.16.) MüM 

rendelet 1.§-9.§ 

1991.03.0
1.-től 

  

Álláskereső,  25. életévét - 
felsőfokú végzettségű sze-
mély esetén a 30. életévét - 
nem töltötte be, és a tanu-
lói, hallgatói jogviszonya 
megszűnését követően ál-
láskeresési járadékra és ál-
láskeresési segélyre nem 
szerzett jogosultságot, aki 
gyermekgondozási segély-
ben, gyermeknevelési tá-
mogatásban, illetőleg ter-
hességi gyermekágyi se-
gélyben, gyermekgondo-
zási díjban  vagy ápolási 
díjban részesül,  aki rehabi-
litációs ellátásban részesül, 
akinek munkaviszonya vár-
hatóan egy éven belül 
megszűnik, és ezt a mun-
kaadó a munkavállalóval 
és az állami foglalkoztatási 
szervvel előzetesen írás-

A keresetpótló jutta-
tás összege nem le-
het alacsonyabb a 
megállapításakor 
hatályos közfoglal-
koztatási bér 60 szá-
zalékánál, és nem 
haladhatja meg a 
megállapításakor 
hatályos közfoglal-
koztatási bér össze-
gét. 

A képzés időtar-
tama, illetve a 
vizsgán való 
megjelenésig. 
Nincs sikeres 
vizsgakötelezett-
ség. 

Képzési támogatásként kere-
set-kiegészítés vagy kereset-
pótló juttatás, valamint a kép-
zéssel kapcsolatos költségek 
megtérítése nyújtható, to-
vábbá ellátásban részesülő, il-
letve foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra jogosult ál-
láskereső részére az általános 
iskolai végzettség megszerzé-
séhez, vagy a szakképzés 
megkezdéséhez, a külön jog-
szabályban meghatározott be-
meneti kompetenciák meg-
szerzéséhez szükséges kép-
zésben történő részvételhez a 
képzéssel kapcsolatos költsé-
gek megtérítése.              Az 
alanyi kör fokozatosan bővült a 
jelenlegi formába, így jelentős 
lett, a nem munkanélküli de 
veszélyeztetett munkavállalók 
köre. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

ban közölte, vagy aki köz-
foglalkoztatásban vesz 
részt, és a képzésben való 
részvételt vállalja, továbbá  
aki munkaviszonyban áll és 
rendszeres foglalkoztatása 
képzés nélkül nem biztosít-
ható.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Foglalkozta-
tás bővítést 
szolgáló tá-
mogatást  

1991. évi IV. tv    
16.§    6/1996 

(VII.16.) 
MüM.rendelet 

11.§  

1991.03.0
1.-től 

A munkaadó ré-
szére amennyi-
ben hátrányos 
helyzetű sze-
mély  munkavi-
szony kereté-
ben történő fog-
lalkoztatását 
vállalja, ameny-
nyiben a foglal-
koztatást leg-
alább a támoga-
tás folyósításá-
nak időtartama 
alatt vállalja és  
a támogatás 
iránti kérelem 
benyújtását 
megelőző tizen-
két hónapban a 
munkavállaló 
munkaviszo-
nyát a műkö-
dési körében 

  

A munkabér és járu-
léka legfeljebb ötven 
százalékának, meg-
változott munkaké-
pességű személy 
esetében legfeljebb 
hatvan százaléká-
nak megfelelő ösz-
szegű támogatás 
nyújtható, 

A támogatás leg-
feljebb egyévi 
időtartamra, a 
legalább huszon-
négy hónapja ál-
láskeresőként 
nyilvántartott sze-
mély foglalkozta-
tásához legfel-
jebb kétévi időtar-
tamra nyújtható. 

A jogosulti kör fokozatosan bő-
vült az eredetileg legalább hat 
hónapja, pályakezdő esetében 
három hónapja munkanélküli 
körtől, 2010-re a jelnlegi álla-
potig hátrányos helyzetű aki:a) 
hátrányos helyzetű személy-
nek kell tekinteni azt a sze-
mélyt, aki álláskereső és  leg-
feljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik, vagy  
az ötvenedik életévét betöl-
tötte, vagy  25. életévét nem 
töltötte be, vagy  a kirendelt-
ség legalább hat hónapja ál-
láskeresőként tartja nyilván, 
vagy  a saját háztartásában 
egy vagy több eltartott sze-
méllyel egyedül élő felnőtt, 
vagy  12 hónapon belül gyer-
mekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatás-
ban, illetőleg terhességi-gyer-
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

felmerülő okból 
rendes felmon-
dással nem 
szüntette meg, 
valamint  a 
munkaviszony 
megszünteté-
sére a támoga-
tás folyósításá-
nak időtartama 
alatt sem kerül 
sor.  

mekágyi segélyben, gyermek-
gondozási díjban vagy ápolási 
díjban részesült, vagy  12 hó-
napon belül előzetes letartóz-
tatásban volt, szabadságvesz-
tés, vagy elzárás büntetését 
töltötte;  olyan munkavállaló, 
akit munkahelyének elvesz-
tése fenyeget, és  az ötvenedik 
életévét betöltötte, vagy  élet-
korra tekintet nélkül legfeljebb 
alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik; 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Munkanélkü-
liek vállalko-
zóvá válásá-
nak elősegí-

tése  

1991. évi IV. tv   
17.§      

6/1996 (VII.16.) 
MüM.rendelet 

10.§ 

1991.03.0
1.- 

2007.02.1
5. 

  

Annak a járadékban része-
sülő munkanélkülinek, aki-
nek nem tudott a munka-
ügyi központ megfelelő 
munkahelyet felajánlani.  

Folyósították szá-
mára a munkanélküli 
járadékát változatlan 
összegben, továbbá 
hozzájárulást kapha-
tott az igénybevett 
szaktanácsadási, a 
szükséges tanfo-
lyami képzés és hi-
telfedezeti biztosítás 
–egy éves- költsége-
ihez, azok  50%-áig. 

Hat hónapig a 
vállalkozás meg-
kezdését köve-
tően 

Egy időben párhuzamosan fut 
az önfoglalkoztatási támoga-
tással, az azonos célcsoportra 
vonatkozó és azonos célt - az 
önálló vállalkozást - támogató 
két aktív eszköz, amely aztán 
egymásba olvadt más néven 
napjainkban is él. 

Munkahely-
teremtés tá-
mogatása 

1991. évi IV. tv    
16.§    6/1996 

(VII.16.) 
MüM.rendelet 

11.§ 

1991.03.0
1-

1999.12.3
1. 

A munkáltató 
pályázati eljá-
rás alapján volt 
támogatható, 
olyan progra-
mok megvalósí-
tása esetén 
amelyik segíti a 
munkaerőpiac-
ról tartósan ki-
szoruló rétegek 

  
Az aktuális pályázati 
kiírásban foglaltak 

alapján. 

Az aktuális pá-
lyázati kiírásban 
foglaltk alapján. 

Mint önálló támogatási forma 
eltűnt, majd a munkahelymeg-
tartó támogatással együtt is-
mét felbukkant és bonyolult 
pályázati feltételek között je-
lenleg is hatályban lévő aktív 

eszköz. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

foglalkoztatá-
sát, a foglalkoz-
tatási szem-
pontból különö-
sen nehéz hely-
zetben lévő tér-
ségekben új 
munkahelyek 
megvalósításá-
hoz. 

Részmunka-
idős foglal-
koztatás tá-
mogatása  

1991. évi IV. tv   
18.§          

6/1996 (VII.16.)          
MüM rendelet 

18.§ 

1991.03.0
1- 

1996.12.3
1. 

A munkaadó-
nak volt meg-
ítélhető, ha a 

nála keletkezett 
foglalkoztatási 

nehézség meg-
oldása érdeké-

ben a teljes 
munkaidőre al-
kalmazott mun-
kavállalóit vagy 
azok egy részét 

  

A részmunkaidővel 
érintett munkaválla-

lók emiatt kieső 
munkaidejére járó 
személyi alapbére 
legfeljebb 50%-a. 

Egy évig történő 
időtartamban. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

részmunkaidő-
ben foglalkoz-

tatta.  

Korenged-
ményes 

nyugdíj át-
vállalása 

1991. évi IV. tv     
19.§      

1991.03.0
1-

1995.06.3
1. 

A munkaadó 
kérhette a mun-

kavállalóinak 
külön jogsza-
bály szerinti 

korengedmé-
nyes nyugdíja-
zása következ-
tében őt terhelő 
összegnek az 
átvállalását, ha 

jelentős lét-
számleépítést 

valósít meg, és 
az előző évi 
eredménye 

  

A korengedményes 
nyugdíj munkáltatót 
terhelő összegének 

a Foglalkoztatási 
Alap terhére történő  
legfeljebb 50% át-

vállalása. 

A korengedmé-
nyes nyugdíj fo-
lyósításnak idő-

tartamára. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

nulla vagy ne-
gatív volt, il-

letve teljes át-
vállalását, ha 
jogutód nélkül 

megszűnik 
vagy felszámol-

ják.  

A létszámle-
építések sza-

bályai  

1991. évi IV. tv  
22.§-23.§         

1991.03.0
1- 

1997.07.0
1. 

Munkáltatói kö-
telezettség - tá-
jékoztatási, be-
jelentési - rész-
letezése. Nem 

támogatás. 

      

Ez aktív eszköznek nem volt 
tekinthető a munkáltatói eljá-
rási kötelezettséget tartal-
mazta.  Definiálta a létszámha-
tárokat, - legalább harminc 
munkavállalót foglalkoztató 
munkaadó, amely fél éven be-
lül munkavállalói létszámát 
legalább 25%-kal, vagy leg-
alább ötven fővel tervezi csök-
kenteni- amelyek felett mun-
káltatónak a munkavállalók és 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

érdekképviseleti szervük irá-
nyába tájékoztatási, a munka-
ügyi központhoz pedig beje-
lentési kötelezettsége volt.Át-
került a szabályozás, az 1992. 
évi XXII. törvénybe a Munka 
törvénykönyvébe. 

Közhasznú 
munkavég-
zés támoga-

tása 

1991. évi IV. tv  
16/A:§      

6/1996 (VII.16.)        
MüM rendelet 

12.§-15.§ 

1994.05.2
1- 

2010.12.3
1. 

        

Az Flt-ben először a foglalkoz-
tatás bővítését szolgáló támo-

gatások között jelent meg, 
majd 1994-től önálló joghely 

2011-ig. Ez a támogatási 
forma külön részletezve.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Megváltozott 
munkaké-

pességű sze-
mélyek fog-

lalkoztatásán
ak támoga-

tása  

1991. évi IV. tv   
19.§        

6/1996 (VII.16.)         
MüM rendelet 

19.§,19/A.§,19/
B.§, 19/C.§, 
20.§-21.§ 

1996.01.0
1.-  

2011.12.3
1. 

A munkáltató-
nak nyújtott tá-
mogatást a 
megváltozott 
munkaképes-
ségű szemé-
lyek foglalkoz-
tatását előse-
gítő beruházás-
hoz, valamint 
beruházásnak 
nem minősülő 
bővítéshez, fel-
újításhoz, 
egyéb fejlesz-
tési pályázati 
célokhoz, 
amennyiben sa-
ját erővel is hoz-
zájárul. 

Visszatérítendő, vissza 
nem térítendő, kombinált 
formában. 

Aktuális pályázati ki-
írásnak megfelelően  

Aktuális pályázati 
kiírásnak megfe-
lelően  

Miniszteri döntés a pályázat-
ról. Teljesen külön jogszabályi 
környezetben élt a megválto-
zott munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatásának 
költségvetési támogatási rend-
szere. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Fiatal mun-
kanélküliek 
foglalkozta-
tásának tá-
mogatása 

1991. évi IV. tv   
19/A.§    

68/1996. 
(V.15.) 

Korm.rendelet 
70/2009. (IV. 
2.) Korm. ren-

delet, 2004. évi 
CXXIII. törvény         

1996.01.0
1 -             

2006.12.3
1. 

 
A munkata-
pasztalat szer-
zés támogatása 

címen munkál-
tató vállalja,  a 
napi 4 órás 365 
napig való fog-
lalkoztatást.                    
Foglalkoztatási 
támogatás cí-
mén a munkál-
tatónak, 
amennyiben 
vállalja nála 
gyakorlati kép-
zésen lévő to-
vábbfoglalkozta
tását. 

Foglalkoztatást elősegítő 
képzés keretében a MT. 

által preferált szakmákban 
képzésbe lép ami ált. isko-

lával is kezdhető. 

Munkatapasztalat 
szerzése pálya-

kezdő részére járó 
munkabérnek - a 

napi négy órára szá-
mított - időarányos 

része. Max. a közal-
kalmazotti bértábla. 
Civilek a járulékot is.                       
Foglalkoztatást elő-
segítő képzés teljes 

képzési költség. 
Foglalkoztatási tá-

mogatás minimálbér 
fele. 

Munkatapaszta-
lat szerzése  365 
nap foglalkozta-
tás, vagy 270 
nap +90nap 

továbbfogl. Fog-
lalkoztatást elő-
segítő képzés                           
A képzés teljes 

időtartama       
Foglalkoztatási 
támogatás 270 
nap támogatás 
+90 nap tovább 

fogl. 

Igazából három támogatási 
formát tartalmaz a kormány-
rendelet, amiből kettő a mun-
káltatónak egy a pályakezdő-
nek nyújtható. A kormányren-
delet definiálta a pályakezdő 
fogalmát, ami később átkerült 
az Flt.-be, annak gyakorla-
tába. Aki 25. életévét, felső-
fokú végzettséggel rendelkező 
esetén 30. életévét még nem 
töltötte be, a munkaviszony lé-
tesítéséhez szükséges feltéte-
lekkel rendelkezik,  általános 
iskolában, szakmunkásképző 
iskolában, szakiskolában, spe-
ciális szakiskolában, gimnázi-
umban, szakközépiskolában, 
főiskolán, illetve egyetemen 
folytatott tanulmányait köve-
tően nem részesült munkanél-
küli járadékban, illetőleg annak 
megállapítására nem szerzett 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

jogosultságot,  megyei (fővá-
rosi) munkaügyi központnál (a 
továbbiakban: munkaügyi köz-
pont) jelentkezett és munka-
nélküliként nyilvántartásba 
vették, továbbá, munkát akar 
vállalni, de számára a munka-
ügyi központ nem tud megfe-
lelő munkahelyet felajánlani. A 
továbbiakban a pályakezdők 
támogatására: a 70/2009. (IV. 
2.) Korm. rendelet, a szakkép-
zettséggel rendelkező, pálya-
kezdő álláskeresők munkata-
pasztalat-szerzésének és a 
létszámleépítések megelő-
zése érdekében a részmunka-
idős foglalkoztatás támogatá-
sáról, 2004. évi CXXIII. Tör-
vény a pályakezdő fiatalok, az 
ötven év feletti munkanélkü-
liek, valamint a gyermek gon-
dozását, illetve a családtag 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

ápolását követően munkát ke-
resők foglalkoztatásának elő-
segítéséről, továbbá az ösz-
töndíjas foglalkoztatásról, 
START kártyacsomag. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Munkahely-
megőrzés tá-

mogatás 

1991. évi IV. tv 
18.§        

6/1996 (VII.16.)        
MüM rendelet 

18.§ 

1997.01.0
1.-    
1999.12.3
1.       

Az átmeneti lik-
viditási gondok-
kal küzdő mun-
káltatóknak, ill. 
egyes munka-
vállalói rétegek 
támogatására, 
továbbá a fog-
lalkoztatáshoz 
kapcsolódó já-
rulékok –rész-
ben, vagy 
egészben tör-
ténő-, átválla-
lása, amennyi-
ben 2 éve mű-
ködik, létszám-
leépítési szán-
dékát bejelen-
tette, tovább-
foglalkoztatási 
kötelezettséget 
vállal, anyagi 

  

a) Visszatérítendő 
vagy vissza nem té-
rítendő támogatás-
ként a tervezett lét-
számleépítéssel 
érintett munkaválla-
lók részére ténylege-
sen kifizetett munka-
bér és járulékai leg-
feljebb ötven száza-
lékának megfelelő 
összeg folyósítható, 
b) vissza nem térí-
tendő támogatás-
ként - ha a munkaidő 
rövidítése a teljes 
munkaidő egynegye-
dét eléri - megtérít-
hető a - a Munka 
Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. 
törvény 150. §-ának 
(2) bekezdése sze-
rint foglalkoztatott - 

a) legfeljebb egy 
évig;             
b) legfeljebb hat 
hónap időtar-
tamra. 

A megyei munkaügyi tanácsok 
felhatalmazást kaptak arra, 
hogy meghatározhassanak to-
vábbi feltételeket, illetve meg-
nevezhessenek településeket 
ahol a foglalkozásbővítő támo-
gatásoknál a foglalkozatásból 
eredő közvetlen költségek 
90%-ban támogatható volt.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

biztosítékkal 
rendelkezik.   

munkavállaló kieső 
munkaidejére járó 
munkabérnek és já-
rulékainak hatvanöt 
százaléka  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

A foglalkoz-
tatáshoz 

kapcsolódó 
járulékok át-

vállalása  

1991. évi IV. tv  
18/A:§      

6/1996 (VII.16.)        
MüM rendelet 

18/B.§ 

1997.01.0
1-             

2010.03.3
1 

A munkáltató, 
ha munkanél-
küli személy 

foglalkoztatását 
vállalja. 

1998.01.01-től 
magánszemély 
munkáltatónak 

is, ha AM 
könyvvel foglal-
koztat jövede-
lempótló támo-

gatot-
tat.2002.12.10-
től bármilyen 

munkáltató bár-
milyen AM 

könyvvel állás-
kereső foglal-
koztatásához 

is. 2007.01.01-
től csak és ki-
zárólag AM 

  

A keresetet terhelő 
egészség- és nyug-
díjbiztosítási, vala-
mint munkaadói já-
ruléknak megfelelő 

összeg részben 
vagy egészben át-

vállalható. 
2005.01.01-től az 

összeg ötven év fe-
letti személy eseté-
ben nem lehet keve-
sebb a keresetet ter-
helő egészség- és 
nyugdíjbiztosítási, 

valamint munkaadói 
járulék, továbbá a 
munkaadót terhelő 
egészségügyi hoz-
zájárulás átvállal-
ható legmagasabb 
mértéke összegé-
nek ötven százalé-

kánál 

Legfeljebb egy 
évig terjedő idő-
tartamra, de vég-
rehajtási rendelet 

szerint 180 
napra., 

2000.05.01-től 
200 napra . 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

könyvvel állás-
kereső foglal-

koztatásá-
hoz.ítélhető 

meg. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

A létszámle-
építések hát-
rányos kö-

vetkezménye
inek enyhíté-
sét célzó tá-
mogatások 

1991. évi IV. tv 
22.§        

6/1996 (VII.16.)        
MüM rendelet 

21/A.§ 

1998.01.0
1-től 

Amennyiben a 
munkáltató a 

törvényben elő-
írt, a csoportos 
létszámleépí-

tésre vonatkozó 
konzultáció 

megkezdése 
iránt intézke-
dett,  MEB-et 
Munkába he-
lyezést Előse-

gítő 
Bizottságo(ka)t 
hozott létre an-
nak a költségei-
hez kaphat tá-
mogatást. A 

munkaadó ré-
szére támoga-

tás nyújtható az 
általa végrehaj-
tandó csopor-

  
Bizottságonként 

max. 1.M Ft. támo-
gatás ítélhető 

maximum 12 hó-
napos felhaszná-

lásra 

Vitatható aktív eszköz volta, 
de máig élő támogatási forma, 
csekély az érdeklődés iránta. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

tos létszámle-
építésnek a 

munkavállaló 
számára hátrá-
nyos következ-
ményeit enyhítő 

intézkedések 
megtételéhez 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Intenzív ál-
láskeresés 
támogatása  

1991. évi IV. tv  
14/A.§        

6/1996 (VII.16.)           
MüM rendelet 

22.§-26.§ 

1999.01.0
1.-
2005.10.3
1. 

  

Az a legalább három hó-
napja nyilvántartott munka-
nélküli (ideértve a pálya-
kezdő munkanélkülit is), aki 
a munkaügyi központtal 
való együttműködés kere-
tében - igazoltan - maga is 
részt vesz a munkahely fel-
kutatásában, támogatás-
ként a munkahely keresés-
sel, illetve a munkába állást 
elősegítő szolgáltatás 
igénybevételével kapcsola-
tos, költségei megtérítését 
kérheti.                                1) 
A munkahelyek felkeresé-
séhez, a szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcso-
lódó helyi tömegközleke-
dés költsége (ideértve az 
intenzív álláskeresés idő-
tartamára szóló bérletjegy 
biztosítását is,) 

 1) pontban megha-
tározott támogatás 
esetében a munka-
nélküli járadék alsó 
határának harminc 
százalékát, 
2) pontban meghatá-
rozott támogatás 
esetében a munka-
nélküli járadék alsó 
határának felét nem 
haladhatja meg. 

A támogatás a 
megítélésétől 
számított egy 
éven belül nem 
haladhatja meg a 
három hónapot, 
melyet folyama-
tosan vagy meg-
osztva, egy-egy 
hónapra is 
igénybe lehetett 
venni. 

Együttműködési tervet készí-
tettek és az abban meghatáro-
zottak szerint kerültek megtérí-
tésre a költségek. Álláskere-
sést elősegítő szolgáltatáson a 
munkaügyi központ kirendelt-
sége által nyújtott, illetve fel-
ajánlott munkaközvetítést, ta-
nácsadást, továbbá álláskere-
sési módszerek átadását kell 
érteni. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

2) A rövid időtartamú (leg-
feljebb öt napig tartó) állás-
keresési módszerek elsajá-
títását célzó szolgáltatás 
igénybevételéhez kapcso-
lódóan felmerült szállás és 
étkezési költség. 



 

 

TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001 | H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em. | +36-1-323-2330 
 169/191 

Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Önfoglalkoz-
tatás támo-

gatása 

1991. évi IV. tv  
17.§       

6/1996 (VII.16.)         
MüM rendelet                    

2000.01.0
1-
2010.12.3
1. 

  

Akit legalább három hó-
napja álláskeresőként nyil-
vántartanak, vagy aki reha-
bilitációs járadékban része-
sül, és aki önmaga foglal-
koztatását egyéni vállalko-
zás keretében, gazdasági 
társaság - a társaság tevé-
kenységében személyesen 
közreműködő - tagjaként,  
mezőgazdasági őstermelő-
ként oldja meg. 

Az aktuális pályázati 
kiírásnak megfele-
lően, 3 millió Ft-ig 
terjedő tőkejuttatás –
hatályba lépéskor 1 
millió Ft visszatérí-
tendő vagy vissza 
nem térítendő formá-
ban, és 
legfeljebb hat hónap 
időtartamra, havonta 
a kötelező legkisebb 
munkabér összegéig 
terjedő támogatás, 
- a vállalkozói tevé-
kenység folytatásá-
hoz és megkezdésé-
hez szükséges szak-
tanácsadás költsé-
gei. 

A pályázatban ki-
írtak szerint, pl. a 
támogatás visz-
szafizetésének 
időtartamáig 
fenntartja vállal-
kozását. 

A pályázati kiírást a munka-
ügyi szervezetek az illetékes 
munkaügyi tanács által jóvá-
hagyott formában és tartalom-
mal jelentették meg. Tulajdon-
képpen már mixelve a vállalko-
zóvá válást segítő támogatá-
sok elmeit. Később és jelenleg 
is álláskeresők vállalkozóvá 
válását elősegítő támogatások 
néven lényegében ugyanazon 
tartalommal élő támogatási 
forma. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Munkaerő- 
piaci progra-
mok támoga-

tása 

1991. évi IV. tv  
19/B.§       

6/1996 (VII.16.)          
MüM rendelet               

26/A.§ - 26/G.§,  

2000.02.0
1-től 

Jogosultja lehe-
tett munkáltató 
is a program ke-
retén belül al-
kalmazott aktív 
eszközöknek 
megfelelően. 

Jogosultja lehetett munka-
vállaló/álláskereső is a 
program keretén belül al-
kalmazott aktív eszközök-
nek megfelelően. Igazán 
quazi eljárási szabály, nem 
egy konkrét támogatási 
forma. 

 A benyújtott pályá-
zatban foglaltaknak 
megfelelően. A mun-
kaadó részére a 
munkaviszonyban 
foglalkoztatott sze-
mély munkabére és 
járulékai legfeljebb 
száz százalékának 
megfelelő összegű 
támogatás nyújtható. 
Igazán quazi eljárási 
szabály, nem egy 
konkrét támogatási 
forma. 

A benyújtott pá-
lyázatban foglal-
taknak megfele-
lően, de a prog-
ram időtartama a 
három évet nem 
haladhatja meg.  

Előre meghatározott, összetett 
célok érdekében olyan progra-
mok, amelyek térségi foglal-
koztatási célok megvalósítá-
sára, munkaerő-piaci folyama-
tok befolyásolására, valamint 
a munkaerő-piacon hátrányos 
helyzetben lévő rétegek foglal-
koztatásának elősegítésére 
irányulnak. 
Ennek keretében a munkaerő-
piaci szolgáltatások és foglal-
koztatást elősegítő támogatá-
sok egyidejűleg és egymásra 
épülve is nyújthatók. A progra-
mokon aktívan részt vevő ál-
láskereső számára egységes 
támogatás állapítható meg. Ha 
a program által elérni kívánt 
cél megvalósítása érdekében 
indokolt, a foglalkoztatást elő-
segítő támogatásokra vonat-
kozó szabályoktól a támoga-
tást nyújtó szerv eltekinthet. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Szervezhető központi munka-
erő-piaci program, regionális 
munkaerő-piaci program, me-
gyei munkaerő-piaci program. 
A támogatás 10 százaléka a 
program lezárását követően 
az eredmény elfogadása ese-
tén fizethető ki. A célcsoport-
hoz tartozó személyek a prog-
ram nem valamennyi, hanem 
csak egyes elemeit is igénybe 
vehetik.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Munkahely-
teremtés és 
munkahely-

megőrzés tá-
mogatása 

1991. évi IV. tv        
6/1996 (VII.16.)        
MüM rendelet  

2002.01.0
1-től 

 Munkáltató ré-
szére amennyi-
ben vállalja a 
munkavállalók 
létszámának 
növelését tartós 
foglalkoztatá-
sát, új munka-
helyek teremté-
sével, meglévő 
munkahelyek 
bővítésével, új 
technológia be-
vezetésével. 
Rendelkezik 
25% önrésszel, 
anyagi biztosí-
tékkal.                                         
A munkahely-
megőrzés tá-
mogatása an-
nak a munka-
adónak nyújt-

  

Vissza nem térí-
tendő munkahelyte-
remtő támogatás, 
az aktuális pályázati 
kiírásnak megfele-
lően változó prioritá-
sokat figyelembe 
véve  1.2 - 3  M. 
Ft/létrehozott mun-
kahely összeg volt.                    
A vissza nem térí-
tendő munkahely 
megőrzés támoga-
tása támogatás mér-
téke a felmondással 
érintett munkavállaló 
munkabére és járu-
lékai együttes össze-
gének 25-75 száza-
lékáig illetve bizo-
nyos munkavállalók 
esetében – minimál-
béren, vagy csök-
kentett munkaidőben 

Két éven belül be 
kell fejezni a 
munkahely te-
remtő beruhá-
zást.                             
A munkahely 
megőrzés támo-
gatása támoga-
tás a felmondás-
sal érintett mun-
kavállaló foglal-
koztatásához leg-
feljebb egy évig, 
havonta utólag 
volt folyósítható. 

Az eredetileg két előzetesen 
külön hatályosult támogatási 
forma együttes megjelenítése 
és kezelése.                                                                                            
Munkahelyteremtésnél szük-
séges építési költségekhez, 
tárgyi eszközök és immateriá-
lis javak beszerzéséhez, vala-
mint az új munkahelyek terem-
tésével összefüggő személyi 
jellegű ráfordításokhoz.                                   
A munkahelymegőrzésnél 
az elbocsátani tervezett mun-
kavállalók munkabérét igé-
nyelheti az átmenetileg likvidi-
tási gondokkal küzdő munkál-
tató. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

ható, aki műkö-
désével össze-
függő okból a 
munkavállaló 
munkaviszo-
nyát rendes fel-
mondással kí-
vánja megszün-
tetni és ezt be-
jelenti kérelmé-
vel együtt a 
munkaügyi köz-
pontnál. 

foglalkoztatott-, 50-
90 százalékáig  ter-
jedhetett. A támoga-
tás havi mértéke 
munkavállalónként 
nem haladhatta meg 
a kötelező legkisebb 
munkabér 150 szá-
zalékát.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Egyes általá-
nostól eltérő 
foglalkozta-
tási formák 
támogatása 

1991. évi IV. tv   
19/C.§     2004. 
évi CXXIII. tör-

vény     
70/2009. (IV. 
2.) Korm. ren-

delet                      

2003.01.0
1-től 

A munkaadó ha 
a vele teljes 
munkaidőben, 
munkaviszony-
ban álló munka-
vállalót rész-
munkaidőben 
foglalkoztatja a 
munkavállalói 
létszám csök-
kentésének 
megelőzése ér-
dekében és a 
kérelem benyúj-
tását megelőző 
hónapban meg-
lévő átlagos 
statisztikai állo-
mányi létszá-
mát megtartja. 

  
A munkavállalónak a 
kieső munkaidejére 
járó alapbérének 80 
százalékáig, vala-
mint a szociális hoz-
zájárulási adó. A tá-
mogatás összege 
nem haladhatja meg 
a kérelem benyújtá-
sakor hatályos köte-
lező legkisebb mun-
kabér másfélszere-
sét. 

A támogatás leg-
feljebb 365 napra 
nyújtható. 

 A részmunkaidős foglalkozta-
tás támogatására sor kerülhet 
a szakképzettséggel rendel-
kező, pályakezdő álláskeresők 
munkatapasztalat-szerzésé-
nek és a létszámleépítések 
megelőzése érdekében a 
részmunkaidős foglalkoztatás 
támogatásáról szóló 2004. évi 
CXXIII. törvény a pályakezdő 
fiatalok, az ötven év feletti 
munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a 
családtag ápolását követően 
munkát keresők foglalkoztatá-
sának elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatás-
ról 8/B. § START kártya cso-
mag, valamint a 70/2009. (IV. 
2.) Korm. rendelet, a szakkép-
zettséggel rendelkező, pálya-
kezdő álláskeresők munkata-
pasztalat-szerzésének és a 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

létszámleépítések megelő-
zése érdekében a részmunka-
idős foglalkoztatás támogatá-
sáról. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Munkanélkü-
liek munka-
erő-kölcsön-
zés kereté-
ben történő 
foglalkozta-
tásának tá-
mogatása 

1991. évi IV. tv 
16/B.§       

6/1996 (VII.16.)          
MüM rendelet 

16.§-17.§ 

2004.05.2
0-
2007.06.3
1. 

Közhasznú tár-
saság, legkeve-
sebb ötven fő, a 
munkaügyi köz-
pont kirendelt-
sége által leg-
alább három 
hónapja nyil-
vántartott mun-
kanélkülivel 
vagy pálya-
kezdő munka-
nélkülivel vagy 
a kérelem be-
nyújtásának 
időpontjában 
ötvenedik élet-
évét betöltött 
munkanélküli-
vel (a további-
akban: munka-
nélküli), munka-
erő-kölcsönzés 

  

A támogatás mér-
téke a határozott 
idejű munkaviszony-
ról szóló munkaszer-
ződésekben megha-
tározott munkabér 
és az azt terhelő já-
rulék összegének 
legfeljebb ötven szá-
zalékáig terjedhet, 
de munkavállalón-
ként nem haladhatja 
meg a kérelem be-
nyújtásának időpont-
jában hatályos köte-
lező legkisebb mun-
kabér és járulékai-
nak másfélszeresét. 

Legalább kettő-
száz napra vo-
natkozóan 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

céljából határo-
zott idejű mun-
kaviszonyt léte-
sít, a munkavál-
lalókat kölcsön-
zés céljából tőle 
független köl-
csönbevevő ré-
szére engedi át 
és a  kölcsön-
zési díja eléri a 
kötelező legki-
sebb munkabér 
és járulékainak 
összegét. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Rendelke-
zésre állási 

támogatásra 
jogosult sze-
mély foglal-

koztatásának 
támogatása 

1991. évi IV. tv 
16/B.§       

6/1996 (VII.16.)        
MüM rende-
let16.§-17.§  

2010.01.0
1.-
2013.12.3
1 

Azt a munkálta-
tót illeti aki, a 
Szoc. tv. szerint 
rendelkezésre 
állási támoga-
tásra jogosult 
személy teljes 
munkaidőben, 
munkaviszony 
keretében fog-
lalkoztatja, leg-
alább egy évig, 
és ezt megelő-
zően, ill. a tá-
mogatás idő-
szaka alatt mű-
ködési okból 
rendes felmon-
dással munka-
viszonyt nem 
szüntetett meg. 

  

A foglalkoztatáshoz 
a támogatás megál-
lapításakor hatályos 
rendelkezésre állási 
támogatás összegé-
nek megfelelő mér-
tékű támogatás, a 
hatálybalépéskor 
pl.28 500 forint nyújt-
ható.                                
A támogatás támo-
gatási intenzitása 
nem haladhatja meg 
a felvételt követő 
legfeljebb 12 hónap 
bruttó bérköltségé-
nek 50%-át, megvál-
tozott munkaképes-
ségű személy ese-
tén 75%-át. 

 A vissza nem té-
rítendő támoga-
tás a támogatás-
sal érintett mun-
kavállaló foglal-
koztatásához leg-
feljebb egy év 
időtartamra álla-
pítható meg. 

A támogatás igénybevételével 
egyidejűleg ugyanazon mun-
kavállaló foglalkoztatásához - 
a helyközi utazás támogatása, 
a csoportos személyszállítás 
támogatása, valamint a külön 
törvény szerint igénybe vehető 
START EXTRA kártyával ren-
delkező személy foglalkozta-
tásához kapcsolódó járulék-
kedvezmény kivételével - más 
támogatás nem vehető 
igénybe. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

Álláskereseő
k 
vállakozóvá 
válását elő-
segítő támo-
gatás 

1991. évi IV. tv 
17.§       6/1996 
(VII.16.)        
MüM rende-
let10.§ 

2011.01.0
1-től 

Az álláskereső, 
valamint rehabi-
litációs ellátás-
ban részesülő 
személy, aki 
munkaviszo-
nyon kívüli tevé-
kenységgel 
gondoskodik 
önmaga foglal-
koztatásáról, 
ideértve azt is, 
aki vállalkozást 
indít, vagy vál-
lalkozáshoz 
csatlakozik, 
vagy mezőgaz-
dasági őster-
melővé válik. 
További feltétel, 
a beruházás 
legalább 20%-
át elérő saját 
forrás, továbbá 

Vállalkozás fenntartási kö-
telezettség  min. 3 évig. 

Támogatásként pá-
lyázni lehet  3 millió 
Ft-ig terjedő tőkejut-
tatásra egészben 
vagy részben vissza-
térítendő vagy visz-
sza nem térítendő 
formában, legfeljebb 
hat hónap időtar-
tamra, havonta a kö-
telező legkisebb 
munkabér összegéig 
terjedő támogatásra 
valamint a vállalko-
zói tevékenység 
megkezdéséhez 
szükséges szakta-
nácsadás költségei-
nek megtérítésére. 

  

A különböző időszakokban 
együtt, ill. külön-külön hatály-
ban lévő két támogatási forma 
ötvözete új néven. Igen nép-
szerű és nagy érdeklődést ki-
váltó aktív eszköz.Az éven-
kénti és munkaügyi közpon-
tonkénti változó kiírási 
feltélekkel működtetett esz-
köz.  
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

a támogatás 
visszatérítése, 
illetőleg kötele-
zettségszegés 
miatt történő 
visszafizetés 
esetére az 
anyagi biztosí-
ték, hároméves 
üzleti terv meg-
léte.  
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A szakkép-
zettséggel 

rendelkező, 
pályakezdő 

álláskeresők 
munkata-
pasztalat-

szerzésének 
és a létszám-

leépítések 
megelőzése 
érdekében a 
részmunka-
idős foglal-
koztatás tá-
mogatásáról 

70/2009. (IV. 
2.) Korm. ren-

delet 1-3.§ 

2009.04.0
2-től 

 Szakképzett-
séggel rendel-
kező pálya-
kezdő álláske-
resők munkata-
pasztalat-szer-
zésének támo-
gatása munka-
adó kérelmére, 
ha a munkaadó 
a pályakezdő 
álláskereső 
munkaviszony 
keretében tör-
ténő foglalkoz-
tatását napi leg-
alább négyórás 
munkaidőben  
vállalja. 

  

A támogatást a fel-
merülő bérköltség 50 
és 100%-a közötti 
mértékben lehet 
megállapítani.      A 
támogatás összege - 
a bérköltség 100 
százalékának meg-
felelő támogatása 
esetén - havonta 
nem haladhatja meg  
az alapszintű szak-
képesítéssel rendel-
kező pályakezdő 
esetében, a kötelező 
legkisebb munkabér 
és a szociális hozzá-
járulási adó össze-
gét,  a középszintű 
vagy középfokú 
szakképesítéssel, il-
letve szakképesítést 
nyújtó középfokú is-
kolai végzettséggel 
rendelkező pálya-
kezdő esetében, a 
kötelező legkisebb 
munkabér másfél-
szeresét, az emelt 
szintű vagy felsőfokú 

Legalább 365 
napi időtartamra. 
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szakképesítéssel, il-
letve felsőfokú isko-
lai végzettséggel 
rendelkező pálya-
kezdő esetében, a 
kötelező legkisebb 
munkabér kétszere-
sét 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 

A részmun-
kaidős fog-
lalkoztatásh
oz kapcso-

lódó kedvez-
mény 

2004. évi 
CXXIII. törvény 

8/B.§ 

2005.01.0
1 -től 

A munkáltatót il-
leti, amennyi-
ben munkavál-
lalója 
gyemekgondoz
ási 
szabdságának 
időtartma alatt, 
ill. visszatérte 
utána munka-
körét azonos 
vagy hasonló 
munkakör ellá-
tására létesített 
munkaviszony-
ban foglalkozta-
tott munkavál-
laló  
heti 20-20 órás 
részmunkaidős 
munkaviszony 
keretében látják 
el. 

  

A munkáltatót szoci-
ális hozzájárulási 
adóból igénybe ve-
hető részkedvez-
mény illeti meg. A 
részkedvezmény 
egyenlő bruttó mun-
kabérnek, de legfel-
jebb a minimálbér 
kétszeresének hét 
százalékával.  
Ugyanabban a mun-
kakörben foglalkoz-
tatott munkavállalók 
után részkedvez-
mény csak abban az 
esetben jár, ha a 
gyermekgondozási 
szabadságról visz-
szatérő munkavál-
laló munkába állását 
követően legalább 1 
évig fennállnak.  

 Legfeljebb 3 évig 
jár. 
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Megnevezés 

Jogszabályi 
hely                   

(törvény és 
végrehajtási 
rendelet(ek) 

Hatályosu
lás időtar-

tama 

Jogosultsági feltételek        

Mértéke Időtartama Megjegyzés 

munkáltató  
álláskereső/munkavál-

laló 
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START kár-
tyacsomag 

2004. évi 
CXXIII. törvény 
 
3.§, 4/A.§ 

2005.01.0
1-től 

START-kártyá-
val rendelkező 
pályakezdő 
munkavállalót 
foglalkoztató 
munkáltató. 

START-kártya járulékked-
vezménye 2 évig illeti meg 
a pályakezdőt, aki     a 25. 
életévét, felsőfokú végzett-
ség esetén a 30. életévét 
még nem töltötte be, és     
tanulmányait befejezte, 
vagy megszakította, és     a 
tanulmányai befejezését 
követően első ízben létesít 
foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyt, vagy ösztöndí-
jas foglalkoztatási jogvi-
szonyt és e jogviszony léte-
sítését megelőzően megbí-
zási szerződés, vállalko-
zási szerződés alapján 
vagy egyéni vállalkozóként 
sem végzett munkát. 

A munkaadót a szo-
ciális hozzájárulási 
adóból igénybe ve-
hető részkedvez-
mény illeti meg: 
alap- és középfokú 
végzettséggel ren-
delkező vagy vég-
zettséggel nem 
rendelkező pálya-
kezdő fiatal foglal-
koztatásakor a rész-
kedvezmény a bruttó 
munkabérnek, de 
legfeljebb a minimál-
bér másfélszeresé-
nek tizenhét száza-
lékával a foglalkozta-
tás első évében, il-
letve hét százaléká-
val a foglalkoztatás 
második évében, 
míg felsőfokú vég-
zettségű pálya-
kezdő fiatal foglal-
koztatásakor a rész-
kedvezmény a bruttó 
munkabérnek, de 
legfeljebb a minimál-

A START -kártya 
érvényességi ide-
jén belül 

Pályakezdő fiatal: a huszon-
ötödik életévét - felsőfokú vég-
zettségű személy esetén a 
harmincadik életévét - be nem 
töltött, foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszony létesítéséhez 
szükséges feltételekkel és ér-
vényes START-kártyával ren-
delkező személy; 
Ismert, ill. forgalomban van 
még a STAR PLUSZSTAR 
EXTRA, START BÓNUSz-kár-
tya. 
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bér kétszeresének ti-
zenhét százalékával 
a foglalkoztatás első 
kilenc hónapjában, 
illetve hét százaléká-
val a foglalkoztatás 
azt követő három hó-
napjában. 
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10.2 Aktív eszközökre fordított kiadások 2010-14 (Munkaerő-piaci Alap, Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap) illetve  (millió Ft) 

Megnevezés 

2010. év 2011  2012 2013  2014  

Előirány-
zat 

Teljesítés 
Előirány-

zat 
Teljesítés 

Előirány-
zat 

Teljesítés 
Előirány-

zat 
Teljesítés 

Előirány-
zat 

Teljesítés 

I-VI. hó* 

Aktív támogatások 90529,9 83740,1 138452,8 124222,2 31600,0 26801,3 33000,0 28383,4 32000,0 6098,7 

                Ebből: Foglalkoztatási és kép-
zési támogatások 43643,2 35605,5 28256,9 25774,8 25600,0 22017,2 27000,0 25105,9 27000,0   

                          Közfoglalkoztatás kiadá-
sai     64000,0 59799,8             

Szakképzési és felnőttképzési támogatá-
sok 30891,2 27310,1 30391,1 27921,1 23482,8 16516,0 27500,0 18736,2 26400,0 3813,4 

Rehabilitációs célú munkahelyteremtő tá-
mogatás 1000,0 811,9                 

Passzív kiadások 143469,0 138185,4 135481,3 125764,7 58700,0 64974,2 59361,9 52781,9 56313,9 23252,5 

                Ebből: Álláskeresési támogatá-
sok 142650,0 137148,5 134800,0 124543,2 57000,0 64067,2 59000,0 51819,9 56000,0   

Bérgarancia kifizetések 8000,0 6844,6 7000,0 5363,0 6000,0 6606,6 6000,0 5487,8 6000,0 2290,9 

Működtetési célú kifizetések 29872,9 30477,9 100,0 86,7 300,0 100,0 300,0 1472,8 1600,0 1295,9 

Startmunka-program         132182,5 131910,7 153779,8 171053,4 183805,3 112598,2 

Egyenlegtartási és kockázatkezelési ke-
ret         2000,0   2919,3       

EU-s elő és társfinanszírozás         53367,0 52989,4 62279,6 64561,8 71330,1 18087,7 

Költségvetési befizetés (közcélú munka-
végzés járuléka) 8000,0 8000,0                 

Pénzeszköz átadás szociális intézményi 
foglalkoztatás támogatására 2000,0 2000,0                 
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Megnevezés 

2010. év 2011  2012 2013  2014  

Előirány-
zat 

Teljesítés 
Előirány-

zat 
Teljesítés 

Előirány-
zat 

Teljesítés 
Előirány-

zat 
Teljesítés 

Előirány-
zat 

Teljesítés 

I-VI. hó* 

Méltányosságból elengedett követelések    209,2   303,6             

Rendelkezésre állási támogatásra jogo-
sult személyek foglalkoztatási támoga-
tása   208,5                 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap elő és társfinanszírozása     550,0               

Kiegészítő munkáltató támogatás           5222,9         

Kötelező legkisebb munkabér és a garan-
tált bérminimum emelés ágazati támoga-
tása                7000,0   7,4 

Egyéb kiadás               22,3     
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10.3 Munkanélküli ellátásban és aktív eszközökben részesülők száma 1990-2014 (ezer fő)33 

Év 
Munkanél-
küli ellátott 

Szociá-
lis ellá-
tásban 
része-
sülő 

Pályakezdők 
munkanélküli 

segélye 

Regisztrált de 
nem részesül 
támogatásban  

Átkép-
zés 

Bér támo-
gatás 

Egyéb 
program 

Közhasznú 
foglalkozta-

tás 

Közcélú fog-

lalkoztatás* 
Össze-

sen 

1990 43     19           62 

1991 236   9 73           318 

1992 431 27 18 150 27 8 21 18   700 

1993 312 123 24 196 30 15 45 26   771 

1994 160 202 25 142 31 24 62 29   675 

1995 151 193 26 109 20 11 65 22   597 

1996 145 219 3 128 21 16 75 39   646 

1997 134 194 0 122 25 30 96 39   640 

1998 124 159 0 109 25 31 87 37   572 

1999 136 147 0 107 28 31 61 36   546 

2000 117 140 0 107 25 28 74 27 4 522 

2001 112 113 0 105 30 26 37 29 7 459 

2002 105 108   115 24 21 33 22 12 440 

2003 105 110   125 23 20 37 21 15 456 

2004 117 118   132 13 17 29 17 17 460 

2005 126 128   140 15 21 31 22 17 500 

                                                      
33 Forrás: 1990-2010  Munkaerő-piaci Tükör 
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Év 
Munkanél-
küli ellátott 

Szociá-
lis ellá-
tásban 
része-
sülő 

Pályakezdők 
munkanélküli 

segélye 

Regisztrált de 
nem részesül 
támogatásban  

Átkép-
zés 

Bér támo-
gatás 

Egyéb 
program 

Közhasznú 
foglalkozta-

tás 

Közcélú fog-

lalkoztatás* 
Össze-

sen 

2006 118 113   146 12 15 14 17 14 449 

2007 128 133   152 15 23 7 19 15 492 

2008 121 146   158 21 25 14 21 14 520 

2009 203 152   215 14 18 54 7 60 723 

2010 160 164   222 18 27 40 4 92 727 

 

 

10.4 Egyes foglalkoztatáspolitikai eszközök kiadásai 1991-2014 

Év 
Aktív esz-

közök 
Szakkép-

zés 

Munkanél-
küli ellátá-

sok 

Jövede-
lempótló 

támogatás 

Bérgaran-
cia alap 

Rehabilitá-
ció 

Start-
munka 

programok 
Összesen 

1991 7,3 0,0 20,4 0,0 0,0     27,7 

1992 12,2 0,1 66,3 0,0 0,0     78,6 

1993 15,3 2,6 78,4 5,4 0,0 0,1   101,8 

1994 17,0 2,6 56,5 13,3 0,8 0,6   90,8 

1995 13,6 3,0 53,3 16,9 5,6 0,5   92,9 

1996 16,1 3,9 54,1 19,2 0,5 0,8   94,6 

1997 26,6 6,4 56,5 24,8 0,3 0,9   115,5 
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Év 
Aktív esz-

közök 
Szakkép-

zés 

Munkanél-
küli ellátá-

sok 

Jövede-
lempótló 

támogatás 

Bérgaran-
cia alap 

Rehabilitá-
ció 

Start-
munka 

programok 
Összesen 

1998 28,9 7,2 64,1 21,1 0,5 1,5   123,3 

1999 31,5 9,8 64,4 22,4 0,2 1,7   130,0 

2000 33,2 12,2 61,7 18,9 0,3 2,0   128,3 

2001 45,3 16,0 56,6 8,5 0,9 2,1   129,4 

2002 57,7 18,6 63,2 1,4 1,3 2,3   144,5 

2003 53,5 15,3 68,4 0,2 3,4 2,8   143,6 

2004 52,6 15,9 78,2 0,1 3,7 2,6   153,1 

2005 57,6 14,7 86,8 0,0 4,7 3,0   166,8 

2006 64,9 31,7 85,9 0,0 5,6 3,3   191,4 

2007 68,5 33,0 91,5 0,0 4,2 4,8   202,0 

2008 88,9 38,4 98,9 0,0 4,5 5,3   236,0 

2009 75,2 19,5 145,5 0,0 9,2 0,6   250,0 

2010 83,7 27,3 138,3 0,0 6,8 0,8   258,1 

2011 124,2 27,9 125,8   5,4     283,3 

2012 26,8 16,5 65,0   6,6   131,9 246,8 

2013 28,4 18,7 52,8   5,5   171,1 276,5 

2014. 
I. 

félév 6,1 3,8 23,3   2,3   112,6 148,1 

 

 


