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1. BEVEZETÉS 

A munkanélküliség hazánk egyik legsúlyosabb társadalmi-gazdasági feszültségforrása, amelynek 
elmélyülése egyéni és családi tragédiák sorához, mikrotérségi, regionális és országos szinten pedig 
a gazdasági teljesítőképesség csökkenéséhez, egyes térségek és csoportok tartós 
marginalizálódásához vezethet. Ez a folyamat zajlott le Magyarországon az 1990-s években, amikor 
a megváltozott peremfeltételek mellett egyes térségek – amelyekben rendelkezésre állt a tőke 
fogadására alkalmas erőforrásbázis – profitáltak az új lehetőségekből, míg mások, jellemzően az 
északkeleti, illetve délnyugati határszakasz falvai és városai esélyhátrányaik miatt fokozatosan 
lemaradtak a versenyben. Bár a magyar gazdaság a kezdeti sokkot követően több konszolidációs 
fázison is átesett, mindez a leghátrányosabb helyzetű térségek pozícióját számottevően nem 
javította. Valószínűsíthetővé vált, hogy a tisztán piaci mechanizmusok mellett a depressziós 
térségek lakosai kis eséllyel képesek kvázi önerőből a centrumhoz felzárkózni. Mindezt 
súlyosbították a különböző lokális és globális válságok magyarországi gazdaságra gyakorolt hatásai, 
illetve a globális verseny fokozódása, amelyben a tőke mobilitásának növekedése együtt járt a 
versenyszférában történő munkavállaláshoz kapcsolódó elvárások emelkedésével. 

A XXI. század trendjei a globalizálódó/lokalizálódó világ egyre szerteágazóbb 
kapcsolatrendszerén keresztül gyorsan és közvetlenül transzformálódnak a különböző – területi – 
szintek kihívásaivá, amelyekre nemcsak országos, de települési léptékben is szükséges 
kézzelfogható, reális választ adni. Azok a városok, illetve falvak, amelyek erre képtelennek 
bizonyulnak, könnyen elindulhatnak a társadalmi lecsúszás lejtőjén, amely (épített) környezetük és 
– sok egyéb mellett – lakosaik szociális helyzetének leromlásához vezet. A társadalmi 
felelősségvállalás fényében nemzeti érdek a depressziós, kevésbé reziliens települési terek 
felkészítése a – kedvezőtlen irányú változásokból fakadó – válsághelyzetek átvészelésére, amelynek 
megvalósításához ezen struktúrák – és hatásrendszereik – feltárása kulcsfontosságú. A települések 
szenzitivitásának, vagy annak egyik speciális – kedvezőtlen irányú – típusának, a fragilitásnak, 
sérülékenységnek megismerése lehetőséget ad nemcsak a háttérhatások és következmények 
pontosabb megértésére, de arra is, hogy a jövőben a társadalmi-gazdasági változásokra 
megalapozott „katasztrófa megelőzési” tervvel lehessen előállni, és annak romboló hatásait 
kompenzálni. 

Bár a magas fokú fragilitás a gazdaságilag fejlettebb terekben is komoly problémát jelent, a 
legnagyobb veszélyben hazánk azon térségei vannak, amelyekben ezen sérülékenység mellé eleve 
magas fokú depresszió társul. A leszakadó szubperiférikus zónákban a magas fokú fragilitás ugyanis 
nem a kedvező helyzetet amortizálja, hanem a rögzült és általánossá váló periferizálódást mélyíti 
tovább, amelyből – egyes kritikus határértékek átlépése után – csak komoly anyagi és egyéb 
erőfeszítésekkel lehet kiutat találni. A periférikus térségek – munkaerőpiaci értelemben – 
típuspéldáját adják hazánk leghátrányosabb helyzetű kistérségei, illetve járásai, amelyek többsége a 
határmentéhez, elsősorban a kelet-szlovák, az ukrán, a román és a horvát szakaszokhoz 
kapcsolódik. Ez utóbbiak pozíciója jelentős történeti beágyazottsággal bír, amely – kiegészülve a 
rendszerváltozás utáni alacsony fokú alkalmazkodó- és versenyképesség hiányával – hozzájárult a 
több generáción át tartó munkanélküliség és az elszegényedés területi erősödéséhez. 

A konjunkturális hatások kérdésének relevanciáját növeli a 2008-as pénzügyi és reálgazdasági 
válság. Az országos munkanélküliségi ráta emelkedése a 2008. januári 7,7%-os értékről 2010 
márciusára elérte 11,4%-os csúcsot. A pénzügyi-gazdasági válság a magyarországi térstruktúrára 
számottevő hatást gyakorolt. Hangsúlyos, hogy éppen azoknak az ágazatoknak volt az érintettsége 
magasabb fokú (pl. személygépjármű- és alkatrészgyártás), amelyek a hátrányos helyzetű személyek, 
különösen az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében a tömeges piaci foglalkoztatás 
megvalósítói lehetnek. A válság súlyosságát mutatja többek között, hogy mélypontján a fiatalok 
foglalkoztatási rátája (18%) mintegy fele volt a 10 évvel korábbinak (Központi Statisztikai Hivatal 
2010). A depresszió hatásainak értékelése hozzásegít a hasonló típusú változásoknak való kitettség 
minőségi jegyeinek megismeréséhez, amely fontos alapja a jövőbeli megelőzés, a célirányos és 
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eredményes társadalmi–térségi–gazdasági ellenálló képességet javító programok előkészítésének és 
megvalósításának. Ugyanakkor a foglalkoztatáspolitika által alkalmazott passzív és aktív eszközök 
köre is változékonyságot mutat (úgy az időben, mint a térben), gyakran előnyben részesítve a 
hátrányos helyzetű térségeket és csoportokat a forrásokhoz való hozzáférésben. 

A fentiek mellett a munkahelyekért folyó verseny is egyre intenzívebbé válik, az egyes 
személyeknek összetettebb, gyorsuló mértékben változó kihívásokkal kell szembenéznie, a 
működési modellek pedig átalakulnak. A tehetséges, a munkaerőpiac dinamizmusa szempontjából 
meghatározó szerepet betöltő álláskeresők csak olyan térségekben maradnak helyben, amely 
megfelel elvárásaiknak, képesek felvenni és lehetővé tenni tudástőkéjük kibontakoztatását 
(BALOGH G. 2014). A kevésbé versenyképes térségek munkaerőpiaca nem kínál lehetőséget a 
képzettebb munkaerő hatékony érvényesülésére, ezáltal a kvalifikáltabb álláskeresők köre 
elvándorol. Ez gyengíti a gazdaság fejlődésének helyi alapjait, majd egy kritikus pont után a 
térségekben a marginalizálódott társadalmi csoportok száma indul intenzív növekedésnek. Az 
érintett személyek foglalkoztatásában az elsődleges munkaerőpiac csupán korlátozottan képes 
közreműködni, így előtérbe kerül a jelen dolgozat által is kiemelten vizsgált állami eszközök szerepe 
és azok hatékonysága vizsgálata. 

A hátrányos helyzetű álláskeresők1 munkaerőpiaci esélyeit tovább rontja, hogy egyes 
csoportoknak közvetlen versenytársává vált a technikai és technológiai innovációk köre, a modern 
eszközökhöz kapcsolódó tudás pedig az alapelvárások közé emelkedett. A közvetlen kiszorító hatás 
különösen erőteljes a primer, illetve a szekunder szektorban, amelyek pedig meghatározó szerepet 
játszottak a jelen dolgozat tárgyát képező csoportok rendszerváltozás előtti foglalkoztatásában. A  
kiélezett versenyben már az élethosszig tartó tanulás sem elegendő, olyan kulcskompetenciákra, 
sőt, kompetenciacsomagokra van szükség, amelyek elsajátítása az eddigi koroknál lényegesen 
nagyobb terhet helyez minden egyes jelenlegi és leendő álláskeresőre. A hátrányos helyzetű 
személyek számára elérhető munkakörök egyre magasabb szintű tudást kívánnak, relatív 
versenyhátrányt generálva a képzési lehetőségekhez – akár családi okokból, akár a kedvezőtlen 
anyagi helyzet vagy a korlátozott mobilitás stb. miatt – eltérő mértékben hozzáférő egyének 
számára. Az egyéni nehézségek ráadásul a térbeli helyzetből fakadó relatív versenyhátrányokkal 
kapcsolódnak össze. Magyarország leghátrányosabb helyzetű területein az infrastruktúra fejlettsége 
(akár az épített környezet hiányosságaira, akár a humán tőke minőségére gondolunk) éppúgy 
elmarad a nyugati, illetve a központi országrészben rendelkezésre álló adottságoktól, mint a helyi 
piacok keresletének volumene, vagy a győri autóipari komplexum létrejöttében fontos szerepet 
játszó hálózati, szinergia-hatások, a tőke területi koncentrációinak fejlettsége. Beszédesek a 
leszakadó térségekben az országos átlagtól messze elmaradó jövedelmi viszonyok (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a havi nettó átlagkereset 2014-ben közel 46 ezer forinttal maradt el az 
országos átlagtól, KSH). 

A vizsgált térség szempontjából kiemelt súllyal bír a piaci szegmentáció problematikája, amellyel 
kapcsolatos vizsgálatok eredményeire a későbbiekben részletesen történik utalás. Ezen kérdéskör 
fontosságát érzékelteti az Európa 2020 stratégia, amelyben hangsúlyosan jelenik meg a 
szegmentáció csökkentésének igénye. Ez alapján a tagállamoknak gondoskodniuk szükséges a 
munkaerőpiaci szegmentáció csökkentését lehetővé tevő, ún. „rugalmas biztonsági elvek” 
végrehajtásáról (http://eur-lex.europa.eu/; http://www.europarl.europa.eu/). 

                                                 

1 A jelen dolgozat tárgyához kapcsolódó fókuszcsoportot a C-típusú álláskeresők köre képezi (Tésits R. – Alpek B. L. 
2013). Ebbe olyan személyek tartoznak, akik legalább egy, jellemzően azonban több munkaerőpiaci esélyhátránnyal 
rendelkeznek (180 napon túl nyilvántartott, tartós álláskereső; megváltozott munkaképességű; 50 évnél idősebb; 
általános iskolai vagy kevesebb végzettségű és/vagy pályakezdő álláskereső). A csoport tovább differenciálható 
hátrányos helyzetű (egy esélyhátrány) és halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőkre (két vagy több esélyhátrány). 
Esélyhátrányon a dolgozat tágabb értelemben olyan tulajdonságot ért, amely az adott társadalmi–gazdasági 
környezetben érzékelhetően megnehezíti az álláskereső elhelyezkedését, illetve amely gátolja, hogy a földrajzi térben 
úgy mozduljon el, hogy a munkaerő kínálata iránt támasztott kereslettel rendelkező területekre eljuthasson. A jelen 
munka a későbbiekben részletesen kitér a hátárnyos helyzetű csoportok fogalmi kérdéseire. 



6 
 

Magyarország egészét, de a határ menti térségek álláskeresőit különösen érinti a külföldi 
munkavállalók versenye (elsősorban szlovák és román álláskeresők megjelenése a hazai 
munkaerőpiacon), akik részben a mezőgazdaságban, jelentős arányban a feldolgozóiparban olyan 
területeken vállalnak állást, amely a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők számára potenciális 
alternatívát jelenthetne – ezáltal szűkítve a korábbi hatások okán egyébként is egyre korlátozottabb 
számú álláshely elérhetőségét. A 2014-es évben kiadott munkavállalási engedélyek száma 
megközelítette az ötezret, amelynek 25,3%-a a feldolgozóiparba, mintegy 9%-a a mezőgazdaságba 
esett. Fontos szerepet játszik 18%-os részesedéssel a kereskedelem, a gépjárműjavítás és mintegy 
10%-os aránnyal a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás is, amely ágazatokban történő 
munkavállaláshoz az elvárásokhoz viszonyítva kisebb a lemaradás a hátrányos helyzetű csoportok 
tagjai között, mint egyéb területeken. A nehézségeket fokozza, hogy a kiadott engedélyek mintegy 
6,2%-a (Közép-Magyarország 74,6%-os részesedése után a második helyen) a jelen dolgozat által 
vizsgált foglalkoztatási depresszió által fokozottan érintett Észak-Alföldi régióra jutott (Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat 2014). 

A helyi foglalkoztatási zavarok oldásához – legalább az egyén szintjén – elvben hozzájárulhat a 
munkaerőpiaci mobilitás emelkedése, ugyanakkor ez jelenleg csak az eleve jobb foglalkoztatási 
helyzetű rétegek számára jelent valós kiutat. Ahhoz, hogy a mobilitásból fakadó lehetőségek a 
hátrányos helyzetű álláskeresők számára is rendelkezésre álljanak, időszerű megvizsgálni az 
érintettek mobilitásában szerepet játszó faktorok körét, azok működési elvét és az „áramlás” 
elindulása szempontjából kritikus határértékeket. Ezek alapján már lehetővé válik nemcsak a területi 
hatások indexálása és a mobilitási fokok mérése, de adott esetben olyan beavatkozási stratégiák 
kialakítása is, amelyek csoport- és térspecifikusan képesek a munkavállalási célú munkaerőmozgás 
elősegítésére. A mobilitás elősegítését célzó támogatások, fejlesztések modellezésének lehetősége 
hozzájárul, hogy a kapcsolódó források célirányosabban allokálhatók, a frikciós munkanélküliség 
pedig mérsékelhető legyen. 

Az elemzés tárgyát képező hátrányos helyzetű álláskeresők és térségek problémájára számos 
európai uniós és országos szintű stratégiai és célkijelölő jelentőségű dokumentum hívja fel a 
figyelmet. Az Európai Unió céljai, prioritásai és jövője szempontjából meghatározó „Európa 2020 
stratégia” hosszú távon hivatott az integráció versenyképességét javítani. A dokumentum 5 
célkitűzése között első helyen szerepel a foglalkoztatás bővítésének elősegítése. Emellett megjelenik 
a jelen dolgozat tárgyához szorosan kapcsolódó szegénység és társadalmi kirekesztés elleni harc 
szükségessége is. A stratégia egyértelműen fogalmaz: 2020-ra biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek 
körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot, amely mutató Magyarországon 2015 első 
negyedévében 67,8%-on állt. Bár a 2008-as pénzügyi válság óta az értékek növekedést mutattak, 
felmerül a kérdés, hogy a számok mögött milyen munkaerőpiaci folyamatok húzódnak meg. 
Különösen hangsúlyos ez a felvetés a jelen dolgozat tárgyát képező csoportok viszonylatában, 
hiszen a foglalkoztatási ráta alacsony értéke az érintettek körében jellemzően messze elmarad az 
országos átlagtól. A magas inaktivitás mögött többek között a reményvesztett állástalanok és a 
„rejtett álláskeresők” magas száma, a fekete foglalkoztatás, az inaktív népesség területi 
koncentrációja és a roma népesség foglalkoztatási helyzete játszik meghatározó szerepet (FAZEKAS 

K. 2015), amely kérdések közül több a jelen munkában is érintésre kerül, kiemelt figyelmet fordítva 
a hátrányos helyzetű települések álláskeresői csoportjára. 

A hosszú távú célkitűzésekkel szoros összhangban került megfogalmazásra az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia, amelynek prioritása a munkaerőpiac mennyiségi és minőségi 
paramétereinek javítása. A mára az „Európa 2020” stratégia részévé vált dokumentum 
hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatáspolitika tekintetében a válság következményeinek enyhítése, 
annak hatásai alóli kiútkeresés, a gazdasági növekedés és az összehangolt foglalkoztatási stratégiák 
megvalósítása kiemelt fontossággal bír. Ahhoz, hogy mindezen célok megvalósíthatók legyenek, az 
egyes tagországoknak pontosan meg kell ismerniük egyúttal azt a strukturális hátteret, amely 
foglalkoztatási helyzetüket, munkaerőpiacukat mikro-, mezo- és makro-szinten jellemzik, másfelől 
azokat a kapcsolatokat, visszacsatolásokat és folyamatokat, amelyek ezeket a struktúrákat 
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dinamizálják. A stratégiában rögzített három növekedési perspektíva közül az inkluzív növekedés 
fókuszál a munkaerőpiac dinamizálására, reorganizálására. Az inkluzív növekedés célrendszerén 
belül csoportpreferenciák is megjelennek, különösen a nők, a fiatalok, az idősek és az alacsony 
képzettségűek vonatkozásában, amely célcsoportok kérdését jelen írás több ponton részleteiben is 
érinti. 

A célok a kiemelt kezdeményezések alá tagozódnak. Az „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” a proaktivitás és a piac modernizációja, a foglalkoztatás szintjének emelése, a 
munkanélküliség csökkentése, a termelékenység növelése és szociális modelljeink 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében kap szerepet. Felmerül a kérdés, hogy Magyarország 
perifériáján, a hátrányos helyzetű járások településein milyen módon, mely csoportok helyzetének 
oldásával valósítható meg leghatékonyabban a térségek valódi felzárkóztatása. A másik jelentős 
kezdeményezés, a „Szegénység elleni európai platform” tovább strukturálja a tér és a társadalom 
több szintjén beágyazott problémát, rámutatva a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
biztosításának elsődlegességére. A dokumentum hangsúlyozza, hogy csak koordinált, szinergén 
módon, az egyes tagállamok cél- és tervrendszereinek összehangolásával lehet a kihívásoknak 
megfelelni, amelyhez a jelenlegi helyzet és megoldási kísérletek modern szemléletű vizsgálata adhat 
támogatást. 

A tagállami szintű cselekvés összehangolásában, az „Európa 2020” stratégia végrehajtásában és 
nyomon követésében meghatározó szerepet betöltő európai szemeszter kulcsfontosságú 
háttérdokumentuma az Éves Növekedési Jelentés, amely jelentős részben érinti a jelen dolgozat 
prioritásait. A 2015-ös dokumentum rámutat, hogy a jövő kihívásainak való megfelelésben döntő 
szerepe lesz a munkavállalók innovativitásának, illetve mobilitásuk fokozásának. A jelentés felhívja 
a figyelmet a tartós munkanélküliség súlyosságára és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának 
elősegítésének fontosságára. A vázolt feladatok teljesítéséhez nemcsak csoport-, de térspecifikusan 
is szükséges differenciált választ adni. Ez utóbbi különösen fontos hazánk esetében, ahol a 
centrum-periféria viszonyrendszert széles törésvonalak terhelik (Budapest-vidék, nyugat-kelet 
dichotómia stb.). 

A nemzeti szintű programokban a foglalkoztatás növelése, a munkaerőpiac zavarainak oldása 
kiemelt helyet foglal el, többször a jelen dolgozat tárgyához kapcsolódó csoport- és területi 
fókusszal. Az ország hosszú távú stratégiai elképzeléseit összefoglaló Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció (OFTK) több ponton is rámutat a probléma összetettségére és 
súlyosságára, kiemelve a mobilitás és elérhetőség nemzetgazdasági jelentőségét, a foglalkoztatás 
zavarait. Külön említi 

 a foglalkoztatottság kritikusan alacsony szintjét; 

 a foglalkoztatási zavarokkal küzdő térségek – kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék – magas munkanélküliségét; 

 a „munkaerőpiac igényeit teljesíteni nem tudó rétegek” kialakulását; 

 a roma népesség kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetét; 

 az alábbi hátrányos helyzetű csoportok problémáját: alacsonyan képzettek, megváltozott 
munkaképességűek, 50 éven felüliek, fiatal pályakezdők, megváltozott munkaképességűek, 
valamint kisgyermekes nők. 

Az OFTK szerepét növeli, hogy ez a dokumentum adja az alapját az Európai Bizottság és 
Magyarország között a 2014–2020 időszak uniós források felhasználására kötendő Partnerségi 
Megállapodásoknak, operatív programoknak és a hazai fejlesztési célú források felhasználásának. 

A Partnerségi Megállapodás alkalmazkodva az EU stratégiájához, és az ahhoz kapcsolódó 
mintegy 11 tematikus célhoz, kiemelten kezeli „a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint 
a munkavállalói mobilitás” támogatását (8. tematikus cél), illetve „a társadalmi együttműködés 
erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet” (9. tematikus 
cél). Ez utóbbi célkitűzéshez kapcsolódóan hangsúlyozza a szegénységben élők munkaerőpiaci 
kiszolgáltatottságát és a tartós munkanélküliséggel való összefüggését. A Partnerségi Megállapodás 
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külön hangsúlyt helyez a területi egyenlőtlenségek kérdésére. A dokumentum 1.1.4. alpontja a 
vidéki terek centrumtérségtől való tartós leszakadására – külön kiemelve az északkeleti, illetve déli, 
jelen írás területi fókuszát jelentő határszakaszt – irányítja a figyelmet. Emellett kimondja, hogy „A 
hazai területfejlesztés egyik legfontosabb kihívása a helyi és térségi gazdasági rendszerek 
megerősítése, az üzleti szereplők helyi szintű összekapcsolása, a helyi piacok, értékesítési és 
fogyasztási láncok megerősítése, a gazdasági erőforrások (jövedelmek, munkaerő, termékek) 
helyben való hasznosítása.” A társadalmi-gazdasági szempontból leghátrányosabb helyzetű 
térségek válságos helyzetét a Partnerségi Megállapodás külön bekezdésben mutatja be, számos 
közvetlen kapcsolódási pontot képezve a jelen dolgozat kérdéseivel. Külön rámutat, hogy 

 a források hasznosulása értékarányosan elmaradt a várakozásoktól; 

 a versenyszféra, a piac szerepe elenyésző, gyenge, így az uniós források – és azok megfelelő 
allokációja – meghatározóak fejlesztésükben; 

 „a jövőben országosan koordinált és a helyi szereplők bevonásával és szakmai 
támogatásukkal kísért, ágazati forrásokat megmozgató integrált akciókra van szükség (a 
területi szereplők fejlesztései mellett)”; 

 a helyi adottságokra építő és társadalmi célú gazdaság kiépítése meghatározó; 

 a humán tőke fejlesztése elengedhetetlen. 

A fenti célok és feladatok megvalósítása kulcsfontosságú kérdés a leghátrányosabb helyzetű 
térségek és csoportjaik életkörülményeinek hosszabb távon is érzékelhető javításához, amelynek 
alapja a munkaerőpiaci zavarok térség- és csoportspecifikus ok-okozati kapcsolatainak, trendjeinek, 
sajátosságainak megismerése. A vizsgálat szükségszerűségét erősíti a Partnerségi Megállapodás 
vonatkozó bekezdésének gondolata: „Az LHH-k2 problémája jelentős részben a tartós 
rászorultságban élőkkel kapcsolatos, így nem csak gazdasági, hanem szociális természetű is. Ezért 
a programokban meg kell jelennie a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a romák 
helyzetét javító elemeknek is.” A fenti megállapítás közvetett módon egy olyan interdiszciplináris 
megközelítést igénylő társadalmi-gazdasági feszültségre mutat rá, amelynek értékelésében a 
geográfia szerepe meghatározó lehet. 

Magyarország Konvergencia Programja a 2015-től 2018-ig tartó időszakra vonatkozóan kiemeli, 
hogy „A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra 
visszalépők arányát”, illetve, hogy fontos célkitűzés a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedésének 
támogatása. Ezen kormányzati célok elérésének fontos alapja a kapcsolódó programok és 
célcsoportok helyzetének a folyamatosan változó kihívásokkal összefüggő elvárások fényében 
történő térképezése. Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programja több ponton is közvetlen 
hidat képez a jelen munka tárgya, illetve hazánk jövőbeli kedvező perspektívájának megalapozása 
között. A Nemzeti Reformprogram III.4. fejezete az uniós ajánlásokhoz közvetlenül kapcsolódva 
mutatja be a konkrét intézkedéseket. A fejezet elején rögzíti a kapcsolódó feladatokat, amelyek 
közül jelen munkában a közmunka vizsgálatára tett ajánlás játszik hangsúlyos szerepet, 
középpontjába a program és a munkaerőpiaci (re)integráció kapcsolatát helyezi. Rámutat, hogy a 
közfoglalkoztatás Magyarországon jelentős szerepet tölt be a tartósan munkanélküliek 
foglalkoztathatóságának javításában, az inaktív népesség aktiválásában. Ahhoz, hogy ezt a szerepét 
meg lehessen erősíteni, annak hatékonyságát fokozni, fontos a megvalósult programok immár 
hosszabb időtávra vonatkozó hatásainak és működési folyamatainak áttekintése, amely lehetővé 
teszi a meglévő előnyök fokozása mellett a hatékonyság növekedésének útjában álló gátló tényezők 
oldását is. A fentiek fontosságát növeli a közfoglalkoztatásban résztvevők számának folyamatos 
emelkedése és a Kormány Nemzeti Reformprogramban rögzített, további növekedés melletti 
elkötelezettsége. Ezek eredményeként 2015-ben már mintegy 231 ezer fő vett részt a kapcsolódó 
programokban. A közfoglalkoztatás költségvetési kerete pedig 2015-ben elérte a 270 milliárd 
forintot. A primer munkaerőpiaci integrációt elősegíteni célzó közfoglalkoztatás deklarált céljai 

                                                 
2 Leghátrányosabb Helyzetűek 
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között megjelenik a foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesülők nagyobb arányban történő 
bevonása a programba, azaz a „segély helyett munkát” gondolat. A Nemzeti Reformprogram 
emellett rámutat a szociális szövetkezetek önfenntartó képessége növelésének szükségességére. A 
IV. 1. fejezet a figyelmet az alacsony iskolai végzettségűek, a fiatalok és az egyéb hátrányos helyzetű 
csoportok tartós foglalkoztatásának igényére irányítja. A IV.5. pont az esélyhátrányok 
halmozódásának problémáját emeli ki: „A korábbi fejlesztések tapasztalata – különösen a roma 
közösség esetében –, hogy még a hátrányos helyzetekre, hátrányos területekre célzó fejlesztések is 
csak nehezen érik el kellő arányban azokat, akiknél a különféle hátrányok halmozottan jelennek 
meg.”. A halmozódásból következő feszültségek feloldásához a vizsgálat középpontjába az 
esélyhátrányok halmozódásának szempontjait kell helyezni. 

A 2014-től 2020-ig terjedő időszak nemzeti prioritásai szempontjából fontos „Széchenyi 2020” 
Operatív Programjai (OP) számos pontján megjelenik az érintett csoportok helyzetének 
előmozdításának igénye. A mintegy 108 kedvezményezett járásra fókuszálva szerepet kap a 
marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációjának igénye (Emberi Erőforrás 
Fejlesztés OP). A Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP egyértelműen fogalmaz, mikor kimondja, 
hogy célja a foglalkoztatás bővítése, amely „…célkitűzés hozzájárul a teljes foglalkoztatottságra és 
munkaalapú társadalomra vonatkozó nemzeti célokhoz. E nemzeti célkitűzés fontos üzenete a 
leszakadó térségek, köztük a szabad vállalkozási zónák fejlesztése, társadalmi-gazdasági 
potenciáljuk kibontakoztatása és megerősítése, valamint a hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatásának javítása és a munkavállalók helyben boldogulásának biztosítása.” Végezetül 
említendő a „Terület- és településfejlesztés OP”, amelynek prioritási tengelyei között a térségi 
gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, illetve a megyei és helyi emberi 
erőforrás-fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés egyaránt helyet kap. 
A fenti célok csak abban az esetben teljesülhetnek, ha a foglalkoztatás elősegítésére elkülönített 
erőforrások allokációja a megfelelő területi és társadalmi fókuszok mentén valósul meg. Ez elősegíti 
– a Kormány által rögzített – egymillió új adózó munkahely megvalósítását, amelyhez a 
célcsoportok és térségek komplex ismerete fontos alapot ad. 

A feladat tehát kettős, egyfelől a munkaerőpiaci illeszkedési zavarok hátterében álló ok-okozati 
hatások megismerésén keresztül a tudomány képes hozzájárulni a feszültségek enyhítéséhez, adott 
esetben feloldásához, a szükséges proaktív foglalkoztatáspolitikai eszközök kidolgozásához, és a 
válságjegyek által érintett társadalmi csoportok szegmentálódásának fékezéséhez. Másfelől a 
munkaerőpiacon tapasztalható feszültségek elemzése általában nem elegendő a problémakör teljes 
körű megismeréséhez. Folyamatos feladat a már alkalmazott vagy tervezett megoldási alternatívák, 
többek között a közfoglalkoztatás – amely eszköz Magyarországon az Európai Unió többi 
országához viszonyítva kiemelkedő relatív súlyt képvisel – vagy az új típusú szociális szövetkezetek 
és egyéb foglalkoztatáspolitikai eszköz hatásainak elemzése, a hatékonyság növelésének 
lehetőségeinek feltérképezése is. 

A válságkatalizátorok számosságának növekedése olyan élethelyzetet teremt, amelyben sajátos 
belső társadalmi viszonyok, elosztási mechanizmusok, a szociális helyzetet tovább amortizáló 
tényezők jelennek meg. Ahhoz, hogy a folyamat ellensúlyozható, de legalább fékezhető lehessen, 
időszerű a térség munkaerőpiaci helyzetének olyan átfogó vizsgálata, amely a térszerkezetet3 is 
érintve tárja fel a meglévő megoldások eredményességét gyengítő faktorokat, egyúttal javaslatot 
tesz a krízis oldásának lehetőségeire. A fenti feladatok teljesítésének elősegítése, új szempontú 
megközelítése a tér dimenziójának figyelembevétele mellett a geográfiának fontos feladata.  

                                                 
3 A jelen dolgozat térszerkezeten valamely társadalmi–gazdasági jelenség földrajzi térben való megjelenését, területi 
eloszlását érti. Az elemzés annak mindkét komponensére, az azt alkotó elemekre, és azok térbeli elrendeződésére is 
figyelmet fordít, így közel áll Nemes Nagy J. (1998) térszerkezet értelmezéséhez. A területi differenciák értékeléséhez 
kapcsolódóan megjelenik Bartke I. (1989) meghatározása, aki szerint „területi szerkezeten a gazdaságot, illetve a 
társadalmat alkotó különféle elemek térbeli megoszlását, egymáshoz viszonyított elhelyezkedését értjük.” (SZABÓ P. 
2008) Gazdasági térszerkezeten Varga A. (2005) felfogása alapján a gazdasági tevékenységek térbeli eloszlását értjük. 
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2. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 

2.1. Munkaerőpiac tér- és csoportspecifikus vizsgálata 

Az 1990-es évet követően az álláskeresők számának jelentős emelkedésével a munkanélküliség 
problémája hamar a kutatók látószögébe került. Számos tudományterület figyelme a foglalkoztatási 
viszonyok zavarai felé terelődött. 1990 után a munkanélküliség először mint általános probléma 
került a vizsgálatok látószögébe. Bánfalvy Csaba (1991) és Csanády András (1991) munkáikban a 
magyar munkanélküliség jellegzetességeire, illetve az ország gazdasági helyzetével vett kapcsolatára 
helyezték a hangsúlyt. Több írás is kiemelten kezeli az egyre tömegesebben jelentkező állástalanok 
szociális helyzetét. Jószai Zoltán (1992) és Kovács Zoltán (1992) a munkanélküliség, a szociális 
ellátás és a szegénység hármasát elemezték. Frey Mária és Gere Ilona (1992) rámutattak az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök szűkösségére, illetve a passzív formák túlzott arányából következő 
nehézségekre. Kiemelték ugyanakkor, hogy a segélyezés nélkül – amennyiben az nem járul hozzá 
egy minimális életszínvonal fenntartásához sem – fennáll a leghátrányosabb helyzetű személyek 
anyagi lecsúszásának veszélye. Megemlítik, hogy a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 
csoportok valószínűsíthetően a pályakezdők, a nők, az alacsony végzettségűek, a nagycsaládosok, a 
csökkent munkaképességűek és a kisebbségiek lesznek. Hangsúlyozzák az állami szerepvállalás 
fontosságát, amely a kereslethiányos gazdaságban – részben a közfoglalkoztatáson keresztül – 
alapvetően járulhat hozzá a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők esélyeinek javításához. Gere 
Ilona (1994) vizsgálatában a tartós munkanélküliek csoportja kap súlyt, a jelenség káros társadalmi 
hatásainak értékelésén keresztül. Ugyanebben az írásában az egyén felelőssége és az állam 
foglalkoztatáspolitikájának egyes elemei mellett sor kerül a segélyezés előnyeinek és hátrányainak 
bemutatására is. A munka foglalkozik az alacsony képzettségből fakadó problémákkal, a 
munkanélküliség területi meghatározottságával és a hátrányos helyzetű személyek csoportspecifikus 
nehézségeinek egyes sajátosságaival is. A hátrányos helyzetű térségekben élők helyzetét külön 
esélyhátrányként kezeli, azaz a környezet szerepe a munkaerőpiaci területi esélyek alakulásában már 
az 1990-es évek első felében releváns szempontként jelenik meg. 

A bűnözés és a munkanélküliség kapcsolata mellett (LAKI L. 1992), a posztszocialista országok 
problematikájának vizsgálatán keresztül a munkaerőpiaci elemzésekben nemzetközi 
összehasonlítások is előfordultak (TÍMÁR J. 1992, 1993, 1994). A bűnözéshez lazább-szorosabb 
szálakkal kapcsolódnak azok az alternatív életstratégiák, amelyek részben a munkanélküliség és az 
anyagi helyzet romlásával hozhatók összefüggésbe. Csoba Judit (1994) a munkanélküliség és az 
anyagi helyzet kapcsolatrendszerét vizsgálja, különös tekintettel az elszegényedésre. Rámutat az 
alternatív életstratégiák létére, formáira, illetve felhívja a figyelmet az anyagi lecsúszás hiszterézisére. 
Nagy Mónika (1997) kétrészes munkájában a munkanélküliség elemzése mellett vizsgálatának 
szempontjait kiterjeszti a foglakoztatás egy specifikus formájára, a feketemunkára is. 

Az 1995-ös évet követően a munkanélküliség témakörében egyre nagyobb számban jelentek 
meg elemzések, amelyek közül jelen dolgozat tárgyához szorosan kapcsolódik többek között Laki 
László 1996-os írása, amelynek központi eleme a vidéki területeken egyre tömegesebben előforduló 
tartós munkanélküliség elemzése. Úgyszintén a tartós munkanélküliség jelenlétére reflektál írásában 
Csaba Erika (1999), több részletét is megvilágítva a problémának. Látható, hogy az ezredfordulóra 
világossá vált, hogy a munkanélküliség egyes csoportok és térségek esetében nem csak átmeneti 
jelenség, sőt Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségeiben és az álláskeresők halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportjában az elhelyezkedésnek olyan erős gátjai állnak fenn, amelyek 
feloldására nem sikerült megnyugtató megoldást találni. 

A 2000-es évet követően a vizsgálatok egyre differenciáltabb képet festettek, az általános felől 
több elemzés is a speciális szempontok irányába fordult, egy-egy csoport vagy térszegmens részletes 
vizsgálatát tűzve ki célul. A piaci szegmentáció kérdésével kapcsolatban Balcsók István (2007) 



11 
 

feltárta, hogy a szegmentációs elméletek alapján megjelenő részpiacok jelen vannak mind az ország 
egészében, mind az Alföld északkeleti perifériáján. Az elemzés igazolja, hogy az észak-alföldi 
periféria szekunder jellegű részpiacok által uralt (amelyet a hátrányok halmozódása, strukturálatlan 
piacok, az országos átlagnál alacsonyabb bérek és kedvezőtlenebb munkakörülmények 
jellemeznek). A munka fontos tényezőként említi, hogy az északkelet-alföldi periféria egyik 
legerősebb szegmentációs tényezője a nyugati határszakasz távolsága. A vidéki munkanélküliség 
elemzésére vállalkozott Bódi Ferenc és Obádovics Csilla (2000), rámutatva a rurális térségek 
foglalkoztatási helyzetének kézzelfogható lemaradására az urbánusabb területekhez viszonyítva. 
Megállapítják, hogy a településméret és a munkanélküliség között szoros összefüggés van: ahol 
kevesebben élnek, ott elvileg és tendenciózusan a munkanélküliség aránya is magasabb. A hátrányos 
helyzetű vidéki térségek vizsgálatát célozza Nagy Erika, Timár Judit, Nagy Gábor és Velkey Gábor 
(2015), a területi marginalizáció folyamataira fókuszálva. Kiemelik, hogy a társadalmi 
marginalizálódás szoros kapcsolatban áll a térbeli hátrányok halmozódásával. A vidéki terek 
helyzetének romlása az ott élők pozíciójának gyengülését is eredményezi, ez pedig katalizátorként 
„visszahat” a térségek lecsúszására. A szerzők kiemelik, hogy a vidéki térségekben élő, marginalizált 
társadalmi csoportok mindennapi tevékenységükkel fenntartják, egyúttal újra is termelik saját 
kedveztőlen pozíciójukat. A folyamatokat erősítő jelenségek között más egyéb hatások mellett 
megjelenik a munkahelyek rossz elérhetősége, az egyenlőtlen bérek, a közszolgáltatások 
rendelkezésre állásának alacsony foka, a civil aktivitás hiánya és a szegregáció. A munka jelen 
dolgozat szempontjából fontos megállapításai közé tartozik, hogy a vizsgált helyi társadalmi 
csoportok peremhelyzetüket saját erőből – a tőketényezők alacsony fokú rendelkezésre állása okán 
– nem képesek oldani. Lehetőségeiket tovább korlátozza az értelmiségi rétegek elköltözése és az 
ezen csoportokra épülő intézmények leépülése, a helyi források hiánya (NAGY E. – TIMÁR J. – 

NAGY G. – VELKEY G. 2015). A jelen dolgozat tárgyát képező hátrányos helyzetű térség 
kedvezőtlen pozíciója jelentős történeti előzményekkel bír. A marginalizálódás már a dualizmus 
időszakában megfigyelhető, amelynek hátterében a hegyvidéki területek természeti adottságaival 
összefüggő kedvezőtlen közlekedési viszonyok és agráradottságok álltak. A szocialista 
területfejlesztés több szempontból hátrányosan érintette a periféria aprófalvait, részben az 1971-es 
Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció irányelveivel összefüggésben (a települések 
jelnetős része az „egyéb”, illetve „központi szerepkör nélküli” kategóriába került) a terület kiesett a 
fejlesztések fő irányából, amely a kedvezőtlen gazdasági leetőségek mellett a lakosságszám drámai 
csökkenését is eredményezte. A rendszerváltozást követően a munkanélküliség – összefüggésben a 
gazdsági fejlődés dinamikájának nyugati határszélre helyeződésével – elsők közt ezekben a 
periférikus terekben jelent meg. A tőke a leghátrányosabb helyzetű falvakat elkerülte, ami tovább 
nehezítette a helyben maradt lakosság pozícióját (BELUSZKY P. 2003). A peremhelyzetűvé vált terek 
problémái többek között a vállalkozási aktivitás gyengeségében, a számottevő foglalkoztatást 
felvállalni képes nagy- és középvállalkozások hiányában, a szelektív migrációban, a hátrányos 
helyzetű csoportok arányának növekedésében, a helyi kereskedelem és fogyasztás 
korlátozottságában, az ingatlanvagyon leértékelődésében, a foglalkoztatási viszonyok 
elégtelenségeiben és a széteső helyi társadalmakban jelenik meg (VELKEY G. 2014 c). A 
marginalizálódó térségekkel kapcsolatban hangsúlyos a tudásszint emelésének szükségessége, 
különösen a strukturális munkanélküliség mérséklése szempontjából (VELKEY G. 2014 b). 

A nemek szerepét a munkaerőpiaci érvényesülésben nemzetközi összehasonlítást alkalmazva 
Christy Glass és Janette Kawachi (2001) értkelte. A Lengyelországra és Magyarországra kiterjedő 
tanulmány a nők hátrányos helyzetének elsődleges okát a családdal, a gyermekvállaláshoz 
kapcsolódó tradíciókkal hozzák összefüggésbe. Rimler Judit 2004-es tanulmányában pedig a 
foglalkoztatás és a képzettség kapcsolatrendszerének átfogó vizsgálatával bővíti a munkaerőpiachoz 
kapcsolódó kérdések elemzésének horizontját. A munka túlmutat az alacsony képzettségűek 
problémáján, amikor megállapítja, hogy az iskolai végzettség szintje ágazattól és foglalkozástól 
függetlenül általános emelkedést mutatott. Muity György (2016) vizsgálatában a hallássérült 
emberekre fókuszált, többek között a munkáltatók magatartását vizsgálva a célcsoport 
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vonatkozásában, kiemelve, hogy a megkérdezett foglakoztatók véleménye szerint az alkalmazás 
egyik fő korlátja a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának költségessége. 
Rámutatnak továbbá, hogy a siketek fokozottan éritettek az alacsony iskolai végzettség 
problematikájában (MUITY GY. 2016), amely esetlegesen további esélyhátrány halmozódási hatás 
bázisa lehet. Fabula Szabolcs a fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű személyek problematikáját 
elemezte (FABULA SZ. 2009, 2012, 2015), rámutat, hogy a kevésbé fejlett térségek esetében a 
fogyatékossággal élő személyek aránya felülreprezentált, nem egy esetben tartósan rögzült 
térszerkezeti mintázatokkal (FABULA SZ. 2015). Balcsók István (2000b) a roma népesség 
munkaerőpiaci helyzete vonatkozásában központi problémaként emeli ki az alacsony iskolai 
végzettséget, a szegénységet, az ehhez kapcsolódó kedvezőtlen egészségi és lakáskörülményeket, az 
általános munkanélküliséget, amely a gyermekek megfelelő iskoláztatása elé is korlátot állít. További 
megállapításként kiemeli a romákhoz kapcsolódó előítéletek kérdéskörét (BALCSÓK I. 2000b). A 
roma népesség esetében ráadásul jellemző a szegénységi és a munkanélküliségi csapda egyidejű 
jelenléte (BALCSÓK I. – KONCZ G. 2005). A vizsgált térség e tekintetben többszörösen érintett, ami 
részben következik a területről történő szelektív elvándorlásból, illetve az ingatlanok árának 
csökkenéséből és/vagy felhagyásából fakadó a roma népesség bevándorlását, népességen belüli 
részarányának növekedését eredményező hatásokból (ÁBRAHÁM Á. – KERTESI G. 1996).  A szerző 
hangsúlyozza további kutatások folytatásának szükségességét a célból, hogy a határmenti térség 
pontosabb megismerésén keresztül a helyi igényekhez igazítható, specifikus, valóban működő a 
felzárkóztatást segítő programokat lehessen kidolgozni (BALCSÓK I. 2000b). 

Nemeskéri Zsolt és Muity György (2016) a munkaerőpiaci folyamatok komplex területi 
vizsgálatát adta tanulmányában, amelyben a Lévai programhoz kapcsolódóan a Paksi Atomerőmű 
viszonylatában – és specifikus munkaerőigényére súlyt helyezve – értékelte Tolna, Baranya és Bács-
Kiskun megye jelentős területének munkaerőpiaci helyzetét, a rendelkezésre álló humánerőforrás 
minőségét. A vizsgálat több pontján rámutat a „komplex programmal segítendő leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek” jelenlétére a vizsgált térségben, illetve az elhelyezkedés egyes fő korlátaira 
(alacsony végzettség, 50 év feletti kor). A hátrányos helyzetű csoportok vizsgálatának egy része arra 
a kérdésre kívánt választ adni, hogy a leszakadástól veszélyeztetett személyek nehézségeinek 
oldásában miért mutatkozik eredménytelenség. Az igény azon elemek feltárására irányult, amelyek 
gátolták az érintett csoportok felzárkózását (MAYER J. 2002). 

Az európai uniós csatlakozást megelőző években, illetve azt követően új hangsúlyok is 
megjelentek a hazai munkaerőpiaci kutatásokban. A vizsgálati kérdések között felmerült azon 
problémák feltárásának a szükségessége, amelyek hátráltatják a hazai és az EU-s szociál- és 
foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulását. A vizsgálati szempontok között megjelent az igény 
olyan, többek között az EU-s kereteket is figyelembe vevő képzési modellek kidolgozására, amelyek 
összetett módon képesek segíteni az érintett hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci és 
szociális helyzetének javítását. A kapcsolódó tanulmány jelentős csoportspecifikus fókuszt 
tartalmaz, figyelme középpontjába a tartósan álláskeresőket, a gyes-en és gyed-en lévőket, a 
megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő személyeket, az alacsony iskolai végzettségű és 
szakképzetlen felnőtteket, a 45 év felettieket és a munkaképes korhatár alatti nyugdíjas felnőtteket 
helyezve. Az átfogó helyzetértékelés mellett a munka számos konkrét javaslatot fogalmaz meg, 
felhívva a figyelmet annak szükségességére, hogy a képzés az adott célcsoport lehetőségeihez 
integrált módon valósuljon meg (BENKE M. szerk. 2006). Kérdésként fogalmazódott meg továbbá, 
hogy mely szervezetek és akciók alkalmasak a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci 
(re)integrációjának elősegítésére. Az EU-s csatlakozást követően a hazai foglalkoztatáspolitika 
célrendszere még szervesebb módon kapcsolódott az Uniós elvárásokhoz. A prioritások beépültek 
a hazai szakpolitikai stratégiákba és a legfontosabb fejlesztési, illetve ágazati dokumentumokba. A 
Munkaerőpiaci Alapból nyerhető finanszírozási lehetőségek vizsgálata mellett szerepet kaptak a 
Strukturális Alapok, az EQUAL közösségi kezdeményezésből támogatható programok, és a 
különböző alapítványok foglalkoztatási támogatásai is (ŐRY M. 2005). A nyitott munkaerőpiac 
megteremtése mellett kiemelt elvárásként fogalmazódott meg a foglalkoztatási szint növelése, az 
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esélyegyenlőség elősegítése. A kutatások középpontjába a romák, a megváltozott 
munkaképességűek, a nők, illetve a gyesről/gyedről visszatérők kerültek, a kulcskérdéssé pedig a 
nyitott, befogadó és integráló munkaerőpiac megteremtésének, a hátrányos helyzetű csoportok 
esélyegyenlőségének való megfelelés lehetőségeinek biztosítása vált (VÁRADI M. M. 2004, TÉSITS 

R. – SZÉKELY É. 2007 a,b,c, KONCZ K. 2010).  
2008-at követően a világgazdasági válság hatásainak vizsgálatával bővült a kör. A válság 

munkaerőpiaci következményeit, az inaktívak, mint a munkaerőpiac tartalékainak lehetőségeit, a 
regisztrált, az aktív és passzív eszközöket igénybe vevő álláskeresők helyzetét a KSH (2010) mellett 
a geográfiai szakirodalom is feltárta. Utóbbi, a regionális hatások figyelembevételével, elsősorban 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy mely gazdasági ágazatokat érintette a recesszió, hogyan hatott 
a foglalkoztatottságra és a munkanélküliségre, valamint a háztartások jövedelmi viszonyaira 
(EGEDY T. 2012). A világgazdasági válság hatásainak földrajzi vonatkozásait vizsgált Lőcsei 
Hajnalka (2009 a,b, 2010, 2011). A munka a létszámleépítések közzétett és várható alakulásának 
tükrében a települési szintet is érintve hívta fel a figyelmet arra, hogy a legnagyobb visszaesést a 
foglalkoztatásban az ország északnyugati részén koncentrálódó feldolgozóipari vállalatok és azok 
ellátási láncában résztvevő cégek szenvedték el. Ugyanakor a válság további mélyülésével az Alföld 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyobb településein is megjelentek a depresszió tünetei, a 
leépülés a hátrányos helyzetű területeket sem hagyta érintetlenül. Az írás a válság hatásainak 
terjedése kapcsán párhuzamot állít az 1990-es éveket követő változásokkal, amikor is a kezdeti 
fejlett csomópontokból terjedt a munkanélküliség növekedése szét az egész ország területén, majd 
húzódott vissza lényegében ugyanezen centrumokba. A főváros érintettsége ekkor is alacsonyabb. 
A válság terjedési időszakában kiegyenlítődési hatás volt felfedezhető, amely összefüggésbe 
hozható a kedvezőbb munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek visszaesésével. Ugyanakkor 
az írás hangsúlyozza, hogy a jelenlegi folyamatok eredőjeként sem változott érdemben a periféria 
abszolút kedvezőtlen helyzete, ahol az álláskeresők aránya továbbra is messze meghaladta az 
országos átlagot (LŐCSEI H. 2009 a). A tanulmány nem érinti a sérülékenység kérdéskörét, egyúttal 
annak elemzése problematikáját. Ugyanakkor a válság problémaköréhez szorosan kapcsolódik a 
recesszió munkaerőpiaci hatásainak ilyen irányú komplex értékelése, amely feladatra a szenzitivitás 
indexálásán keresztül a jelen munka vállalkozik. 

Amellett, hogy a munkaerőpiaci folyamatokat értékelő vizsgálatokban a térbeliség valamely 
formája másodlagos szempontként gyakran megjelent, rövid időn belül születtek olyan 
tanulmányok is, amelyek kifejezetten valamely területi egység vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. Az 
ilyen irányú vizsgálatok szükségességét hangsúlyozza az a megállapítás is, hogy a térnek és a helynek 
(elsősorban a lakóhelynek) egyre növekvő szerepe van a társadalmi egyenlőtlenségek mintázatának 
alakulásában (NAGY E. – VIRÁG T. 2015). Gaál Imre (1991) Vas megye, Györgyi Zoltán (1993) 
Ózd, Dövényi Zoltán (1994) Budapest, Baranya Pál (1994) Kunhegyes, Aradi Mária (1995) Borsod-
Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiaci helyzetét elemezték. A figyelem azokra a térségekre irányult, 
amelyeket az 1990-es évet követő gazdasági szerkezetváltozás a legsúlyosabban érintett, vagy épp 
ellenkezőleg, kedvező pozíciójukat megőrizték, esetleg erősítették. Dövényi Zoltán (1994) 
Budapest elemzésén keresztül komplex választ ad a főváros kiemelkedő foglalkoztatási helyzetének 
elemire, annak okaira. A területi összefüggések átfogó értékelése mellett a munka felhívja a 
figyelmet a falu-város relációban megjelenő foglalkoztatói preferenciarendszerre is. Schwertner 
János (1992) és Fazekas Károly (1993) általánosabb, regionális látószögben közelítenek a 
munkanélküliség kérdéséhez. Nagy Erika (2013) Békés és Hajdú-Bihar megye településeire 
fókuszáló vizsgálatában feltárta, hogy a térségben jelen vagy egyfajta Periféria-(ön)kép, amelynek 
kialakulásában az is szerepet játszott, hogy az EU-s csatlakozáshoz kapcsolódóan várt tőke 
elsősorban Nagyvárad térségében jelent meg. A csoportspecifikus, egyúttal területi fókusszal 
rendelkező vizsgálatok körét bővíti Barakonyi Eszter (2016) írása, amelynek célcsoportját a Dél-
Dunántúl vonatkozásában a pályakezdő fiatalok képezik. A szerző előre vetíti, hogy az aprófalvak 
a technikai fejlődés, egyúttal a munkahelyteremtés vesztesei lehetnek a jövőben, ugyanakkor 
hangsúlyozza Paks II. komplex beruházás jelentőségét a régió foglalkoztatási viszonyaira. A 
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pályakezdők munkaerőpiaci esélyeinek területi vizsgálatához kapcsolódik Nemeskéri Zsolt és Szellő 
János (2015) írása, amely a munkaerőpiaci környezetre fókuszálva elsősorban a diplomások 
lehetőségeit értékeli, ugyanakkor külön felhívja a figyelmet a 15–24 éves és az alacsony 
végzettségűek tekintetében mutatkozó magyarországi foglalkoztatási arányok lemaradására az 
EU28-ak viszonylatában. A területi fókuszú kutatások közé tartozik az az elemzés, amely a 
magyarországi régiók társadalmi–gazdasági profilját a településszerkezet, a gazdasági és 
foglalkoztatással kapcsolatos, illetve demográfiai folyamatok tükrében vizsgálja (LŐCSEI H. – 

BUBLIK B. – NYESTE A. 2013). Balcsók István munkái többek között az Észak-Alföldi régió 
munkaerőpiaci folyamataira (közöttük a határon átnyúló foglalkoztatásra), illetve szerkezeti 
sajátosságaira fókuszáltak. A regionális, megyei és kistérségi szintű vizsgálatok a humánerőforrás, a 
képzés, a határmenti kooperációk munkaerőpiaci szerepén túl csoportspecifikus a hátrányos 
helyzetű álláskeresőket érintő elemeket (pályakezdők, tartós álláskeresők) is hordoztak (BALCSÓK 

I. 2000a,b, 2005, 2006, 2007, BALCSÓK I. – KONCZ G. 2005, BARANYI B. – BALCSÓK I. 2004). Az 
elemzések egy része a rendszerváltozás időszakától vezetik le a vizsgált térség munkaerőpiaci 
depressziójának ok-okozati összefüggéseit, rámutatva, hogy az északkelet-magyarországi 
területeken, ahol kiemelkedően magas volt a távolsági ingázók száma, a folyamatok különösen 
hátrányosan érintették az egyébként is kedvezőtlen helyzetű, jelentős részben határmenti falvakat. 
Az így kialakult folyamatok kapcsán a szerző hangsúlyozza, hogy a változások rendkívül lassúak a 
munkaerőpiaci depresszió erősen rögzült (BALCSÓK I. – KONCZ G. 2005). 

Ábrahám Árpád és Kertesi Gábor (1996) országos szintű regionális vizsgálatában egy 
intertemporális statisztikai modell segítségével vizsgálta a foglalkoztatás zavarait terhelő belső 
egyenlőtlenségeket. A vizsgálat rámutatott, hogy az 1990-től 1994-ig terjedő időszakban a 
kisebbségi lét meghatározó szerepet játszott a munkanélküliség területi alakulásában. Ezt követően 
a humánerőforrás minősége, a megfelelően képzett munkaerő bizonyult döntő tényezőknek. A 
vizsgálat tehát feltárta a foglalkoztatási depresszió területi alakulásának több meghatározó faktorát. 
A munka vizsgálja hazánk egyes térségeinek szerepét a munkaerőpiaci differenciák alakulásában. 
Megállapítja, hogy a munkanélküliség rendszerváltozást követő intenzív növekedési szakaszában az 
észak-alföldi, dél-dunántúli és észak-magyarországi területek pozíciójának gyengülése állt a 
különbségek növekedésének hátterében, míg a későbbiekben elsősorban Közép-Magyarország, 
Közép- és Nyugat-Dunántúl további erősödése volt a vezető tényező. Az így kialakult 
munkaerőpiaci térszerkezetet – világgazdasági válság és foglalkoztatásipolitikai intézkedések 
hatására történő – átrendeződésének jellegzetességei ezidáig nyitott kérdések maradtak, amelynek 
értékelése szorosan kapcsolódik a jelen dolgozat szenzitivitással kapcsolatos visgálatához. Tésits 
Róbert (1996, 1997) többek között a Dél-Dunántúl és Zala megye munkaerőpiaci helyzetét 
vizsgálta. Diebel Andrea (1996) Debrecen munkaerőpiaci viszonyainak elemzése során hangsúlyt 
helyezett a tartósan munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeire. Rudl József (2009) a Dél-Dunántúl 
falvainak átfogó vizsgálatán keresztül Magyarország egyik tartósan foglalkoztatási depresszióval 
küzdő térségét elemezte. Komka Norbert (2004) a kedvezőbb gazdasági mutatókkal rendelkező, 
dinamikusan fejlődő területekre összpontosított. 

2.2. A munkaerőpiaci szenzitivitás mérését megalapozó elméleti háttér 

A jelen írás, mivel szorosabb a kapcsolata a munkaerőpiac területi differenciái feltárásának 
statisztikai, módszertani megalapozásával, nem kíván a fragilitás szakirodalmi előzményeivel 
részletesen foglalkozni. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági fragilitásvizsgálatok közül kiemelendő 
az OECD definíciója, amely szerint azok a térségek (államok) tekinthetők törékenynek, amelyek 
esetében az állami struktúrák nélkülözik a szegénység csökkentésére, a fejlesztésre, valamint az 
emberi jogok és a biztonság védelmére irányuló politikai akaratot és/vagy képességet. A fragilitás a 
reziliencia ellentéteként is értelmezhető, amely utóbbi esetében a vizsgált térség a társadalmi 
szerződésben foglaltakat fenntartva képes megbirkózni a kihívásokkal/változásokkal. Ha a 
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reziliencia egyik alapfeltétele a területen élő népesség és az állam elvárásainak összehangolása, akkor 
a fragilitásban az esetek többségében szerepet játszhat a változásokat menedzselő politikai 
folyamatok hiánya, vagy azok alkalmatlansága (OECD/DAC, 2008). A definícióból az is 
következtethető, hogy a társadalmi-gazdasági fragilitás indikátorai között a legtöbb esetben (IDB, 
2008) indokoltan szerepel az aktív/gazdaságilag aktív népességhez viszonyított munkanélküliség. 
A jelen dolgozatban szereplő módszer kidolgozását a fentieken túl sürgette, hogy az 
ezredfordulótól egyre intenzívebbé váltak a jól-lét mérésével kapcsolatos kutatások. Ezek alapvető 
célja volt, hogy a gazdasági növekedésre orientált politika mellett/helyett nagyobb hangsúlyt kapjon 
a társadalom ilyen irányú állapotát és fejlődését ténylegesen tükröző tendenciák bemutatása 
(HARCSA I. 2011, JACKSON, T. 2009). Nagy Gábor és Koós Bálint (2014) vizsgálatának célja a 
Stiglitz-Sen-Fitoussi-jelentéssel4 összefüggésben olyan mutatószám kidolgozása, amely lehetővé 
teszi az objektív jólét dimenziójának indexálását. A kidolgozott metódus segítségével a szerzők 
feltárták Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye belső térszerkezetét. Az elemzés rávilágított továbbá az objektív jólét modell több 
területi összefüggésére, amelyekkel kapcsolatban megállapításra került, hogy a modell által vázolt 
térszerkezeti kép korrelál a hagyományosnak tekinthető területi differenciákat számszerűsítő 
mutatók, illetve komplex fejlettségi indexek által kirajzolt térszerkezettel (NAGY G. – KOÓS B. 
2014). Nem létezett ugyanakkor módszer annak értékelésére, hogy a települések mennyire kitettek 
a gazdasági és foglalkoztatáspolitikai változásoknak, azaz egy vagy több vizsgált hatás 
következtében azok milyen mértékű sérülékenységet mutatnak. Számos nemzetközi tanulmány, 
jelentés arra ösztönzi a statisztika, illetve a társadalomtudományok képviselőit, hogy fejlesszék 
mérési módszereiket a társadalmi fejlődés releváns értékelése érdekében (STIGLITZ, J. E. – SEN, A. 
– FITOUSSI, J. P. 2010). A legújabb nemzetközi vizsgálatok (GARDINER, B. – MARTIN, R. – TYLER, 
P. 2004, HANAPPI, H. 2015, PRAUSSELLO, F. 2015, BOERI, T. – JIMENO, J. F. 2015), akárcsak a 
korábbi területi statisztikai eljárások (ÁBRAHÁM Á. – KERTESI G. 1996, BÓDI F. – OBADOVICS CS. 
2000) a munkanélküliség területi differenciáló faktorait keresték, de nem adtak egyértelmű választ 
a sérülékenység problematikájára. 

A magyarországi munkaerőpiac területi statisztikai vizsgálatai az elmúlt két évtizedben nem 
érintették a társadalmi-gazdasági törékenység fent definiált kérdéskörét. A regionális differenciák, a 
fő differenciáló tényezők vizsgálata szempontjából két kutatási eredményt mégis érdemes kiemelni. 
A statikus, az 1990-es évek második felében közzétett tanulmányok elsősorban azt vizsgálták, hogy 
a gazdasági változások miként befolyásolták a vidék életkörülményeit; melyek az elszegényedő, 
illetve a növekvő aktív lakosságarányú területek; valamint milyen kapcsolat figyelhető meg a 
nagyváros-közeliség és a munkanélküliség között. A feltételezések szerint a városhoz közeli 
elhelyezkedés – egyéb tényezőket figyelmen kívül hagyva – előnyös lehet a szolgáltatások, így a 
foglalkoztatás szempontjából, miközben mentesít a nagyvárosi hátrányoktól. Így a jobb helyzetben 
lévő centrumok körül elhelyezkedő települések foglalkoztatási előnyei viszonylag egyenletesen 
megoszlanak a térség valamennyi települése között (OBÁDOVICS CS. 1997).  

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyvárostól távol elhelyezkedő, sűrűn lakott 
települések kedvezőbb foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkeznek, mint a távoli, de ritkán 
lakottak. Hasonló tendencia érvényesül a városhoz közeli települések esetében is. A fentiek alapján 
a kilencvenes évek végén is igaz az az állítás, miszerint a munkanélküliség területi különbségeinél a 
fő differenciáló tényező továbbra sem a településméret vagy a népsűrűség, hanem a területi 
elhelyezkedés (OBÁDOVICS CS. 1997).  

A jelen tanulmányban értékelt fragilitási térszerkezetre ható magyarázó folyamatok közül 
kiemelkedik egyrészt a 2007/2008-ban kezdődő, és máig elhúzódó gazdasági válság, másrészt a 
2012 után megvalósuló foglalkoztatáspolitika, különösen a közfoglalkoztatás területi struktúrákat 

                                                 
4 Nicholas Sarkozy francia köztársasági elnök 2008-as kezdeményezésére létrehozott bizottság által kiadott jelentés. A 
bizottság célja a GDP mutatószám korlátainak feltárása, a társadalmi fejlődést jobban mérő indikátorok kidolgozásának 
feltételrendszerének elemzése, alternatív módszerek megvizsgálása (Stieglitz, J. E. – Sen, A. K. – Fitoussi, J. P. 2009, 
2010) 
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befolyásoló hatása. Ezek kérdéseit több tanulmány vizsgálta, mivel azonban a kapcsolódó területi 
statisztikai elemzések nem foglalkoztak a szenzitivitás kérdéskörével, indokolt volt kidolgozni egy 
olyan indexet, amely alapján meghatározható, hogy az egyes települések érzékenységüket tekintve 
hol helyezkednek el a magyar településstruktúrában. A korábbi módszerek nem adtak egyértelmű 
választ arra, hogy falvaink, városaink mennyire kitettek a gazdasági és foglalkoztatáspolitikai 
változásoknak. Másszóval, időszerű meghatározni azokat a térségeket/településeket, amelyek egy 
vizsgált hatás következtében a legerőteljesebb kilengést, instabilitást mutatják. 

2.3. A mobilitás vizsgálatának szakirodalmi háttere az érintett csoportok és térség 
relációjában 

A fragilis, hátrányos helyzetű terek munkaerőpiaci depressziójának szintje gyakran minimálisra 
csökkenti annak az esélyét, hogy az érintett településeken, esetleg azok környezetében számottevő 
helyi – elsődleges munkaerőpiaci – foglalkoztatás valósuljon meg. A vállalkozások hazánk 
hátrányos helyzetű területein is a településstruktúra magasabb fokán álló központokat részesítik 
előnyben, ezáltal a perifériára eső – jellemzően rurális – területek munkaerőpiaci helyzetét 
alapvetően befolyásoló tényezőként jelenik meg a térbeli mobilitáshoz kapcsolódó készségek és 
képességek minősége. A munkavállalási céllal ingázók számának dinamikus emelkedése 
Magyarországon 1960-ban kezdődött. Míg ebben az évben megközelítőleg minden hetedik, addig 
1980-ra már minden negyedik aktív kereső ingázott. A dinamikus növekedést követően a 
folyamatok valamelyest mérséklődtek, azonban az országos részarány közel változatlan vagy 
növekvő maradt (SZABÓ P. 1998). 

A kérdés területi vizsgálatához kötődően már az 1990-es évek elején felmerült az ingázással 
kapcsolatos fogalmi rendszer tisztázásának igénye (ILLÉS S. 1995, IVÁN L. 1994, NEMES NAGY J. 
1998). A jelen munka szemléletmódjához legközelebb az a megközelítés áll, amely az ingázásra a 
munkaerőmozgás egyik típusaként tekint, mozgatórugóját pedig a lakó- és a munkahely eltérő 
településeken koncentrálódásában keresi (KAPITÁNY G. – LAKATOS M. 1993). A KSH 2011-es 
népszámlálásának módszertani összefoglalójában megtalálható a napi ingázó meghatározása: „Az a 
foglalkoztatott, aki nem ugyanazon a településen dolgozik, mint ahol ténylegesen lakik. Napi 
ingázás szempontjából Budapest egyetlen településnek (közigazgatási egységnek) minősül (…). A 
napi ingázók körébe számítanak a napinál ritkábban, de rendszeresen ingázók is”. Bár a 
szakirodalom elvi síkon felveti a fenti definíció több gyenge pontját, például a nagyobb kiterjedésű 
települések belterületi „ingázóinak” problémáját – akik a fenti meghatározásokba nem férnek bele 
– (SZABÓ P. 1998), ez a fogalmi kérdés jelen munka szempontjából, a hátrányos helyzetű térségek 
jellemzően elaprózott településstruktúrája miatt nem jelent gondot. 

A kutatások az 1990-es évek végén részletesen foglalkoztak a napi ingázást kialakító általános 
tényezők vizsgálatával (falu-város kettősség, mezőgazdaság felszabaduló munkaereje, közlekedési 
hálózat, szuburbanizáció és motiváció szerepe), a napi ingázás terének sajátosságaival, a kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági folyamtokkal, illetve az egyes részpolitikák hatásával. Több ponton is érintve 
a hátrányos helyzetű térségek nehéz helyzetét, az alacsony ingatlanárak miatti helyhez kötöttséget, 
a lakosokra nehezedő ingázási kényszert. Rámutattak, hogy a peremhelyzetű falvak és városok alig 
tudnak bekapcsolódni a településközi munkaerő-áramlásba (SZABÓ P. 1998). A területi dimenzióval 
kapcsolatban később is kimutatták, hogy a munkavállalási célú ingázásban egyre inkább 
meghatározó a lakóhely elhelyezkedése, azonban a választóvonal elsősorban nem a falvak és a 
városok, hanem a fejlett agglomerációk és a periferikus térségek között húzódik (BIHARI ZS. – 

KOVÁCS K. 2006). Felmerül a kérdés, hogy közel 20 év távlatából ez a helyzet oldódott-e, a 
közlekedési hálózat fejlődése, az eszközök elérhetőségének javulása lehetővé tették-e a 
leghátrányosabb helyzetű álláskeresők csoportjának munkaerőpiaci dinamizálódást. 

Kertesi Gábor az ezredfordulón a falusi ingázás hatótényezőit vizsgálta, kiemelt figyelmet 
fordítva számos, a jelen dolgozat tárgyához is kapcsolódó esélyhátrányra. A felírt participációs 
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modell és annak empirikus vizsgálata során rámutat az iskolai végzettség és a munkaerőpiaci 
szelekció szerepére, ide értve a lakóhely ingázási típusainak hatásait, a családi állapot szerepét, az 
utazási költségek, az ingatlanárak és a foglalkoztatási diszkrimináció kérdéseit (KERTESI G. 2000). 
A probléma különösen súlyosan érinti a vizsgált térséget, így szükséges annak értékelése, hogy 
napjainkban milyen belső területi differenciák feszülnek a hátrányos helyzetű, általános képzettségi 
problémákkal küzdő személyek mobilitási lehetőségeiben. 

Bartus Tamás szélesíti a vizsgálatok dimenzióit, mikor hangsúlyozza, hogy a korábbi 
megközelítések, elsősorban a településekre és nem az egyénekre fókuszáltak, céljaként pedig a 
költségek szerepének egyéni szintű vizsgálatát jelöli meg. Kérdésként veti fel, hogy az utazási 
távolság hogyan befolyásolja az ingázás valószínűségét. Kimondja, hogy a munkavállaló – utazási 
támogatás hiányában – kis valószínűséggel választja a bejárást. A távolság határértékek mellett a 
munkában helyet kaptak az időre és költségekre vonatkozó megállapítások is5 (BARTUS T. 2003). 
Kiemeli továbbá, hogy a közlekedési költségek különösen erőteljesen korlátozták a nők és az 
alacsony végzettségűek esélyeit (BARTUS T. 2003, KERTESI G. 1997). 

A kétezres évek közepén a munkákban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a napi ingázás 
feltételrendszerének és a mobilitás gátjainak vizsgálata. Az írások ráirányították a figyelmet a 
közlekedési eszközök eltérő szerepére, kimondva, hogy a gépkocsival jobban ellátott településeken 
a munkanélküliség jobban csökkent, illetve, hogy a tömegközlekedési járatok, kapcsolatok 
intenzitása jelentős hatást gyakorolt a helyi munkaerőpiaci helyzet alakulására. Az ellátottság 
differenciái a rendszerváltozást követően drámai mértékben elmélyültek. A jelen kutatás egyik 
fókuszpontjára mutat rá az a megállapítás, amely szerint a fejletlen, válságos helyzetben lévő 
központok nem képesek elősegíteni a vidéki települések felzárkózását. Köllő János kiemeli továbbá, 
hogy szükségesek az egyes kistérségekre irányuló olyan egyedi vizsgálatok, amelyek meghatározzák, 
hogy a közlekedési korlátok mellett mely egyéb feltételek módosítása eredményezi, hogy a 
mobilitási feszültség által érintett álláskeresők nehéz helyzetükből kikerülhessenek (KÖLLŐ J. 2006). 
A kapcsolódó vizsgálatok eredményei között számos, a mobilitási, közlekedési helyzetet érintő 
tényező (folyamatos munkásjárat biztosítása, közlekedés megoldása, vagy annak költségeinek 
fedezése, szálláslehetőség a munkavégzésnek helyet adó településen) iránti igény mellett a 
munkavégzés feltételei között megjelent a munkavállalók munkakörülményekkel, különös 
tekintettel a bérezéssel, a munkaidővel és a foglakoztatás időtávjával kapcsolatos elvárásainak 
térbeli (Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megye egyes területeit érintő) vizsgálata is. A 
munkavállaláshoz kapcsolódó ingázás időtartamával kapcsolatban kitűnt, hogy a kulcstényezők 
között az utazás időtartama és költségének megfelelő szintje játszott döntő szerepet (NEMESKÉRI 

ZS. – MUITY GY. 2016). Ezen tényezők a munkavállalók csoportjai tekintetében erős 
differenciáltságot mutathatnak, amely kérdéskör vizsgálata a leghátrányosabb helyzetű térségek és 
álláskeresők esetében ezidáig nem történt meg. 

Bár a rendszerváltozást követően a magyarországi munkaerőpiac több átalakulási cikluson is 
átesett, igaznak bizonyult, hogy „a munkavállalási célú vándorlások leggyakoribb formája továbbra 
is a napi vagy heti gyakoriságú rövid távú és nagy távolságú ingázás” maradt (KULCSÁR G. 2006). 
Ez fenntartja a kérdés relevanciáját, különösen azokban a depressziós terekben és hátrányos 
helyzetű csoportok esetében, amelyeknél a mobilitási problémák természete, speciális 
jellegzetességei még korántsem ismertek teljes körűen. Kulcsár Gábor (2006) a mobilitás általános 
gátjait kutatva kiemeli, hogy a tőke telephely-választási döntései során a kedvezőbb közlekedési 
ellátottsággal rendelkező térségeket részesíti előnyben. Ebből következően fokozott a hátrányos 
helyzetű területek helyi foglalkoztatás6 fejlesztése tekintetében vett esélyhátránya, amelyet adott 
esetben ellensúlyozni képes munkaerő-áramlási folyamatok sem tudnak kompenzálni. 

                                                 
5 Eszerint egy átlagos ingázó mintegy 80 percet, 23 km-t és 7000 Ft-os költséget képes felvállalni, az éves inflációval 
2014-ig indexálva ez közel havi 11,5 ezer Ft. 

6 Helyi foglalkoztatáson a jelen munka az álláskereső lakóhelyén, a település közigazgatási határának átlépése nélkül 
fizikailag elérhető álláshelyek összességét érti. 
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Vélelmezhető, hogy a hátrányos helyzetű területek közlekedési helyzete, nehezítve az álláskeresői 
csoportok még korlátozottabb lehetőségével, eleve kevésbé alkalmas a munkaerőmozgás 
dinamizálására. Ezen hatások vizsgálata még nem történt meg, így elemzése, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű térség belső területi differenciáira, jelen dolgozat céljai közé tartozik. 

A jelen elemzés alapját képezik azok a területi vizsgálatok, amelyek a munkaerőpiaci körzetek, 
az ingázás területi szegmensei, az úgynevezett LLS-ek (Local Labour System) azonosítását célozzák. 
Ezek bázisán végezhető el a mobilitási fokok csoportspecifikus indexálása. Logikailag a 
tanulmányok három kérdésre keresik a választ: 

 Melyek a releváns foglalkoztatási központok? 

 Milyen kapcsolatban állnak azok környezetükkel? 

 A körzetek lehatárolásakor milyen előzetes elvárásokat fogalmazzunk meg, milyen 
szabályok követésére törekedjünk? 

A központ szerepe az elemzés során a mobilitási fok értelmezésénél, a korábbiakat is figyelembe 
véve válik meghatározóvá. A foglalkoztatási központ hiányában a társadalmi-gazdasági helyzet 
romlik, az érintett térség kiszorul a társadalmi-gazdasági áramlatokból, ezáltal periferizálódása 
fokozódik. A felmérés eredményei rámutatnak a hátrányos helyzetű területek vizsgálatához 
kapcsolódóan több figyelembe veendő aspektusra. A munka fontos megállapításként rögzíti, hogy 
a gyenge helyi munkaerőpiac nagyobb távolságú ingázásra kényszerít (RADVÁNSZKI Á. – SÜTŐ A. 
2007). Ez utóbbi jelenség különösen fontos a vizsgált térstruktúra folyamatainak mélyebb 
értelmezése szempontjából. 

Az ingázás szorosan összekapcsolódik a területi különbségek egyéb csökkentési lehetőségeivel, 
mivel a munkaerő napi mozgása csak akkor releváns megoldás, ha egyéb helyettesítő alternatíva – 
többek között a helyi foglalkoztatás növelése – magasabb ráfordítással érhető csak el. 
Magyarországon a lakások lakó általi tulajdonlása magas arányt képvisel, ráadásul a lakásvásárlás, 
annak magas költségei miatt, komoly kockázattal jár (HEGEDŰS J. 2003). Vidéken a mobilitás 
korlátjaként jelenhet meg, hogy ekkor a kiegészítő jövedelmet biztosító háztáji tevékenységet a 
munkavállalónak adott esetben fel kell adnia (SEBŐK M. 2016). Ennek megfelelően a lakhelyváltás 
helyett vélelmezhetően a napi ingázás játszik meghatározóbb szerepet a fejletlenebb területek 
munkanélküliségének oldásában (BARTUS T. 2012). Itt kell kiemelni, hogy a lakástámogatási politika 
szerepe napjainkban a fenti megállapítással ellentétes trendeket indíthat el (pl. családi 
otthonteremtési kedvezmény). A szerző amellett, hogy rámutat az egyes utazási támogatások 
szerepére a mobilitás fokozásában, arra keresi a választ, hogy melyek azok a települések, ahonnan 
még érdemes a munkaerőnek a távoli munkahelyekre bejárni. Előfeltételezései között szerepel a 
falusiak várható jövedelmének a minimálbérben való rögzítse, hogy az egyéni jövedelem mértéke a 
rendszeres szociális jövedelempótló támogatás átlagértéke, az ingázásnál választott eszköz a 
távolsági busz, és hogy a bérleteket 100%-ban a munkavállaló fizeti. A megállapított távolság 
küszöbérték 45 km, amely az ingázásra vonatkozóan napi 90 km-es utazás vállalásának felel meg. 
Ezen túl a mobilitás értéke nulla. A vizsgálat ennek megfelelően lehatárolja az elérhető, a nem 
elérhető és az elszigetelt települések körét, amelyek közül felhívja a figyelmet utóbbiak kiemelkedő 
arányára a depressziós terekben (BARTUS T. 2012). Sebők M. (2016) írásában a munkaadók 
mobilitással kapcsolatos vélekedésére kiemelt figyelmet fordít, eredményei között rámutat, hogy a 
vállalkozások számára elérhető mobilitástámogatási rendszerek a vizsgált körben szűkösen álltak 
rendelkezésre, a vizsgált foglalkoztatók a mobilitást támogató programokat nem alkalmazták, 
amelynek feltételezett okaként a szerző a vállalatok pénzügyi korlátait nevezi meg. Az elemzés 
hozzáteszi, hogy eredményei alapján az állam által széles körben rendelkezésre bocsátott 
lehetőségeket a vállalkozások csak korlátozottan voltak képesek elérni, amelyben közrejátszottak 
úgy az igénybevétel feltételei által szabott korlátok, mint az információhiány. A hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiaci esélyeire is hatást gyakorol, hogy ahogy a szerző megállapítja, a 
jellemzően alacsonyabb képzettséget igénylő segédmunkás, betanított munkás, szakmunkás, 
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adminisztrátor munkakörökben a munkaadók már a kiválasztás során is figyelembe veszik a 
mobilitás költségeit. 

A magyarországi térstruktúra egyes elemeire fókuszáló vizsgálatok súlya a 2010-es év közepére 
jelentősen nőtt a munkaerőpiaci mobilitással kapcsolatos elemzésekben. Pénzes János 2013-as 
munkájában a foglalkoztatás, az ingázás és a jövedelmi szint összefüggéseit vizsgálta Északkelet- és 
Északnyugat-Magyarországra, amely elemzést megelőzte Észak-Alföld és Nyugat-Magyarország 
értékelése (PÉNZES J. 2010, 2013). A foglalkoztatási központok és körzetek lehatárolása a 
tanulmány központi gondolatát képezi. Ehhez kötődően a szerző megállapítja az ingázás 60 perces 
lélektani, időbeli határát. Rámutat a központtól távolodva csökkenő foglalkoztatási és jövedelmi 
szintre (PÉNZES J. 2013), amely a periféria relatív versenyhátrányának növekedése kulcstényezőjévé 
lép elő. Hangsúlyozza, hogy Északkelet-Magyarország jövedelmi különbségei kiugróan magasak. 
Konklúzióként megállapítja, hogy „a foglalkoztatás területileg differenciált leépülése jellegzetes 
mintázatot követett, amely szorosan összefügg az ingázás jelenségével is” (PÉNZES J. 2013). 

Hardi Tamás a munkaügyi ingázás térbeli mintáit vizsgálta az Észak-Dunántúlon (HARDI T. 
2015). Bár fókusza eltér a jelen dolgozatban elemzésre kerülő térszegmenstől, több olyan általános 
megállapítást is tesz, amelyre a jelen munka épít. Értékeli azokat a főbb hatásokat, amelyek 
országosan az ingázók számának növekedésében szerepet játszottak (gazdasági szerkezetváltás, 
ingatlanpiac szerepe, személygépkocsik számának növekedése, vasútvonalak bezárása stb.). 

A területi elemzések körébe tartozik továbbá az LLS-ek legfrissebb adatokra építő lehatárolását 
célzó azon kutatás, amely a jelen dolgozatban vizsgált ingázási relációk kijelölésének alapjait adja. 
Pénzes János, Molnár Ernő és Pálóczi Gábor munkájának célja a munkaerőpiaci vonzáson alapuló 
körzetek lehatárolása. Eredményeik a munkaerőpiaci központok csökkenő számára és azok 
növekvő méretére mutat. A periférián megfigyelhető az erősebb központok igen nagy távolságra 
kiterjedő hatása mellett a zártabb körzetek lokális kisközpontjainak domináns szerepe (PÉNZES J. 
– MOLNÁR E. – PÁLÓCZI G. 2014). A tanulmány nemcsak időszerűsége miatt képezi a jelen 
dolgozatban futtatott modell gráfjának vázát. Lehatárolási szempontjai, illetve felbontása (4. 
függelék) egyaránt megfelel a dolgozat célrendszerének. 

A mobilitás vizsgálatához kapcsolódó szakirodalom áttekintése rámutatott, hogy a napi ingázás 
többszörösen összetett, számos tényező által befolyásolt társadalmi-gazdasági jelenség, ugyanakkor 
nem adott választ arra, hogy a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők körében melyek azok a 
csoportspecifikus tényezők, amelyek a területi relációkat a legerőteljesebben befolyásolják. További 
nyitott kérdés maradt, hogy ezen hatások milyen nagyságrendet képviselnek. A vizsgálatok 
kiterjedtek a területiségre, azonban célirányosan a hátrányos helyzetű térségek és álláskeresőik 
települési szintű területi mobilitását értékelő írás még nem született. Jelen munka célja ezeknek a 
kérdéseknek a megválaszolása. 

A jelen dolgozatban vázolt mobilitási modell több szempontból bővíti a vizsgálat kereteit, amely 
egyfelől a körülmények időközben fellépő változása, másfelől a nyitva maradt kérdések 
megválaszolása céljából fontos. A körülmények változásához kapcsolódik a közfoglalkoztatás 
meghatározóvá váló szerepe, amelynek eredményeként – hipotetikusan – a távoli munkahelyen 
elérhető bérnek lényegében nem a segély összegével, hanem a lényegesen magasabb 
közfoglalkoztatotti bérrel „kell” versenyeznie. A vizsgálat kiterjesztésével kapcsolatban szükséges 
a közlekedési eszközök horizontjának bővítése, a személygépjármű és a vasúti személyszállítás 
lehetőségének értékelése, illetve a csoportspecifikus és területi hatások szimulálása, amely jelen 
munka egyik meghatározó célja. Fontos a tanulmány azon megállapítása, amely szerint az 
elérhetőség javulása még nem biztos, hogy átlépi azokat a határértékeket, amelyek a mobilitás 
fokozódásához szükségesek (BARTUS T. 2012). Feladat tehát a határértékek csoportspecifikus és 
területi vizsgálatának értékelése. 

A mobilitási lehetőségek, a készség és a kialakult helyzet átfogó térközpontú vizsgálata 
automatikusan indukálja a kérdést, hogy miképpen segíthető elő azon személyek munkaerőpiaci 
integrációja, vagy egyáltalán bármilyen szintű foglalkoztatása, akiknek a számtalan peremfeltétel 
közül egy vagy több nem teljesülése miatt nincs lehetősége a foglalkoztatási központba való 
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munkavállalási célú beköltözésre vagy ingázásra. Ez felveti a hátrányos helyzetű térségekben a helyi 
foglalkoztatás javítása lehetőségének kérdéskörét, amellyel kapcsolatban először az elsődleges 
munkaerőpiac szerepe került a vizsgálatok látószögébe. 

2.4. Az elsődleges munkaerőpiac és az önkormányzatok foglalkoztatási szerepvállalása 

A szakirodalom rámutatott, hogy sem az elsődleges munkaerőpiac, sem a civil szféra nem képes 
számottevő mértékben oldani a hátrányos helyzetű térségek munkanélküliségét. Bár az elsődleges 
munkaerőpiac a foglalkoztatás szempontjából Magyarországon kiemelkedő szerepet játszik, 
működési sajátosságai miatt munkaerő-kereslete korlátozott mértékben terjed ki hazánk 
leghátrányosabb helyzetű térségeire, illetve az itt élő, halmozottan hátrányos helyzetű 
álláskeresőkre. A történetileg is beágyazott leszakadás tényezőit a szakirodalom széles körben 
feltárta, a téma újabb áttekintését adja, elsősorban a világgazdasági válság folyamataira fókuszálva 
Dabasi Halász Zsuzsanna (2011). Az 1990-es évet követő gazdasági szerkezetváltozásból az érintett 
települések egyértelműen vesztesekként kerültek ki. Az ipari üzemek leépülése mellett a 
termelőszövetkezetek megszűnése, átalakulása nagy tömegek munkanélkülivé válását 
eredményezte. A mezőgazdaság átalakulásával, adott esetben a profittermelő képességének 
emelkedésével ugyan az ágazat helyzete javul, ugyanakkor a versenyképesség egyik tényezőjét adó 
modern mezőgazdasági eszközök használatával, illetve a gépesítettség növelésével a relatív 
foglalkoztatási volumen (azaz az üzemmérethez, pl. állatállomány méretéhez vagy a földterület 
nagyságához viszonyított foglalkoztatotti szám) inkább csökken. Az elbocsátottak nagy számban 
olyan vidéki polgárok voltak, akiknek képzettségi viszonyai, akár az alacsony iskolázottság, akár a 
nem megfelelő szakképzettség miatt nem tették lehetővé az új elvárásokhoz történő 
alkalmazkodást. A helyi rendelkezésre álló humán erőforrás kedvezőtlen tulajdonságai, különös 
tekintettel az alacsony iskolai végzettségre, kiegészülnek a motiválatlanságból, illetve a több 
generációs munkanélküliségből táplálkozó munkaszocializációs problémákkal. A rendelkezésre álló 
emberi erőforrásokat tovább erodálja a térséget sújtó demográfiai depresszió. Az elöregedő 
falvakban a munkaerőhiány és az alacsony kereslet, a fiatalos korstruktúrájú, jelentős arányban 
cigányság által lakott településeken pedig az inaktivitás, a magas fajlagos (egy eltartóra jutó) 
gyermekszámból és a kedvezőtlen munkaerőpiaci esélyekből fakadó szegénység jelent többek 
között gondot. 

A demográfiai hatásokkal összefüggésben az álláskeresők életkora, a családi vagyon korlátozott 
értéke (elöregedő lakások kedvezőtlen szociális környezetben), az iskolázottsági viszonyok, illetve 
az országos átlagtól elmaradó munkaerőpiaci kilátások – nem ritkán kiegészülve az egyszeri kisebb 
összegű, jellemzően fogyasztási hitelek útján történő eladósodással – rontják a lakosok hitelhez 
jutási képességét, amely határozott gátját képezi az öngondoskodás lehetőségének, a vállalkozások 
álláskeresők által történő elindításának. Másfelől az uzsorahitelek felé terelik a lakosságot, amelyek 
egyszerre erősítik a helyhez kötöttséget, a kiszolgáltatottságot és a rossz szociális helyzetet. 

A fentiekkel összefüggésben és figyelembe véve az egyéni, egyúttal egyedi tényezőket, a 
hátrányos helyzetű térségekben, különösen a munkanélküliség által fokozottan sújtott társadalmi 
csoportokban (pl. 55 év felettiek, nagycsaládosok, tartós álláskeresők stb.) tapasztalható 
motiválatlanság, illetve a munkaszocializációs gondok alapvetően megnehezítik, hogy az elsődleges 
munkaerőpiac, a versenyszféra munkaerővel szemben támasztott elvárásainak az érintett 
álláskeresők megfeleljenek. Tovább rontja a helyzetet, hogy a hátrányos helyzetű csoportok 
versenyhátránya nem csak abszolút értelemben (azaz a munkahely elvárásaitól való elmaradásban), 
hanem relatív értelemben (a munkahely alapelvárásainak megfelel, de a többi állásra jelentkezőhöz 
képest lényegesen kedvezőtlenebb a helyzete) is kézzel fogható. 

A humán bázis állapota megkérdőjelezi annak lehetőségét, hogy a versenyszféra szereplői – 
tekintettel az egyes piacokon ugyan eltérő intenzitású, de a piac logikájából következően 
valószínűsíthetően jelen lévő versenyre, a foglalkoztatást terhelő bér- és járulékterhekre, illetve 
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egyéb, versenyszférában jelen lévő kihívásokra (ide tartozik az innováció követésének folyamatos 
nyomása, a piac változékonyságának való megfelelés stb.) – az alacsony termelékenységű munkaerő 
foglalkoztatását nagy tömegekben meg tudnák valósítani. Főleg úgy, hogy a térség egyéb 
infrastrukturális adottságai messze elmaradnak Magyarország gazdaságilag kedvezőbb helyzetű 
területeitől (pl. Északnyugat-Magyarország, Budapest). Ebben az értelemben az elsődleges 
munkaerőpiac szerepét a hátrányos helyzetű térségek munkanélküliségének csökkentésében 
korlátozza a részben természeti adottságok, illetve a határ közelségéből fakadó kedvezőtlenebb 
közlekedési helyzet. 

A versenyszféra telepítő tényezői közül tehát több erősen korlátozottan van jelen a 
leghátrányosabb helyzetű településeken, amelyek pedig előfordulnak, azok sem érik el a 
foglalkoztatás elsődleges munkaerőpiaci vállalkozások által történő számottevő javításához 
szükséges mértéket. A fentiekkel is összefüggésben mind a hazai, mind a külföldi működőtőke 
alacsony érdeklődést mutat a térség iránt, amelyet tükröz, hogy bár az infrastrukturális 
hiányosságokat helyi szinten az ipari parkok képesek mérsékelni, a hátrányos helyzetű területen 
meglévő ilyen létesítmények kihasználtsági foka elmarad a lehetőségektől. 

A munkaerőpiaci folyamatokra jelentős hatást gyakorolnak a globalizáció eredményeként 
bekövetkező változások, többek között a helyi munkaerőpiac háttérbe szorulásán keresztül. Ez 
utóbbi jelenség többek között az időben egyre kiterjedő munkaerőpiaci körzetekben, a megfelelő 
képzettséggel, ilyen irányú motivációkkal és lehetőségekkel rendelkező, elsősorban versenyképes 
munkavállalók helyhez kötöttségének oldódásában érhető tetten. Magyarország viszonylatában a 
folyamat nyomon követhető a munkaerőpiaci vonzáskörzetek területi képével, illetve annak 
változásával. Pénzes János, Molnár Ernő és Palóczi Gábor (2014) rámutat a helyi munkaerőpiaci 
vonzáskörzetek számának csökkenő tendenciájára, amellyel összefüggésben azok átlagos mérete 
növekvő pályát járt be 2001 és 2011 relációjában. A jelenség okaként a szerzők a településközi 
kapcsolatok intenzitásának fokozódását jelölik meg. 

A helyi munkaerőpiacok leépülését, gyengülését további tényezők is erősítik. Ide kapcsolódó 
hatás a multinacionális, illetve jelentős foglalkoztatási volumennel rendelkező piaci szereplők 
helyhez kötöttségének csökkenése, a jobb munkaerőpiaci adottságokkal rendelkező településekre 
tömörülése, egyúttal a periférikus terek ilyen irányú tőkevonzó képességének stagnálása – vagy 
összefüggésben a demográfiai depresszióval – csökkenése. Nagy Erika (2013) hangsúlyozza, hogy 
a globális áramlásokba bekapcsolódó központok és környezetük településeinek kapcsolatrendszere, 
az interakciók – különös tekintettel hazánk uniós határszakaszaira – egyre erősebbé válnak, átlépik 
az államhatárokat. 

A határmenti térségekben gyakran domináns a szekunder munkaerőpiac működése. Elterjedt a 
főleg szociális munkaerőpiac által biztosított segélyekre alapozott életforma, illetve az a jelenség, 
hogy egyes településeken csak az önkormányzatok képesek érdemben munkalehetőséget biztosítani 
(BALCSÓK I. 2007). A helyi elsődleges munkaerőpiac a vizsgálat tárgyát képező területen a válságos 
helyzetű térségekre jellemző mintázatot mutat. Magas az önfoglalkoztatók aránya, ugyanakkor ezek 
egy része kényszervállalkozás, amely elsősorban családi vagy kisvállalkozási formában a helyi 
szolgáltatások iránti keresletre építkezik. A helyi piac gyengesége ugyanakkor a növekedés korlátját 
adja, az alacsony jövedelmű családok által támasztott kereslet sokszor a fennmaradásra sem elég, 
nemhogy a növekedésre és a foglalkoztatás emelésére. Kiutat ebben az értelemben a falusi turizmus 
is csak korlátozottan jelent, még akkor is, ha ennek piaca részben a helyi fogyasztói bázisnál 
magasabb diszkrecionális jövedelemmel rendelkező személyek körére terjed. Az épített környezet 
hiányosságai, a szegregátumok kialakulása, a szegénységből fakadó bűnesetek mind csökkentik a 
pihenésre vágyók szemében a térség értékét. 

Mindent összevetve megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű térségben sem a mikro-, sem a 
kis- és középvállalkozásoktól nem várható a foglalkoztatás számottevő emelése. Ezt erősítik a 
nemzetközi tapasztalatok tartós trendjei (LAKY T. 2006). 

Zám Mária (2002) az önkormányzatok szerepét elemzi a települések foglalkoztatási helyzetének 
javítása szempontjából. Ugyanakkor a leginkább forráshiányos térségekben az önkormányzatok 
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sem képesek önerőből a helyi foglalkoztatás szintjét olyan mértékben biztosítani, hogy az az 
álláskereső tömegek számára helyzetük tartós javulását lehetővé tegye. A községi, kisvárosi 
önkormányzatoknak számos esetben intézményeik fenntartása is komoly kihívást jelent, az 
alapszolgáltatások biztosítását pedig az állami normatíván kívül nem, vagy csak alig szolgálja a 
települések önálló gazdálkodása, vagy a helyi (többek között iparűzési) adókból származó bevételek. 
Fontos szempont továbbá, hogy a hátrányos helyzet fokozódásával, a társadalmi/gazdasági 
feszültségek, illetve a demográfiai depresszió elmélyülésével az önkormányzat szociális terhei is 
emelkednek, amelyek éppen ott vonnak el további forrásokat a hivataloktól, ahol azok eleve 
szűkösen állnak rendelkezésre. 

A tipikus munkavégzéshez kapcsolódó terheket csökkenti, egyúttal a foglalkoztatáshoz kötődő 
korlátozó tényezők széles körét mérsékelheti azon atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, 
amelyek a fenti feszültségek oldására legalább részben alkalmasak lehetnek. Nem meglepő tehát, 
hogy ahogy fény derült a hátrányos helyzetű térségekben a tipikus foglalkoztatási formák 
bővítésének korlátozottságára, a kutatások figyelme részben az atipikus megoldások 
alkalmazhatósága felé terelődött. 

2.5. Az atipikus foglalkoztatás lehetőségeinek vizsgálata 

Az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos tudományos munkák száma az 1990-es évek közepétől 
látványos növekedést mutatott. A kérdés aktualitását az európai uniós csatlakozás (illetve annak 
igénye) tovább növelte, válaszul a 2000-es évek elején kiadott Európai Foglalkoztatási Stratégiában 
megjelölt kihívásokra. Frey Mária 2004-es munkájában összefoglalását adja az Európai 
Foglalkoztatási Stratégiával kapcsolatos számos kérdésnek, bemutatva annak fő célkitűzéseit 
(foglalkoztathatóság javítása, vállalkozóbarát környezet megteremtése, vállalkozások és 
alkalmazottjaik alkalmazkodóképességének fejlesztése és a nők, illetve férfiak esélyegyenlőségi 
politikájának megerősítése), hangsúlyozva a rugalmasság, illetve a flexikuritás fontosságát (FREY M. 
2004). 

A vizsgálatok egy része érintette a jelen dolgozat tárgyához kapcsolódó társadalmi csoportok 
atipikus munkavégzéséhez fűződő viszonyát, amelyek tükrében kitűnt, hogy az eszközök 
(elsősorban a részmunkaidő, az önfoglalkoztatás, illetve a távmunka7) nem alkalmasak a periférikus 
térség és a hátrányos helyzetű álláskeresők problémájának orvoslására. Garai Péter és Juhász Gábor 
(2007) az atipikus foglalkoztatási formák szerepét a társadalmi különbségek csökkentése 
szempontjából vizsgálta, a kutatás bázisát elsősorban komplex kérdőíves felmérés képezte, 
amelynek célcsoportját a Dél-Dunántúli és a Közép-Dunántúli Régió vállalatvezetőinek, állami 
intézményeinek és roma érdekvédelmi szervezeteinek köre adta. Az elemzés elsősorban a 
távmunka, a részmunkaidős foglalkoztatás és az önfoglalkoztatás lehetőségeit értékelte. 
Legfontosabb megállapításaik között szerepelt, hogy az atipikus foglalkoztatás jelenléte a 
munkanélküliségi ráták csökkenésével emelkedik, azaz annak hatásai elsősorban a kedvezőbb 
helyzetű területekre koncentrálódnak. A hátrányos helyzetű területekre ható korlátozó faktorok 
között említik az infrastruktúra fejletlenségét (elsősorban a távmunka vonatkozásában), a mobilitási 
korlátokat (amely pedig főleg a részmunkaidő vállalása ellen hat). Az atipikus foglalkoztatás 
csoportspecifikus adekvátságát tekintve kiemelik a pályakezdők, a nyugdíjasok és a családanyák 
kedvezőbb pozícióját, utóbbiak esetében azonban már erős csoportspecifikus korlátozó faktorokat 
is feltárnak. 

Egyéb munkák is megerősítik, hogy a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák 
esetében, az atipikus foglalkoztatási formák korlátozottan érvényesülhetnek. Az alacsony 

                                                 
7 Az atipikus munkaviszonyok fogalmának értelmezése tudományterületenként és megközelítési módok szerint eltér. 
A fogalom körül járása és tisztázása nem szerepel jelen írás céljai között. A kérdés áttekintését adja munkájában többek 
között Hovánszki Arnold (2005). 
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iskolázottság alapvető korlátozó tényező. A távmunkát a cigány kisebbség alacsony életszínvonala, 
az önfoglalkoztatást többek között a saját tőke hiánya nehezíti. Ezen a helyzeten a bértámogatások 
is csak időlegesen enyhíthetnek. Az atipikus foglalkoztatás hátrányos helyzetű térségekben való 
hatékonyabb alkalmazásának viszonylatában Garai Péter és Juhász Gábor hangsúlyozzák, hogy 
annak érvényesüléséhez elengedhetetlen a helyi sajátosságok feltérképezése és figyelembe vétele 
(GARAI P. – JUHÁSZ G. 2007). 

A részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazási lehetőségei szintén szűkek az alapvetően három 
műszakos munkarendben dolgozó üzemeknek, illetve a vizsgált területeken a primer szektor sem 
támasztott számottevő igényt ezen formával szemben. A helyi foglalkoztatás korlátozottsága miatt 
a részmunkaidős alkalmazás inkább a helyi munkaerőpiaci központokra, illetve a kiskereskedelmi 
egységekre korlátozódott. Utóbbiak szűkös munkaerőigénye nem képes a munkanélküliségi ráták 
érdemi csökkentésére, míg előbbiek esetében – többek között – a mobilitási lehetőségek jelentettek 
gátat a hátrányos helyzetű személyek számára az érintett atipikus foglalkoztatói helyek elérésében. 
Megállapításra került, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségek a részmunkaidős foglalkoztatáson 
keresztül sem képesek választ adni az őket sújtó társadalmi/gazdasági nehézségekre (TÉSITS R. – 

SZÉKELY É. 2007 a,b,c, TÉSITS R. – HANZELOVÁ, E. 2007). 
A tér- és csoportspecifikus elemzések tovább árnyalták a kérdést elsősorban az önfoglalkoztatás, 

illetve a távmunka kérdésében. Utóbbival kapcsolatban Marton T. (2000) által megállapítást nyert, 
hogy a távmunka terjedésének alapvető akadályát képezi a műszaki feltételek hiányossága, a 
személyes adottságok elégtelensége. Azon álláskeresők, akik a munkavégzés során folyamatos 
vezetői jelenlétet és kontrollt igényelnek, eleve hátránnyal indulnak az alapvetően produktum 
alapján minősített távmunkás álláshelyekért folyó versenyben. A hátrányos helyzetű személyek 
pozícióját tovább rontja, hogy a távmunka – jellegéből kifolyólag – elsősorban a szellemi jellegű 
foglalkozásokra fókuszál, egyes fizikai munkakörök el sem láthatóak ebben a formában. Ezt igazolja 
az a természetes munkaerőpiaci reflexió, amely szerint a távmunkások meghatározó hányada nem 
a hátrányos helyzetű térségek és települések lakója (NEUMANN L. 2000), annak munkahelyteremtő 
képessége elsősorban a kedvezőbb helyzetű gazdasági/foglalkoztatási centrumokra koncentrálódik. 
A távmunka lehetőségét korlátozza, hogy a túlzsúfolt, kis alapterületű lakások nem teszik lehetővé 
a megfelelő „iroda” kialakítását, a zavaró körülmények korlátozzák a hatékony munkavégzést 
(ÉKES I. 2000), amely körülmény a különösen kedvezőtlen szociális helyzetben lévő álláskeresők 
körében további korlátként jelenik meg a rendszerben. A területi vonatkozásokat megerősíti, 
további információkkal egészítik ki Tésits Róbert (2007) munkája, amelyben megállapítja, hogy a 
vizsgálatba vont foglalkoztatók több, mint fele Budapest székhellyel rendelkezett, illetve, hogy azon 
háztartások eleve nem tudtak bekapcsolódni ezen formába, amelyekben számítógép nem állt 
rendelkezésre. Bár a technológiai fejlődés, a számítástechnikai eszközök egyre kedvezőbb ára ezen 
a helyzeten javíthat, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci pozíciójának változásában a 
távmunka hatására nem sok eredmény várható a jövőben sem, mivel ahogy arra a kutatás rávilágít, 
az ilyen jellegű álláshelyeken a foglalkoztatók egyértelműen a kvalifikáltabb, munkaszocializációs 
gondoktól „mentes” munkaerőt keresték és részesítették előnyben – ez természetesen szinkron 
alapvető piaci céljaikkal (TÉSITS R. 2007). 

Az atipikus foglalkoztatás harmadik legnépszerűbb változata, az önfoglalkoztatás sem jelent 
kiutat azok számára, akik az esélyhátrányok halmozódásával kell, hogy együtt éljenek. A hátrányos 
helyzetű térségekben az infrastruktúra fejletlensége, és különösen a szolgáltatásokra irányuló 
országos átlagnál alacsonyabb kereslet, a csoport körében tapasztalható súlyos és általános 
tőkehiány miatt itt az egyének jellemzően kényszerből választják az öngondoskodás ezen fajtáját. 
A helyzetet nehezíti, hogy a vállalkozások elindításához és fejlesztéséhez szükséges egyéb tényezők 
– többek között a piacképes üzleti terv, a vállalkozói attitűd és az üzleti kapcsolatok – megléte mind 
a térségben, mind a célcsoportok körében korlátozottan vannak jelen (TÉSITS R. 2007). 

Az atipikus foglalkoztatás hátrányos helyzetű csoportokra vonatkozó kérdéseinek vizsgálata a 
világgazdasági válság hatására új színezetet kapott, a munkaerőpiac szűkülésével egyre szélesebb 
csoport számára vált ezen alternatíva vélt vagy valós lehetőséggé. Bizonyos értelemben azért, mert 
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a vállalkozások egy része a munkaerő elbocsátása helyett a hagyományos foglalkoztatás valamely 
atipikus formában való továbbvitelét tartotta reális megoldásnak. A munkák egy része annak 
vizsgálatára vállalkozik, hogy a munkaerő-kölcsönzés intézménye milyen hatást gyakorol a 
foglalkoztatás, illetve a gazdasági folyamatok alakulására, érintve a hátrányos munkaerőpiaci 
helyzetű álláskeresők problematikáját is. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a kölcsönzés 
adott esetben egyfajta katalizátor szerepet tölthet be a foglalkoztatásban annak köszönhetően, hogy 
segíti azon személyek elhelyezkedését, akik egyébként a hagyományos foglalkoztatás keretében nem 
tudnának munkát vállalni (példaként hozva a tartós munkanélkülieket és az alacsony 
képzettségűeket). Ugyanakkor a munkaerő-kölcsönzés intézményét a 2008-cal kezdődő válság 
különösen erőteljesen érintette, a visszaesés így elsők közt hozta ismételten halmozottan hátrányos 
helyzetbe az ezen formában jellemzően fizikai és/vagy betanított munkásként dolgozó személyeket 
(ÁSVÁNY ZS. – NEMESKÉRI ZS. szerk. 2010, KOLTAI L. – SIMONYI Á. – GYULAVÁRI T. – KÁRTYÁS 

G. 2010). Az Országgyűlés 2005-ben módosította az alkalmi munkavállalás peremfeltételeit 
szabályozó 1997. évi LXXIV. tv-t. Ezen változás területi szempontú vizsgálatának eredményei a 
jelen dolgozat szempontjából további jelentőséggel bírnak, figyelembe véve, hogy ahogy arra a 
kapcsolódó vizsgálat rámutat, az alkalmi foglalkoztatás alkalmazásának térbeli súlypontja hazánk 
elmaradott térségeire helyeződött. A tanulmány értékeli a jogi kereteket, az alkalmi munkavállalás 
területi és strukturális sajátosságait (érintve a külföldi munkavállalók helyzetét), kapcsolatát a 
munkanélküliség és gazdasági szerkezet területi összefüggéseivel, a munkaügyi ellenőrzések 
tapasztalatait. Az egyes pontokon országos kitekintést tartalmazó, a Dél-Alföldi régiót 
középpontjába helyező munka megállapítja, hogy a jogalkotói szándékkal ellentétben a 
munkaerőpiac nem fehéredett lényegesen, ugyanakkor az intézkedés növelte a munkavállalók 
kiszolgáltatottságát (TÉSITS R. – SZENORADSZKI E. 2010). 

A legfrissebb vizsgálatok részben megerősítették a korábbi tapasztalatokat, azaz a helyzet az 
atipikus foglalkoztatási formák és a hátrányos helyzetű személyek/térségek viszonylatában nem 
sokat változott. Az atipikus foglalkoztatás formáival kapcsolatban az Eurofound meghatározta a 
„nagyon atipikus”8 formák fogalmát. Ezek körébe olyan munkaviszonyok kerültek, amelyek 
alacsony biztonságot nyújtanak, és elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők számára 
jelentenek pénzkereseti lehetőséget. Az így elérhető alacsony bér és kedvezőtlen 
munkakörülmények miatt azonban ezen formák diszpreferáltak. Az álláskeresők számára csupán 
másodlagos megoldásokat jelenthetnek, kényszerből kerülnek ezen formák valamelyikébe 
(Eurofound 2010, CIETT 2002). 

Köllő János a részmunkaidő rendszerek vizsgálata alapján feltárja, hogy a részmunkaidős állások 
magas költsége elsősorban abból fakad, hogy a magyar viszonyok között a legtöbb álláskeresőnek 
csak magas órabér esetén célszerű a részmunkaidőt vállalnia, amely összefüggésben áll a 
munkavállalói fix költségekkel, a rossz közlekedési helyzettel, illetve a bölcsődei-óvodai 
szolgáltatások korlátozott rendelkezésre állásával (KÖLLŐ J. 2012). E tekintetben a hátrányos 
helyzetű térségek álláskeresői különösen kedvezőtlen helyzetben vannak, számukra a részmunkaidő 
csak korlátozottan kínálhat megoldást. 

Hárs Ágnes atipikus foglalkoztatottak vállalati vizsgálatát célzó írásában fogalmazza meg, hogy 
az állami támogatás rossz irányt választott, amikor célcsoportjának az atipikus foglalkoztatás 
bővítésénél a hátrányos helyzetű álláskeresőket jelölte meg, illetve a leszakadó csoportokat célozta. 
Az atipikus foglalkoztatás által megcélzott csoportok jellemzően aszinkronban vannak a hátrányos 
helyzetű személyekével, így foglalkoztathatóságukat az ilyen jellegű megoldások korlátozottan 
képesek növelni (HÁRS Á. 2013). 

Az atipikus foglakoztatási formák terjedése az álláskeresők megítélése szerint nem alkalmas a 
tartós megélhetés biztosítására, többen csak átmeneti és kényszermegoldásként tekintenek ezen 

                                                 
8 Ezek közé sorolták a rövid időtartamú (6 hónap alatti) határozott idejű szerződést, a munkaerő-kölcsönzést, az alkalmi 
munkát; a rövid időtartamú, heti 10 órát meg nem haladó határozott idejű foglalkoztatást; a szerződés nélküli 
munkavégzést és a rendelkezésre állási szerződést (Eurofound 2010). 
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lehetőségekre, azt nem tartják biztonságosnak, amely következtetések nem csak Magyarországon, 
de Szlovákia álláskeresői esetében is fennállnak (IMRICH, A. – JUHÁSZ T. – MADARÁSZ I. – POÓR J. 
– SZABÓ I. – TAMÁS G. 2014). 

Az atipikus foglalkoztatás vizsgálata rámutatott, hogy bár annak alkalmazásával a munkaerőpiac 
integrációs horizontja egyes térségek és csoportok esetében szélesedhet, ezen eszközök csak 
korlátozottan alkalmasak a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők és térségek munkaerőpiaci 
problémájának oldására. 

2.6. A szociális gazdaság hátrányos helyzetű csoportokkal és térségekkel kapcsolatos 
szerepvállalásának tapasztalatai 

Amennyiben az elsődleges munkaerőpiac működési sajátosságaiból, illetve lehetőségeiből 
következően a hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatási zavarait még az atipikus megoldások 
alkalmazásával sem orvosolja, felmerül a kérdés, hogy az álláskeresők magas számából fakadó 
feszültségek enyhítését a szociális gazdaság szereplői milyen mértékben képesek felvállalni. Ez a 
felvetés azért sem kerülhető meg, mert a szociális gazdaság fogalma szorosan kapcsolódik a jelen 
dolgozat által érintett hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci esélyeinek kérdésköréhez. 
Ahogy azt Kelemen András (2012) munkájában megfogalmazza, a szociális gazdaság esetében 
mindig olyan társas vállalkozásokról van szó, amelyek valamely társadalmi kihívásra kívánnak 
választ adni, így vidéken különösen a nehezen foglalkoztatható személyek értelmes munkához 
jutását tűzik ki célul (KELEMEN A. 2012). A szociális gazdaság meghatározó szereplői a nonprofit 
szervezetek, amelyek több lehetséges definíciója is utal ezen szerveződések hangsúlyos részvállalási 
szándékára a társadalmi krízis oldásában9. A nonprofit szervezetek nemcsak lehetséges 
foglalkoztatókként jöhetnek szóba, tevékenységük elvben hozzájárulhat az elsődleges 
munkaerőpiaci (re)integráció elősegítéséhez, illetve a helyi társadalmi/gazdasági feszültségek, 
kiemelten a szociális problémák enyhítéséhez. 

Ugyanakkor a nonprofit szektor szereplőinek telephelyválasztását éppúgy befolyásolják a 
gazdasági környezet hatásai, mint az elsődleges munkaerőpiac vállalkozásaiét. A szektor 
foglalkoztatási aktivitása ennek megfelelően nem ott koncentrálódik, ahol a legsúlyosabbak a 
szociális feszültségek (TÉSITS R. – PÓLA P. – BUCHER E. – SZÉKELY É. 2009). Nemcsak arról van 
szó, hogy a jellemzően hátrányos helyzetű apró- és törpefalvak kategóriájában hiányzik leginkább 
a társadalmi öntevékenység ezen formája (VADÁSZ I. 2007), hanem országos léptékben is 
kirajzolódik az 1000 lakosra jutó szervezetek száma alapján egy markáns „nyugat-keleti lépcső” 
(RECHNITZER J. 2004). Ez felhívja a figyelmet a hátrányos helyzetű, különösen észak-magyarországi 
települések kedvezőtlen helyzetére. A szociális gazdaság lehetőségeinek korlátozottságát a 
hátrányos helyzetű térségek munkaerőpiaci helyzetének javításában a fentiek mellett érzékelteti a 
szféra magyarországi foglalkoztatásban játszott alacsony súlya10. 

Emellett a szektor folyamatos finanszírozási nehézségekkel néz szembe. A forrásbevonás 
korlátozott lehetőségei a szociális gazdaság hosszú távú fenntarthatósága mellett megkérdőjelezik 
a hátrányos helyzetű térségekben kifejtett foglalkoztatásban betöltött tartós szerepvállalás 
lehetőségét is. A források között a bevételi szerkezetben vezető szereppel bírnak az egyes 
adományok, a pályázati lehetőségek, illetve az önkormányzatok hozzájárulásai. A hátrányos 
helyzetű településeken, ahol a támogatói kör jellemzően kisebb, illetve az önkormányzatok 

                                                 
9 Pavluska Valéria megfogalmazásában „a nonprofit szektor olyan intézmények együttesét jelenti, amelyek nem 
profitorientáltak, az államtól intézményesen függetlenek, de legalábbis attól valamennyire távolságot tartanak, 
valamilyen közvetett vagy közvetlen közösségi érdeket testesítenek meg (van externális hatásuk) és az önkéntesség egy 
minimális szintje érvényesül” (PAVLUSKA V. 1999). 

10 Míg az Európai Unió egészében a szociális gazdaság a foglalkoztatottak 8-10%-át kötötte le az 1997-2000 közötti 
időszakban, addig hazánkban ez az érték 2% körül alakult (HORVÁTH O. 2010). 
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pénzügyi nehézségei, a források szűkössége és lekötöttsége általánosak, az ebből fakadó veszélyek 
közvetlenül hatnak a civil szervezetekre (OSVATH L. 2005). Az állami beavatkozás szerepe 
meghatározó a munkaerőpiaci folyamatok szempontjából, döntő a szociális munkaerőpiac súlya 
(BALCSÓK I. 2007). Az állami, illetve uniós forrásoktól való függésből következő sajátosság az 
önkormányzatok számottevő befolyása a helyi civil szervezetekre, illetve társadalmi vállalkozásokra, 
valamint a pályázati rendszer hangsúlyos hatása a szektor célrendszerére. Ezen tényezőkből 
kifolyólag a szociális gazdaság – különösen azokban a hátrányos helyzetű térségekben, ahol a fenti 
függés az egyéb források hiányában fokozott lehet – elszakadhat a helyi társadalmi szükségletektől, 
illetve az állami/önkormányzati/európai uniós források megszerzésére rendezkedhet be. A 
helyzetet tovább nehezíti, hogy a szociális gazdaság szereplőinek jelentős hányada egyes projektek 
megvalósítására szerveződött (illetve az adott projekten keresztül elérhető forrásokra építette fel 
szervezetét), amelyek kifutását követően a fenntarthatóság megkérdőjelezhető (HORVÁTH O. 2010, 
G. FEKETE É. 2011). 

Nem meglepő tehát, hogy a szervezetek egy jelentős részében a létszámcsökkentéseket éppen a 
támogatások lejárta eredményezte. Ez alól kiutat jelenthet – elvi síkon – a szociális gazdaság 
szereplőinek piaci igények felé fordulása. Bár azok a szervezetek, amelyek bevételeiket nagyobb 
arányban szerzik üzleti tevékenységből, az ide vágó elemzések alapján életképesebbnek bizonyultak, 
a piacot célzó stratégia melletti döntés mégis számos dilemmát vet fel. Amennyiben a szervezetek 
valós, fizetőképes igényeket is ki kívánnak elégíteni, úgy versenyelőnyüket (egyáltalán a piacon való 
eredményes szereplésüket) a humán erőforrás minőségének növelésével tudják (többek között) 
biztosítani, ez azonban korlátozza foglalkoztató-képességüket a halmozottan hátrányos helyzetű 
csoportok körében (TÉSITS R. – PÓLA P. – BUCHER E. – SZÉKELY É. 2009). A helyzetet súlyosbítja 
a szociális gazdaság szereplőire jellemző ágazatközi együttműködések, illetve a kooperációban 
szerzett gyakorlat hiánya, az (egyes esetekben) gyenge szakmai felkészültség, a hiányos humán 
erőforrás és egyéb infrastruktúra, illetve a tőkéhez jutás nehézsége (alacsony hitelképesség, 
eszközhiány és likviditási gondok) (HORVÁTH O. 2010). Amennyiben a szociális gazdaság szereplői 
eltávolodnak a piaci igények kiszolgálására törekvéstől, úgy finanszírozási lehetőségük, egyúttal 
stabilitásuk is csökken, ellenben ha üzleti tevékenységet kívánnak folytatni, ugyanazokkal a 
korlátokkal és nehézségekkel kell szembenézniük, mint a versenyszférában működő 
vállalkozásoknak – azonban gyakran rosszabb szakmai háttérrel és szűkösebb erőforráskészlettel. 
Ráadásul mind a két irány esetében fokozott a hátrányos helyzetű térségek relatív (az ország jobb 
foglalkoztatási viszonyaival jellemezhető területeihez képest vett) hátránya (különös tekintettel a 
gyenge keresleti viszonyokra). 

Amennyiben mégis megvalósulhatna a szociális gazdaság szereplői által valamilyen szintű 
fenntartható foglakoztatás a hátrányos helyzetű térségekben, úgy annak sajátosságai továbbra sem 
tennék lehetővé a társadalmi depresszió, illetve a leszakadás által halmozottan érintett hátrányos 
helyzetű személyek tartós álláshoz jutását. Egyfelől a magas munkanélküliségi rátákból következően 
munkaerő-túlkínálattal jellemezhető hátrányos helyzetű térségben az alacsony foglalkoztatási 
volument mutató civil szféra is válogat, lehetőségeihez mérten azokat az álláskeresőket vonja be 
elsőnek a foglalkoztatásba, akik az elsődleges munkaerőpiachoz közelebb állnak. Ez alól kivételt 
jelenthetnek azok a szervezetek, amelyek projektjeik, pályázataik révén csoportspecifikus 
foglalkoztatást vállaltak, ezeknél ugyanakkor a függőségi viszonyok, illetve a támogatások 
határozott időtartama miatt a foglalkoztatásban vett hosszú távú szerepvállalás kérdőjeleződik meg. 
Másfelől a szociális gazdaság által ellátandó feladatok jelentős része szolgáltatás jellegű, amely sem 
az agrármunkanélküliek, sem a jellemzően fizikai munkatapasztalattal és alacsony végzettséggel 
rendelkezők számára nem biztosít széles munkakínálatot. Utóbbi állítást megerősíti Tésits Róbert 
és társai (2009) munkája, amikor rámutat, hogy a Dél-Dunántúlon a nonprofit szférában a szellemi 
foglalkoztatottak aránya kiemelkedő, illetve, hogy a foglalkoztatottak körében elsősorban a nők és 
az 50 év felettiek, vagy valamely a pályázat által elsődlegesen kezelt hátrányos helyzetű csoport 
emelkedett ki (TÉSITS R. – PÓLA P. – BUCHER E. – SZÉKELY É. 2009). 
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A foglalkoztatás további alternatívájaként jelenhet meg a faluvállalatok köre. Ezek olyan, a 
lokális szintre, illetve annak humán és gazdasági, természeti erőforrásaira fókuszáló szerveződések, 
amelyek a helyi és/vagy regionális kooperációra alapozva (egyes esetekben önállóan) kívánnak 
termékeket, szolgáltatások előállítani. Az indulásban jellemzően támogatások igénybevételére 
támaszkodnak. Az eszköz célja, hogy olyan termékpálya kidolgozását valósítsa meg, amelyben a 
saját vagy partnervállalkozások a folyamat legnagyobb részét igyekeznek lefedni, miközben termék- 
vagy szolgáltaltáscsomagjukat a fogyasztók igényei alapján építik fel. A faluvállalatokkal 
kapcsolatban is felmerül a folyamatos támogatás szükségessége, ugyanakkor a megoldás lehetővé 
teszi piaci bevételek realizálását is (AUDITUS Tanácsadó Zrt. 2011). 

A helyi gazdaságfejlesztésben rejlő lehetőségek mozgósítását célozza a lokális és közösségi 
foglalkoztatás különböző formáinak megvalósítása. Az eszköz helyi foglalkoztatási projektek 
támogatásán keresztül – a lokális erőforrásokra alapozva – a kisebb közösségek szükségleteinek 
ellátását célozza, egyúttal igyekszik összekapcsolni a hatékony szolgáltatásnyújtást a szolidaritás 
javításával. Jelentőségét a jelen vizsgálat szempontjából növeli, hogy, ahogy arra Szellő János és 
Lendvai Tamás (2016) rámutat, a vonatkozó fejlesztési elképzelésekben szinte mindenhol említésre 
került a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek támogatásának igénye. A közösségi 
foglalkoztatás vizsgálatát célzó kutatás számottevő területi fókusszal rendelkezett, annak keretében 
9 hátrányos és 9 leghátrányosabb helyzetű11 kistérség településeinek viszonyait sikerült – többek 
között a foglalkoztatási peremfeltétele, a tőkehozzáférés, a helyi gazdasági feltételrendszer és az 
infrastruktúra fejlettsége szempontjából – feltárni. A vizsgált térségben non-profit és a 
profitorientált szektor is gyenge, a szerzők felteszik a kérdést, hogy a közmunkaprogramokon kívül 
mely szereplők lennének képesek megvalósítani a térségben az értékteremtő és élőmunka-igényes 
foglalkoztatást. Hangsúlyozzák a kereskedelem és a turizmus jelentőségét, ugyanakkor felhívják a 
figyelmet arra, hogy bár a falusi turizmus lehetőségei a települések több mint felén adottak, a 
kiépítettség alacsony fokú. A szerzők megjegyzik, hogy a vizsgált térségben a közösségi 
foglalkoztatás képe rendkívül kedvezőtlen. Külön is hangsúlyozzák, hogy a szakképzetlenség 
jelentős korlátot állít a gazdasági és munkaerőpiaci fejlesztések elé. A szerzők rámutatnak továbbá, 
hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben jelentősen felerősödött a közmunka iránti igény (SZELLŐ 

J. – LENDVAI T. 2016). 
A közfoglalkoztatás, illetve az állami/önkormányzati szerepvállalás ilyen irányú növekedésével 

a térségben új helyzetbe kerültek a szociális gazdaság szereplői. Egyfelől a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a szervezetek elsősorban ott vannak jelen, ahol az állam vagy az önkormányzatok 
csökkentik jelenlétüket, ellenben fenntartják finanszírozási szerepüket (FREY M. szerk. 2007), így a 
közfoglalkoztatás volumenének növekedése adott esetben a civil szféra térnyerése ellen hathat (pl. 
csökken azoknak a feladatoknak a száma, amelyek ellátása civil szerveződést igényel). Ugyanakkor 
a vidékfejlesztési politikában a közösségi gazdaságfejlesztés egyre jelentősebb szerepet kap (G. 
FEKETE É. 2011), amely többek között a még igen friss jelenségnek számító új típusú szociális 
szövetkezeteken keresztül lendületet adhat a szociális gazdaság szereplői térnyerésének. Különösen 
azért, mivel ahogy azzal jelen munka részletesen foglalkozik, az új típusú szociális szövetkezetek 
létrehozásakor egyértelmű területi preferencia érvényesült a hátrányos helyzetű térség relációjában. 

2.7. A közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek vizsgálatának tapasztalatai 

Ahogy a kapcsolódó források áttekintéséből kitűnt, a súlyos társadalmi-gazdasági válsággal küzdő, 
többgenerációs munkanélküliséggel sújtott településeken a rendszeres szociális segélyből élők 
számára talán csak a közfoglalkoztatás aktív munkaerőpiaci eszköze jelenthet lehetőséget az 
elhelyezkedésre, és a munka világával való kapcsolattartásra. 

                                                 
11 A 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. 
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Az aktív munkaerőpiaci eszközök alkalmazása mellett hangoztatott érv, hogy a leghátrányosabb 
helyzetű társadalmi csoportok esetében a passzív támogatások nem garantálják a leszakadó 
személyek felzárkózását, sőt konzerválják az érintettek kedvezőtlen helyzetét. Nem meglepő, hogy 
a közfoglalkoztatás már korán megjelent, elsők között Angliában, ahol az ipari struktúrák dinamikus 
átalakulása együtt járt a szegénység tömegessé válásával (CSOBA J. 2010). A programok 
magyarországi, 1987-es bevezetése összecseng azzal a megállapítással, amely szerint a 
közfoglalkoztatás mindig azokban a korszakokban kap nagyobb hangsúlyt, amelyekben a korábbi 
gazdasági és foglalkoztatási formák átalakulása zajlik (CASTEL, R. 1998). Ezen megállapítás szinkron 
az „Út a munkához” program célrendszerével, amelynek deklarált feladatai között szerepelt a 2008-
as pénzügyi, reálgazdasági válság hatásainak enyhítése (KULINYI M. 2013). Ugyanakkor a „jóléti 
típusú” közfoglalkoztatás hazánkban megjelenő három formája, a közhasznú munka, a közmunka, 
illetve a közcélú munka esetében is megfogalmazódott az az általános kritika, amely szerint a 
közfoglalkoztatás a foglalkoztatás problémáját nem oldja meg, a primer munkaerőpiacra történő 
visszavezetettek száma (a programokba vont személyek számához képest) alacsony (O’LEARY, C. 
J. 1998,  VAN OURS, J. C. 2000, KLUVE, J. – LEHMANN, H. – SCMIDT, C. 1999, PLANAS, N. R. – 

BENUS, J. 2006, HUDOMIET P. – KÉZDI G. 2008). A hosszú távú kedvező hatások elmaradásához 
ráadásul hozzájárul, hogy egyes esetekben a közmunkás státuszhoz negatív stigma kapcsolódik, 
amely csökkenti a résztvevők elhelyezkedési esélyeit, egyúttal a programok népszerűségét az 
álláskeresők körében (BETCHERMAN, G. – OLIVAS, K. – DAR, A. 2004, BROWN, A. J. G.–KOETTL, 
J. 2012, KUDDO A. 2009). 

Ugyanakkor ez önmagában nem jelenti a közfoglalkoztatási eszköz általános inadekvátságát, 
hiszen a programok számos olyan funkciót megvalósíthatnak, amelyek a foglalkoztatáspolitika 
céljainak teljesülését elősegíthetik. Emellett a közfoglalkoztatás alkalmas lehet azoknak a hátrányos 
helyzetű csoportoknak a dinamizálására, amelyek elsődleges munkaerőpiaci integrációja 
valószínűtlen (TAJTI J. 2009). A kedvező hatások között a szerzők említik, hogy a programok rövid 
és középtávon a túlélés biztonságát adhatják, hozzájárulhatnak egyéb fejlesztési feladatok 
megvalósításához, egyúttal csökkenthetik a szegénységet és az egyenlőtlenséget. Akalmazhatók 
továbbá a stuktúrális munkanélküliség kihívásainak legyőzésére, a gazdsasági válságok hatásának 
enyhítésére (BETCHERMAN, G. – OLIVAS, K. – DAR, A. 2004, LAL, R. – STEVE, M. – LIEUW-KIE-
SONG, M. – KOSTZER, D. 2010, ZIMMERMANN, L. 2014, BROWN, A. J. G. – KOETTL, J. 2012). Ahhoz 
azonban, hogy ezek az előnyök megfelelően érvényesüljenek, és a programok igazán sikeresek 
lehessenek, világos célokra, értékteremtő megvalósításra és kiszámítható források biztosítására van 
szükség (NINNO, C. – SUBBARAO, K. – MILAZZO, A. 2009). 

A közfoglalkoztatás rendszere az 1990-es évet követően Magyarországon több alkalommal 
változott, a közhasznú foglalkoztatás 1987-től 2010-ig, a közmunkaprogramok 1996-tól 2010-ig, a 
közcélú munka intézménye pedig 1999-től 2010-ig létezett. Említést érdemel továbbá a válsággal 
összefüggésben indított „Út a munkához” program (2009–2010), amelyet 2011. január 1-jétől a 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltott fel (Közfoglalkoztatási Portál, 2016). Elindultak 
továbbá a Start-munkaprogramok12, amelyek jelentősége a jelen dolgozat tárgya szempontjából 
kiemelkedő, hiszen azok kialakításakor kiemelt figyelmet kaptak a területi szempontok. 

A korábbi – 2011 előtti – közfoglalkoztatási programokkal szemben megfogalmazott kritikák 
szerint azok nem javították számottevően az elhelyezkedést, nem vezettek az elsődleges 
munkaerőpiaci (re)integrációhoz, és nem számoltak a térségi munkaerőpiaci különbségekkel 
(CSOBA J. 2010). Nemzetközi viszonylatban a közfoglalkoztatási programok hasonló problémákkal 
küzdöttek. Az álláshelyek többsége alacsony hozzáadott értéket termelt, a részvétel csökkentette a 
résztvevők motivációját és képességét arra, hogy munkát keressenek, ráadásul nem segítette elő 
olyan készségek elsajátítását, amelyek a jövőben az elhelyezkedés bázisai lehetnek. A programok 
emellett drágának bizonyultak és növelték a segélyfüggőséget (ADATO, M. – HADDAD, L. 2002). 

                                                 
12 Az elnevezés többször változott, például kistérségi startmunka mintaprogramok, járási startmunka mintaprogramok, 
Start-munkaprogram. 
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Balcsók István (2000b) megállapítja, hogy a közhasznú foglalkoztatás nem jelentett megfelelő 
alternatívát a szociális segélyekkel és gyermeknevelési támogatásokkal szemben sem. A nők relatív 
helyzete különösen kedvezőtlennek bizonyult, mivel a közhasznú munkák jellege okán ilyen irányú 
foglalkoztatásba nehezebben tudtak bekapcsolódni, mint a férfiak.  

Ahogy arra Bass László rámutat, az „Út a munkához” program a valóságban a 
közfoglalkoztatotti státusz állandósulását, vagy a minden ellátásból való kikerülés alternatíváit 
kínálta. A közfoglalkoztatás a legrosszabb munkaerőpiaci helyzetűek számára kínálkozó 
munkapiaccá vált, amely tartósította a helyzetet, konzerválta a szegénységet (BASS L. 2010). 

A közfoglalkoztatás korábbi rendszere nem volt képes mérsékelni a települések közötti, 
lehetőségekben megmutatkozó területi egyenlőtlenségeket sem. A helyi forráshiány többek között 
azt eredményezte, hogy a legnagyobb mértékű munkanélküliségtől sújtott falvakban az álláskeresők 
a közfoglalkoztatással járó munkaalkalmakhoz is csak korlátozott mértékben fértek hozzá (VÁRADI 

M. M. 2010). Elsősorban azok a települések tudtak előre lépni a közfoglalkoztatás adta 
lehetőségekkel, amelyek eleve jobb helyzetben voltak. Ott, ahol hiányoztak a kvalifikált 
szakemberek, a programok tartalma szinte csak a közterületek rendben tartására korlátozódott 
(VIDA A. – VIRÁG T. 2010). 

A közfoglalkoztatás tervezésével kapcsolatos tapasztalatok rámutattak, hogy egyes 
önkormányzatok kevés energiát fektettek a helyi adottságok, igények, lehetőségek elemzésébe és a 
célkitűzések teljesíthetőségébe, a közfoglalkoztatási tervek csak esetlegesen és korlátozott 
mértékben reflektáltak a valós helyzetre. Fontos megállapítás, hogy a tervek elsősorban a helyi 
önkormányzat és intézményei feladatellátására fókuszáltak, kapcsolatuk a helyi gazdasággal és a civil 
szervezetekkel elenyésző. Az önkormányzatok elsődleges célja saját feladataik ellátása volt, kevésbé 
jelent meg, hogy a felkínált munkák javítsák az érintettek munkaerőpiaci esélyeit (UDVARI K. – 

VARGA I. 2010). A programok ugyanakkor akkor lehetnek igazán sikeresek, ha a célok világosak, 
értéket teremtenek és biztosított az előrelátható finanszírozás (NINNO, C. – SUBBARAO, K. – 

MILAZZO, A. 2009). 
A helyzetet tovább nehezítette, hogy a programok ugyanazon homogén eszközöket kínálták az 

egyre heterogénebb célcsoportnak, és visszacsatolás híján gyakran nem vették figyelembe az eltérő 
földrajzi fekvésű és gazdasági fejlettségű önkormányzati kapacitásokat. A közfoglalkoztatás célja a 
többnyire rövid távú finanszírozási érdekek és a foglalkoztatási mutatók átmeneti javítása volt (BASS 

L. 2010, SZABÓ A. 2013). 
A 2011-es átalakítás hozzájárult a programba bevont személyek számának dinamikus 

emelkedéséhez. Nem meglepő tehát, hogy több munka figyelme is az új konstrukció vizsgálatára 
irányult. Cseres-Gergely Zsombor a közfoglalkoztatásba belépők összetételét értékelte. 
Megállapította, hogy a programba bevont tartósan álláskeresők aránya némiképp csökkent, amellyel 
párhuzamosan nőtt a fiatal, a pályakezdő és időskorú hátrányos helyzetű csoportok részesedése. 
Kiderült továbbá, hogy az új megoldás olyan csoportokat is egyre nagyobb számban ér el, amelyek 
ezidáig részben kiszorultak a közfoglalkoztatásból. A szerző hangsúlyozza, hogy a program 
magához köti annak résztvevőit, így megfelelő célzása a jövőbeli munkaerőpiaci esélyek alakulása 
szempontjából döntő jelentőségű (CSERES-GERGELY ZS. 2014). A „beragadási hatás” (locking-in 
effect, retention effect) nem csak hazai jelenség, több nemzetközi munka is felhívja rá a figyelmet, 
kiemelve, hogy a közfoglalkoztatási programokban való részvétel csökkenti az alkalmazottak 
álláskeresési aktivitását. A hatás erőssége többek között függ a közfoglalkoztatotti álláshelyek relatív 
versenyképességétől, azaz attól, hogy a bevont személyek egyéb lehetőségeikhez mérten mennyire 
értékelik előnyösnek a programban való részvételt. A kérdés nem csak a közfoglakoztatotti bérek, 
de a földrajzi mobilitiás problematikáját is érinti (CALMFORS, L. 1994, MARTIN, J. P. – GRUBB, D. 
2001, BROWN, A. J. G. – KOETTL, J. 2012). A magyarországi programokkal kapcsolatban tovább 
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árnyalja a képet a foglalkoztatási pályák (szekvenciák13) beható vizsgálata. Ezek alapján 
valószínűtlen, hogy a munkaügyi rendszerből történő kikerülés a közfoglalkoztatásnak köszönhető. 
Ez azonban önmagában nem jelenti a közfoglalkoztatás integrációs esélyekre gyakorolt kedvezőtlen 
hatását. Elképzelhető, hogy éppen abból lesz közfoglalkoztatott, akinek nincs, vagy az átlagosnál 
lényegesen rosszabb esélye van a programból kikerülni (CSERES-GERGELY ZS. – MOLNÁR GY. 
2014). 

Busch Irén a téli közfoglalkoztatási programelem (pillér) képzései vonatkozásában megállapítja, 
hogy azok közel kétharmad részben alapfokú vagy alacsonyabb iskolai végzettségű személyeket 
értek el. A kimeneti, elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatban vélelmezhető, hogy a képzés jellemzően 
ott járult hozzá nagyobb mértékben az elsődleges munkaerőpiaci integrációhoz, ahol a térség 
foglalkoztatási helyzete kedvezőbb (BUSCH I. 2014). Nemzetközi tapasztalat, hogy a 
közfoglalkoztatás szervezését, a programok hatékony bonyolítását nehezítheti, hogy gyakran 
jelentős különbségek jelennek meg a rendelkezésre álló munkaerő meglévő és a feladatok 
eredményes teljesítéséhez szükséges készségek és képzettségek között (KUDDO A. 2009). 

A közfoglalkoztatás 2011–2013. évi területi hatásait vizsgálta Czirfusz Márton. Az elemzés 
országos és megyei szinten értékelte a közfoglalkoztatottak számának és a munkaerőpiaci 
depresszió között mutatkozó illeszkedések a mértékét. Megállapítja, hogy 10-ből mintegy 3,5 
munkanap az adott évben nem olyan településre jutott, ahol az a munkanélküliek száma alapján 
indokolt lett volna (CZIRFUSZ M. 2014). Velkey Gábor (2014a,c) négy mintaterületre (Lengyeltóti, 
Mezőkovásházi, Sárospataki és Sarkadi kistérség) fókuszáló tanulmányában a közfoglalkoztatás 
egyes kérdéseit is érinti. Kiemeli, hogy a helyi, jellemzően képzetlen csoportok számára a 
közfoglalkoztatás vált az egyetlen legális foglalkoztatási eséllyé, amelyre a helyi vezetés is kiemelt 
energiát és figyelmet fordít, egyúttal igyekeznek a programokba minél több embert bevonni 
(VELKEY G. 2014a). 

A 2013-as évben jelentek meg olyan munkák is, amelyek a közfoglalkoztatás és az elsődleges 
munkaerőpiac kapcsolatát, a programok egyéb foglalkoztatási formákkal (pl. szociális gazdaság 
szerepe) való összefüggését vizsgálták. A kérdés jelentőségére mutat rá Köllő János (2014a,b), 
kiemelve, hogy a közmunka akadályozza az álláskeresést, amely csökkenti a piaci munkahelyekre 
való eljutás lehetőségét. A szerzők javaslata a közfoglalkoztatás szabályozásának rugalmasabbá 
tétele, amellyel támogatható, vagy legalábbis lehetővé tehető az instabil, rövid távú, alkalmi, 
ugyanakkor a piacihoz közelebb eső munkákba való eljutás. Ez azért is kiemelkedően fontos, mert 
jelenleg a legtöbb közfoglalkoztatott egyéb közfoglalkoztatottal a piacitól messze eltérő 
körülmények között áll alkalmazásba (KÖLLŐ J. 2014a,b). A jelenségre nemzetközi kontextusban is 
felhívja a szakirodalom a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a közfoglalkoztatás ugyan lehetővé teszi a 
leghátrányosabb helyzetű egyének kapcsolatának fenntartását a munkaerőpiaccal, és mérsékeli a 
humán tőke erodálódását a munkanélküliség időtartama alatt, azonban az így létrejövő 
munkahelyek távol állnak a hagyományos munkaerőpiactól (KLUVE, J. 2006). 

Artner Annamária (2013) megállapítása szerint hosszú távon a cél nem az önellátó háztáji 
közfoglalkoztatás és az ehhez kapcsolódó képességek oktatása, hiszen az csak konzerválja a 
periferikus helyzetet. Hosszú távú megoldás a tartós foglalkoztatás lehetőségének a megteremtése, 
például szövetkezetek szervezésével (ARTNER A. 2013). 

Hasonló következtetésre jutnak azok a vizsgálatok is, amelyek a célok és eszközök közötti 
ellentmondást történeti megközelítésbe helyezik. Hangsúlyozzák, hogy amennyiben a kistérségi 
programok a szociális gazdaság létrejöttét támogatnák, akkor értékük jelentősen nőhetne. Ehhez 
azonban olyan termék vagy szolgáltatás kifejlesztése szükséges, amely költség–haszon-elemzésre 
épül. Jelen helyzetben nemcsak, hogy nincs esély az önfenntartóvá válásra, de fennáll a veszélye a 
hasonló profilú kisvállalkozások átmeneti ellehetetlenítésének is (KULINYI M. 2013).  

                                                 
13 A szekvencia fogalmának a szerzők külön alfejezetet szentelnek munkájukban. Lényegében olyan sorozatokat 
értenek ezen, amelynek elemei a munkaügyi rendszerbe kerülő egyes személyek előre definiált szempontok szerint 
azonosított státuszai. 
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A közfoglalkoztatást bonyolító szervezetek szerint a program elsődleges előnye a közvetlen 
gazdasági haszonban, illetve szociális jellegű feladatok ellátásában jelent meg. A hátrányok között 
megjelent, hogy a munkaerőpiaci célok elérését korlátozta a közfoglalkoztatásban való többszörös 
részvétellel kialakult beragadási hatás. Tovább nehezíti az álláskeresők munkaerőpiaci integrációját, 
hogy a programok ütemezését nem, vagy csak részben hangolták össze a piaci munkaerőigény 
szezonalitásával, illetve, hogy az elhelyezkedés esélye éppen azoknál a foglalkoztatóknál nagyobb 
(elsősorban versenyszférában működő vállalkozások), amelyek a programban nem, vagy csak 
korlátozottan vehettek részt (KOLTAI L. – KULINYI M. 2013, KULINYI M. 2013). 

Pedig a differenciált, magasabb képzettséget is igénylő munkakörök elérhetősége 
elengedhetetlen a magasabb fokú primer munkaerőpiaci integrációhoz. Ezt a vizsgálatok is 
megerősítik. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés 
esélye növekszik, ahogy a munkaadó jogi formája távolodik az önkormányzati közegtől (CSOBA J. – 

NAGY Z. É. – SZABÓ F. 2010). A hatékonyság tehát növelhető, ha a megvalósuló programokban 
elhelyezkedő munkavállalók a valós munkaerőpiaci viszonyokhoz közelebb álló tevékenységeket 
végeznek (CALMFORS, L. – FORSLUND, A. – HEMSTROM, M. 2002, SIANESI, B. 2002). Ez a 
megállapítás különösen fontos a jelen dolgozat tárgyát képező új típusú szociális szövetkezetek a 
munkaerőpiaci (re)integrációban megvalósuló lehetséges szerepe szempontjából. 

Ide vág Koltai Luca (2013) nemzetközi tapasztalatokat a figyelem középpontjába helyező, átfogó 
vizsgálata. A hazánkkal együtt kilenc országot érintő elemzés tanulságai között szerepel, hogy a 
program kiterjesztése adott esetben a non-profit szektorral, a szociális gazdaság vállalataival olyan 
átmeneti, köztes munkaerőpiacot képezhet, amely növelheti az álláskeresők átlépését az állami 
közfoglalkoztatásból a versenyszférába. A nemzetközi ajánlások ugyanakkor megfogalmazzák, 
hogy a programok amellett, hogy értékteremtésre törekednek, ne váljanak a primer munkaerőpiac 
konkurenciájává. Hazánk esetében hangsúlyos cél a közfoglalkoztatás értékteremtő jellegének 
erősítése (KOLTAI L. 2013), amely pedig szükségessé teszi a közfoglalkoztatás folyamatos széles 
spektrumú vizsgálatát. 

A legújabb kutatások tehát hangsúlyozzák, hogy a közfoglalkoztatás valamilyen módon történő 
összekapcsolása a szociális gazdasággal utóbbit az elsődleges munkaerőpiac felé egy olyan 
határozott lépcsővé teheti, amely által lehetővé válik a közfoglalkoztatás integrációs szerepének 
erősítése, egyúttal hatékonyságának növelése. Fontos kérdésként merül fel, hogy a hátrányos 
helyzetű térségekben, illetve személyek csoportjában hogyan lehet, lehet-e egyáltalán a 
termelékenységet is figyelembe vevő tartós foglalkoztatás lehetőségét kínálni? A kérdés egy 
lehetséges válasza lehet az új típusú szociális szövetkezetek rendszerének támogatása, fejlesztése, 
amelynek célirányos megvalósítását jelentős mértékben segítik a témával kapcsolatos kutatások. 

A nemzetközi tanulmányok hangsúlyozzák ezen európai szervezetek egyre növekvő társadalmi–
gazdasági szerepét és fontosságát, különösen a helyi gazdaságok megerősítésében (BORZAGA, C. – 

BODINI, R. – CARINI, C. – DEPEDRI, S. – GALERA, G. – SALVATORI, G. 2014, DEFOURNY, J. – 

NYSSENS, M. 2008, NYSSENS, M. 2008, BIRKHÖLZER, K. 2008, BORZAGA, C. – GALERA, G. – 

ZANDONAI, F. 2008, FRAISSE, L. 2008, LES, E.  2008, LIVENG, A.  2008, O’SHAUGHNESSY, M. 2008, 
PÄTTINIEMI, P. 2008, PERISTA, H. 2008, STRYJAN, Y. – PESTOFF, V. 2008, SPEAR, R. 2008, 
GONZALES, V. 2008). A legfrissebb eredmények nemcsak a szociális szövetkezetek osztályozását 
végzik el, de rámutatnak a legfőbb nehézségekre is, amelyek elsősorban a fejletlenségből és a kis 
méretből származnak, hozzátéve, hogy mindezek ellenére ezek a szervezetek jelentős 
foglalkoztatási potenciállal bírnak (OSTI, G. 2012). A tanulmányok bemutatják a szociális 
szövetkezetek több speciális típusát (zöld és mezőgazdasági szövetkezetek) és azok problémáit. Az 
agrárszövetkezetek legsúlyosabb problémája a piaci nehézségekhez kapcsolódik (GIAGNOCAVO, C. 
2012). A 2000-es éveket követő európai tanulmányok a szociális szövetkezetekkel összefüggésben 
áttekintették azok fejlődésének több évtizedét (NASIOULAS, I. 2012), amely tapasztalatok alapján 
felhívják a figyelmet ezen szervezetek szükségességére a szociális és jólléti szolgáltatások 
biztosításában, illetve a szerepükre a hátrányos helyzetű személyek integrációjában. Megállapították, 
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hogy a szektor sokkal több szociális projektet képes megvalósítani, mint korábban (THOMAS, A. 
2004). 

Az új típusú szociális szövetkezetek létrehozásának támogatásáról 2012-ben született döntés, 
ennek első fázisa hazánk 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségének 800 olyan települését érintette, 
ahol ötezernél kevesebben élnek, és a hagyományos pályázati rendszerben nem tudtak előre lépni 
(GIRÓ-SZÁSZ A. 2012). Az akkori tervek szerint az induló szociális szövetkezetek számára ötmillió 
forintos támogatást irányoztak elő, többek között azzal a feltétellel, hogy a kisebb településeken 
minden halmozottan hátrányos helyzetű családot megpróbáljanak bevonni. A tervek szerint néhány 
év után, a következő fázisban már 15 millió, a harmadik szinten pedig 50 millió forintra lehet 
pályázni, amikor a közös tevékenységet már kisipari üzemekkel folytathatják. 

2013-ban az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP szociális gazdaság fejlesztésére 
kiírt pályázatai. Ebben kiemelt szerep jut a konvergencia régiókban az önfenntartást célzó szociális 
szövetkezetek támogatásának. A pályázat többek között támogatást biztosít újonnan alakult 
szociális szövetkezeteknek az adott térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési 
problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében. Ezáltal 
a hátrányos helyzetű térségekben élők lehetőséget kapnak arra, hogy csatlakozzanak egy olyan 
gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol előteremthetik a mindennapi 
megélhetéshez szükséges jövedelmüket. 

A szociális szövetkezetekről az első átfogó kutatást a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kutató 
Intézet végezte 2010-ben (PETHEŐ A. I. – GYÖRI ZS. – NÉMETH B. – FEKE N. – SIMON F. 2010). A 
fogalmi kérdések mellett a tanulmány foglalkozott a szociális gazdasággal és szövetkezetekkel 
kapcsolatos európai politikák értékelésével, a harmadik szektorhoz kacsolódó eddigi uniós 
kutatások eredményeivel, külön hangsúlyt helyezve olyan európai példák bemutatására, amelyek a 
szociális szövetkezetek működésének elősegítésére, támogatására fókuszáltak. Áttekintette a 
szociális szövetkezetek 2010-et megelőző tevékenységét, kiemelve azokat a lehetséges területeket, 
amelyek lehetőséget biztosítanak a magyarországi szociális szövetkezetek kibontakozásához. A 
hazai helyzet értékelésénél számolt a bőségesebb EU támogatási keretek felhasználásának az 
esélyeivel.  

Újabb, a témakört érintő jelentős eredmények 2011-ben láttak napvilágot, amelyek már a 
szociális szövetkezetek kezdeti elterjesztését ösztönző, első pályázati program tapasztalatait is 
értékelték (SIMKÓ J. – TARJÁNYI O. 2011). Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai jogszabályi 
környezet nem támogatta, sőt inkább diszkriminálta a szociális szövetkezeteket. Ugyanakkor e 
szervezetek nagyobb része nem mérte fel elég körültekintően a piaci igényeket, üzleti terveik sem 
voltak kellően megalapozottak. Többek között a fentieknek is köszönhetően, a legtöbb 
szövetkezetre jellemző volt a tőkehiány és az átmeneti jellegű likviditási problémák előfordulása. A 
pénzügyi problémák mellett a vezetők egy részénél komoly felkészültségbeli vagy alkalmassági 
problémák jelentkeztek, amelyet súlyosbított, hogy a kiképzett tanácsadók és mentorok jó része 
sem rendelkezett gyakorlati tapasztalatokkal. A humán erőforrás problémákon túl a munkanélküli, 
sok esetben hátrányos helyzetű tagok munkamorálja és motiváltsága sem volt megfelelő, akik 
elsősorban alkalmazotti, nem pedig szövetkezeti tagi, tulajdonosi szereptudattal rendelkeztek 
(SOLTÉSZ Á. 2012, SIMKÓ J. – TARJÁNYI O. 2011).  

A vizsgálatok területi szempontokat is értékeltek. Ezek szerint a foglalkoztatási szempontból 
hátrányosabb helyzetű régiókban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország) – főként az érthetően 
nagyobb pályázati aktivitás következtében – már ekkor felülreprezentáltság volt tapasztalható. 
Érdekes helyzetet tükrözött a nyertes projektek településkategóriák szerinti megoszlása is. A kisebb 
településeken a szociális szövetkezetek számára – e pályázati típusnál nem támogatható 
mezőgazdasági tevékenységeken kívül – nagyon nehéz más piacképes tevékenységet találni. 
További fontos területi megállapítás, hogy a termékek, szolgáltatások piaca általában nem szűkül le 
a településre és a kistérségre, hanem a piaci réseket megtaláló szociális szövetkezetek sok esetben a 
tágabb földrajzi körzet piacait is megcélozták.  
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A TÁMOP pályázati konstrukciónak a korábbiakhoz képest komoly előnye volt, hogy az alapító 
tagság az előzőnél egységesebbnek, képzettebbnek, rutinosabbnak tűnt. A bizonytalanság inkább 
abból adódott, hogy a vezetésének sikerül-e integrálni és motiválni a hátrányos helyzetűekből a 
megfelelő alkalmazottakat, valamint ténylegesen is biztosítani önfoglalkoztatóvá válásukat. A 
szakirodalmi másodelemzés alapján összességében elmondható, hogy az új típusú szociális 
szövetkezetek a jövőben az innováció jó példái lehetnek a hazai vállalkozási gyakorlatban. Bár 
továbbra is kérdés, hogy van-e, lehet-e fenntartható szociális szövetkezet, a szervezetek többsége 
komolyan gondolja a tevékenység hosszabb távú fenntarthatóságának biztosítását. Ehhez azonban 
innovatív ötleteken, a hiánypótló szolgáltatásokon és a jó helyi kapcsolatrendszeren túl további 
állami támogatások, kedvezmények is szükségesek (SIMKÓ J. – TARJÁNYI O. 2011, SOLTÉSZ Á. 
2012). 

A munkanélküliség megjelenésével az 1990-es évet követően az egyes tudományterületek figyelme 
rövid időn belül a munkaerőpiac zavarai, illetve az általuk érintett/fokozottan érintett társadalmi 
csoportok felé terelődött. A számos írás közül a jelen munka azokra fókuszált, amelyek elsődleges 
feladatuknak a hátrányos helyzetű térségek és csoportok munkaerőpiaci-területi esélyeinek 
feltárását tekintették. A fenti – tovább bővíthető – áttekintésből kitűnt, hogy a leghátrányosabb 
helyzetű térségek több szinten beágyazott problémájára ez idáig nem sikerült egyértelmű megoldást 
találni. A versenyhelyzetben működő elsődleges munkaerőpiaci szereplők számára sem a helyi 
kereslet, sem a rendelkezésre álló egyéb adottságok nem alkalmasak arra, hogy a hátrányos helyzetű 
álláskeresői tömegek foglalkoztatását megoldják. Azok az ágazatok, amelyekben az érintett 
munkaerő-állomány legalább egy része alkalmazható lenne, a gépesítettség egyre magasabb foka, 
illetve a külföldi munkaerő versenye miatt csökkentik az alkalmazásban állók számát, esetleg más 
régiókba települnek. Az ország kedvezőbb adottságú területeihez képest vett relatív versenyhátrány, 
a klaszteresedés és a hálózatosodási lehetőségek alacsony foka tovább szűkíti az érintett hátrányos 
helyzetű térség vállalkozásvonzó képességét. Ugyanakkor a forrásszegény önkormányzatoknak 
gyakran még alapszolgáltatásaik fenntartása is nehézséget jelent, így a szociális problémákkal 
különösen terhelt helyi társadalom ellátása mellett alig nyílik lehetőség a helyi foglalkoztatási 
volumen növelésére. Amennyiben a települési önkormányzat mint fő foglalkoztató mégis 
munkaerőigényt támaszt, úgy a kereslet – logikusan – elsők között a helyi munkaerő képzettebb és 
tapasztaltabb csoportjaira irányul. A hátrányos helyzetű személyek alkalmazását a foglalkoztatással 
járó magas költségek tovább nehezítik. 

Elvi síkon a foglalkoztatási formák körének kiszélesítése és rugalmasabbá tétele feloldhatja az 
érintett csoportokhoz kapcsolódó munkaerőpiaci hátrányok egy részét, azonban a tapasztalatok azt 
mutatták, hogy az ehhez szükséges feltételek alacsony fokú rendelkezésre állása okán az atipikus 
lehetőségek sem jelentenek a hátrányos helyzetű térségek számára tartós kiutat. A munkaerőpiaci 
depressziós terek álláskeresőinek tömegeit tehát valószínűsíthetően a foglalkoztatás olyan, részben 
szociális szempontokat is figyelembe vevő formái lehetnek képesek integrálni, amelyek vagy 
célrendszerükből, vagy támogatásaikból kifolyólag képesek kompenzálni az egyéb szereplőkkel 
kapcsolatban fent összegzett hátrányokat. Bár a szociális gazdaság meghatározó célja a társadalmi 
depresszió, jelentős részben a munkanélküliséggel járó feszültségek enyhítése, a tapasztalatok azt 
mutatták, hogy ezek a szervezetek sem képesek a hátrányos helyzetű térségek munkaerőpiaci 
zavarainak tartós oldására. Ebben szerepet játszott többek között a pályázatoknak való 
kiszolgáltatottság, az országos szinten is alacsony foglalkoztatási volumen, a helyi piac 
elégtelensége, az alacsony kereslet, illetve „piacorientált” gazdálkodás esetén a versenyszférát is 
korlátozó hatások érvényesülése. 

A helyhez kötött, halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők és a legrosszabb gazdasági 
helyzetben lévő térségek munkaerőpiaci feszültségeinek oldásában az állami szerepvállalást 
erősítette a 2008-as világgazdasági válság Magyarországra gyakorolt hatása, amelynek 
eredményeként egyre nagyobb tömegek vesztették el az állásukat, és kerültek kiszolgáltatott 
pozícióba. Az egyik kiutat a közfoglalkoztatás erősítése jelentette, amellyel kapcsolatban azonban 
számos, a hatékonyságot és eredményességet megkérdőjelező megállapítás fogalmazódott meg. Az 
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eszköz inadekvátságára reflektálva a Kormány 2011-ben kiterjesztette a közfoglalkoztatás 
hatókörét, egyúttal megalkotta a Start-munkaprogramok rendszerét, amelyek célzott megoldást 
kívánnak adni a hátrányos helyzetű területek problémájára. A Start-munkaprogrammal kapcsolatos 
eddigi tapasztalatok rámutattak, hogy azok csak részben váltották be a munkaerőpiaci integrációs 
hatásukhoz fűzött reményeket. Úgy tűnik, hogy a sok szempontból izolált munkaerőpiacot generáló 
programok túl távol vannak az elsődleges munkaerőpiac igényeitől, azonban amennyiben a szociális 
gazdaság szereplőivel növelhető lenne az integráltság foka, utóbbiak egy olyan köztes 
munkaerőpiacot képezhetnének, amely már hosszú távon képes a hátrányos helyzetű álláskeresők 
elhelyezkedését és boldogulását biztosítani. 

A jelen dolgozat tárgyát képező térszegmenssel kapcsolatos kutatások rengeteg felvetésre választ 
adtak, ugyanakkor legalább ilyen számosságban nyitottak meg új kérdéseket, illetve hagytak ezidáig 
feltáratlan területeket. Ez utóbbiak közé tartozik többek között a világgazdasági válság 
Magyarország munkaerőpiaci térszerkezetére gyakorolt hatásának a figyelem középpontjába a 
szenzitivitás, az ellenálló képesség kérdéskörét helyező vizsgálata. Bár a mobilitás problematikáját 
több munka is érintette, máig nem született válasz arra, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségek 
és álláskeresőik mobilitási fokára pontosan mely korlátozó tényezők és milyen mértékben hatnak. 
Az elemzések feltárták a feszültségek egy részét, ugyanakkor településszintű fókusszal, a releváns 
közlekedési eszközök több dimenziós elemzésére a vizsgált tér- és csoportrelációkban ez idáig nem 
került sor. A Start-munkaprogramok esetében az álláskeresők meglátásaira kevés figyelem vetült, 
ezen a téren a kvalitatív kutatásoknak még széles teret lehet vállalniuk, érintve a programok pillér 
és mikroszerkezeti struktúráinak – adott esetben kvantitatív eszközökkel is támogatott – feltárását. 
További nyitott kérdés maradt ez idáig a szociális gazdaság és a közfoglalkoztatás kapcsolódási 
lehetőségeinek területe, különös tekintettel az új típusú szociális szövetkezetekre, amelyek 
megalapításának pedig meghatározó motivációja, hogy idővel a közfoglalkoztatás további 
lépcsőjévé váljanak. A jelen dolgozat célja, hogy elemzésein keresztül hozzájáruljon a magyarországi 
„duális” munkaerőpiaci térszerkezetben jelen lévő feszültségek oldásához, egyúttal azon személyek 
boldogulásának elősegítéséhez, akik adott esetben a több generációs munkanélküliség által sújtva a 
társadalmi kirekesztődés rémképével néznek szembe nap mint nap.  
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

A jelen dolgozat átfogó célja a magyarországi munkaerőpiac egyes elemeinek, a hátrányos helyzetű 
térségeknek, illetve csoportoknak a vizsgálata. Teszi ezt azzal a reménnyel, hogy az említett 
elemekre ható folyamatok, illetve a térszerkezet összefüggéseinek megismerése hozzájárul hazánk 
depressziós munkaerőpiaci helyzetű településeinek felzárkózásához. Tárgya Magyarország 
legsúlyosabb helyzetben lévő községeinek és városainak köre, azon területek egysége, amelyek a 
periferizálódás legsúlyosabb jegyeivel, a társadalmi-gazdasági depresszió számos elemével terhel. 
Fókusza ezen térrész hátrányos helyzetű álláskeresőinek csoportja. 

A jelen dolgozat a vizsgálat tárgyát, a kérdéses problémakört két kutatási kérdéscsoporton 
keresztül közelíti meg. Egyfelől vizsgálja a munkaerőpiaci folyamatok sajátosságait (munkaerőpiaci 
esélyhátrányok halmozódásának természete, munkaerőpiaci szenzitivitás és mobilitás) elsősorban a 
hátrányos helyzetű települések helyzetén keresztül, másfelől elemzi a foglalkoztatáspolitikai 
eszközök – a vizsgált térséghez és hátrányos helyzetű csoportokhoz kapcsolódó – alkalmazásának 
jellemzőit, hatékonyságát, eredményeit, illetve jövőbeli lehetőségeit (közfoglalkoztatás és Start-
munkaprogramok 2011-et követően, a Start-munkaprogramban résztvevő települések és 
közfoglalkoztatott személyek jellemzői, utóbbiak programmal kapcsolatos attitűdjei, az új típusú 
szociális szövetkezetek ágazati, területi kérdései, strukturális jellemzői). 

3.1. Munkaerőpiaci folyamatok vizsgálatához, illetve a hátrányos helyzetű álláskeresők 
csoportjának meghatározásához kapcsolódó célkitűzések 

A jelen munka specifikus célja, hogy definiálja a hátrányos/halmozottan hátrányos álláskeresők 
körét, egyúttal feltárja azokat az összefüggéseket, amelyek az esélyhátrányok14 halmozódásában, az 
egyes hátrányos helyzetet generáló tényezők együttes előfordulásában szerepet játszanak. Meg 
kívánja ismerni ezen munkaerőpiaci esélyhátrány-halmozódás (multiplikáció) természetét, illetve 
szerepét a hátrányos helyzetű álláskeresői csoportok elhelyezkedési esélyeinek alakulásában. Ennek 
keretében választ kíván adni az alábbi kérdésekre: 

 Hogyan szegmentálható az álláskeresők csoportja, illetve definiálható a 
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők köre? 

 Melyek azok a tényezők (esélyhátrányok), amelyek a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők 
munkaerőpiaci-területi esélyeire kiemelten hatnak? 

 Milyen kölcsönhatások állnak fenn az egyes esélyhátrányok között? 

 Az esélyhátrányok milyen szereppel rendelkeznek a multiplikáció kialakulásában? 

 Az egyes hátrányos helyzetű csoportok milyen egyedi kihívásokkal kénytelenek 
szembenézni? 

 Milyen összefüggések fedezhetők fel az esélyhátrányok halmozódásának területi 
mintázatában? 

 Milyen sajátosságok ismerhetők fel az egyes települések domináns esélyhátrányainak 
vizsgálata által? 

 Milyen kapcsolat fedezhető fel a másodlagos esélyhátrányok jellege, illetve a térstruktúra 
egyéb tulajdonságai között? 

 Mennyire stabil az esélyhátrányok halmozódásának mértéke alapján kirajzolódó 
térszerkezet? 

 Milyen fokú a járások érintettsége az esélyhátrányok halmozódásának problémájában? 

                                                 
14 A jelen dolgozat esélyhátrányon minden esetben munkaerőpiaci esélyhátrányt ért. 
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A 2008-cal kezdődő pénzügyi, később reálgazdasági válság jelentős hatást gyakorolt a magyar 
gazdaság szereplőire, egyúttal a munkaerőpiaci folyamatok alakulására. Vélelmezhető azonban, 
hogy a válság hatásai eltérő módon érvényesültek a hazai településstruktúra különböző elemei 
esetében. A községek és városok mind a munkanélküliség mértékének változásában, mind 
intenzitásában (adott esetben irányában is) eltérő érzékenységet mutathattak. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy hazánk egyes térségei, települései munkaerőpiaci viszonyaikat tekintve milyen fokú 
érzékenységgel rendelkeznek, hogyan reagáltak a 2007 és 2013 között bekövetkező változásokra, 
illetve a szenzitivitás mögött kedvező pozíciót, vagy éppen fragilis állapotot lehet-e felfedezni. 

A fentiekkel összefüggésben a dolgozat célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet azon települések 
körére, amelyek a válságot a legjobban megszenvedték, és amelyek foglalkoztatási helyzetüket 
tekintve, egyéni erejük elenyésző lévén, a globális trendeknek és a hazai foglalkoztatáspolitika 
változásainak fokozottan ki vannak téve. Mindezt az alábbi kérdések megválaszolásán keresztül 
kívánja megtenni: 

 Miképpen értelmezhető a településstruktúrára a (munkaerőpiaci)szenzitivitás (és annak 
minőségi változatai: a reaktivitás, a stabilitás és a fragilitás) fogalma? 

 Milyen sajátosságokkal jellemezhető Magyarország munkaerőpiaci térszerkezetének 
„válságkitettsége”, szenzitivitása? 

 Melyek Magyarország reaktív, stabil, illetve fragilis települései? 

 Léteznek-e települési „válságszenzitivitási” típusok, jellegzetes települési szintű mintázatok, 
és amennyiben igen, melyek ezek? 

 Létezik-e mezo- és makroszerkezeti szenzitivitási térstruktúra? Amennyiben igen, az egyes 
térszegmensek milyen jellemzőkkel azonosíthatók? 

 Melyek a településhálózat és a munkaerőpiaci szenzitivitás kapcsolatának legfőbb 
jellegzetességei? 

 Milyen jellegzetességeket mutat a gazdasági válság időszakának szenzitivitási térszerkezete? 

 Mennyire voltak erőteljesek a foglalkoztatáspolitika térszerkezet-módosító hatásai a 2011–
2013-as időszakban? 

A dolgozat célja, hogy a magyarországi térstruktúra szenzitivitásának (az ebben az értelemben 
felírható törésvonalaknak) megismerését követően választ adjon a leghátrányosabb helyzetű 
csoportok és települések mobilitásának15 ez idáig nyitott, a szakirodalom által részben felvetett, de 
meg nem válaszolt, illetve ez idáig fel sem tett releváns kérdéseire. Ezáltal feltárhatóvá válnak azok 
a tényezők, szűk keresztmetszetek és megoldási lehetőségek, amelyek révén az érintett társadalmi 
csoport (a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők) munkaerőpiaci jelenlétének területi horizontja 
növelhető. Teszi ezt azért, mert a térszerkezet állandóságának szempontjából kiemelkedő 
fontosságú kérdés, hogy annak kötöttségének oldásában a mobilitás milyen mértékben játszhat 
szerepet. A jelen munka ennek megfelelően a mobilitással kapcsolatos alábbi kérdésekre keresi a 
választ: 

 Melyek a mobilitást befolyásoló legfontosabb tényezők (peremfeltételek), és azok hogyan 
hatnak a leghátrányosabb helyzetű térségekben a munkaerőpiaci szempontból halmozottan 
hátrányos helyzetű álláskeresők csoportjára? 

 Milyen modellel írható le a fenti tényezők hatása a mobilitási fok16 alakulására? 

 Melyek azok az utazási időben, ingázás költségeiben és egyéb, a munkaerőpiacra jellemző 
paraméterekben (pl. elérhető jövedelmek) vett határértékek, amelyek az adott csoport 
munkavállalási célú ingázását meghatározzák? 

                                                 
15 Mobilitáson a dolgozat minden esetben a rendszeres vagy időszakos munkavállalási célú helyváltoztató mozgást érti, 
amelyet befolyásolnak az abban érintett társadalmi csoportok és területi relációk (az adott irányban vett közlekedési 
lehetőségek paraméterei, a releváns foglalkoztatási központok elérhetőségének) minőségi jegyei. 

16 A mobilitási fok fogalmának meghatározását a Kutatási módszerek című (4.4.) fejezet végzi el. 
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 Milyen mobilitási „motivációkkal” rendelkezik a racionálisan cselekvő, hátrányos helyzetű 
térségben élő hátrányos helyzetű álláskereső? 

 Mennyire differenciált a munkavállalási célú ingázással kapcsolatban kialakult elvárások, 
illetve preferenciák mentén a hátrányos helyzetű álláskeresők csoportja? Felfedezhetők 
meghatározott stratégia mentén viselkedő alcsoportok? 

 Milyen területi mintázatot mutat a hátrányos helyzetű térségek lakói számára elérhető 
közlekedési lehetőségek költségeinek alakulása? A költségek térbeli mintázata milyen 
összefüggésben áll a mobilitási határértékekkel és a mobilitási fokkal? 

 Mennyire alkalmazkodókészek, nyitottak és rugalmasak munkaerőpiaci szempontból a 
hátrányos helyzetű csoportok, és ez a tulajdonságuk milyen kapcsolatban áll a mobilitási 
fok alakulásával? 

 Milyen területi sajátosságokat mutat a hátrányos helyzetű térség településeinek összevont 
mobilitási foka? 

 Mennyiben változik a területi kép az egyes meghatározó mobilitási feltételek 
megváltoztatásával? 

 Milyen hatást fejt ki a munkavállalási célú ingázás támogatási rendszere a mobilitási fok 
területi képére? 

 A hátrányos helyzetű álláskeresők számára ideális ingázási stratégia mennyiben segíti elő a 
mobilitási fok növekedését? Az ideális ingázási stratégiát milyen mértékben befolyásolja a 
közlekedési eszközökre nyújtott, munkavállalónak adott utazási költségtérítés lehetősége? 

 A hátrányos helyzetű álláskeresők csoportjában mely tényezők és milyen mértékben 
csökkentik az egyes releváns közlekedési eszközök elérhetőségét? 

 Mennyiben változik a települések mobilitási foka akkor, ha az egyes közlekedési eszközök 
csoportspecifikus rendelkezésre állásával (elérhetőségével) szélesítjük a vizsgálat körét? 
Ebben az esetben milyen mértékben és irányban változik meg a térszerkezet képe? 

A fenti kérdéseken keresztül a dolgozat fel kívánja tárni az LHH-s álláskeresők mobilitását 
befolyásoló faktorokat, elvégzi a mobilitási fok csoportspecifikus mérését, indexálását, bemutatja 
annak térszerkezetét. 

A mobilitás vizsgálata segítségével a munka célja, hogy betekintést nyújtson a hátrányos helyzetű 
térségek hiszterézisének egyik meghatározó aspektusába. Az eredmények felvetik továbbá a 
kérdést, hogy azoknak a hátrányos helyzetű álláskeresőknek, akiknek munkaerőpiaci 
szerepvállalását a mobilitási lehetőségeik behatárolják, milyen elhelyezkedési esélyeik adódnak a 
korlátozott foglalkoztatási volumennel rendelkező településeken. 

3.2. A foglalkoztatáspolitikai eszközök – a vizsgált térséghez és hátrányos helyzetű 
csoportokhoz kapcsolódó – alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 

A célcsoport foglalkoztatásában a versenyszféra szerepe – ahogy az a szakirodalmi előzmények 
áttekintéséből kitűnt – marginalizálódott, mivel annak elvárás-rendszere, profilja és működési 
szerkezete inkonzisztens a munkaerő kínálati oldalán megjelenő, a jelen vizsgálat tárgyát képező 
személyek tudás–képesség–motiváció–kontextus-mintázatával. Ugyanakkor a dolgozat tárgyát 
képező térségek és csoportok esetében korlátozott a non-profit szféra szerepe is. 

A dolgozat felteszi a kérdést, hogy az állam képes-e, és ha igen, milyen módon oldani a vizsgált 
térségek és csoportok foglalkoztatási problémáját, egyúttal megelőzni azok munkaerőpiaci 
marginalizálódását. A munka ezzel összefüggésben választ keres arra, hogy a közfoglalkoztatás 
2011-ben kialakított rendszere, különös tekintettel a Start-munkaprogramokra, milyen feltételek és 
térszerkezetre gyakorolt hatások mentén befolyásolták a jelen dolgozat célcsoportjainak 
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munkaerőpiaci-területi esélyeit. Ennek keretében először el kívánja helyezni a Start-
munkaprogramokat a közfoglalkoztatás rendszerében, majd megvizsgálja, hogy:  

 Milyen képet mutat a közfoglalkoztatás térszerkezete, melyek a területi súlypontok a 
programok egésze és egyes típusai esetében? 

 Az egyes településeken mely közfoglalkoztatási formák jelennek meg elsődlegesként? 

 Melyek a Start-munkaprogramot jellemző térszerkezet sajátosságai? 

 A Start-munkaprogramok milyen belső szerkezettel rendelkeznek, melyek az elsődleges 
pillérek? 

 Mely tényezők befolyásolják az egyes pillérek területi megjelenését, és milyen mintázat 
rajzolódik ki azok vonatkozásában? 

 A startmunka alkalmazásának heterogenitása (az egy támogatási időszakban igénybe vett 
pillérek száma) mutat-e térszerkezeti sajátosságokat? 

 A fentiekkel összefüggésben létezik-e hátrányos helyzetű településekre és térségekre 
jellemző közfoglalkoztatási szerkezet? 

 Milyen összefüggések tárhatók fel a pillérek kölcsönös előfordulásában? Van-e jellegzetes 
mintázata a Start-munkaprogramok keretében együttesen ellátott feladatoknak? 

A Start-munkaprogramok szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű térségekben, mivel azok 
foglalkoztatotti helyeinek meghatározásánál a pályázók köre a munkaerőpiaci depresszióval 
fokozottan sújtott településekre terjed. Ennek megfelelően a jelen dolgozat kiemelt figyelmet fordít 
a Start-munkaprogramok keretében megvalósuló közfoglalkoztatás tapasztalatainak feltárására, 
választ keresve az alábbi kérdésekre: 

 Hogyan alakulnak a települések erőforrásai és terhei a közfoglalkoztatásban? 

 Hogyan szervezik meg az önkormányzatok és a közfoglalkoztatás egyéb szereplői a 
programokat, hogyan koordinálják a feladatokat? 

 Melyek a közfoglalkoztatás által betöltött elsődleges funkciók a hátrányos helyzetű 
térségekben? 

 Hogyan ítélik meg a közfoglalkoztatást bonyolító önkormányzatok a programokban rejlő 
lehetőségeket? 

 Mennyiben járul hozzá a közfoglalkoztatás a területfejlesztési célok megvalósulásához? 

 Miben látják a közfoglalkoztatást végző szervezetek a Start-munkaprogram előnyeit, 
hátrányait és tovább fejlesztési lehetőségeit? 

A közfoglalkoztatás meghatározó szereplői azok a személyek, akiknek munkaerőpiaci területi 
esélyeinek javítására a programok hivatottak, így meglátásaik, preferenciáik megismerése fontos a 
hatékonyság növeléséhez. Ennek megfelelően a Start-munkaprogramokba vont álláskeresők 
megkérdezésén keresztül a jelen dolgozat választ ad arra, hogy: 

 Milyen kompetenciák jellemzik a programokba vont személyeket, melyek a 
munkaszocializáció legfontosabb kérdései? 

 Hogyan alakult a program által elért személyek szociális helyzete? 

 Miképpen ítélik meg a Start-munkaprogramokba vont foglalkoztatottak munkaerőpiaci-
területi esélyeik javításának lehetőségeit? 

 A foglalkoztatottak hogyan ítélik meg a Start-munkaprogramot? Inkább kedvező vagy 
kedvezőtlen véleménnyel vannak róla? Milyen a Start-munkaprogramok megélt hatása az 
álláskeresők boldogulására? 

A Start-munkaprogramok, tágabb értelemben a közfoglalkoztatás vonatkozásában folyamatosan 
felmerül – a politikai életben és a szakirodalomban is –, hogy ezen foglalkoztatáspolitikai eszköz 
vajon milyen mértékben képes hozzájárulni a bevont személyek elsődleges munkaerőpiaci 
integrációjához. A kérdéshez szorosan kapcsolódik az új típusú szociális szövetkezeti rendszer 
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kialakítása, amely elvben egyfajta köztes munkaerőpiacot teremthet a közfoglalkoztatásból kikerülő, 
az elsődleges munkaerőpiacon azonban még elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára. A 
szociális szövetkezeti rendszer vizsgálata (különös tekintettel az új típusú szociális szövetkezetekre) 
így szorosan kapcsolódik mind a hátrányos helyzetű térségek, mind a leghátrányosabb helyzetű 
álláskeresők problémájához. A fentiekkel kapcsolatban a munka célja, hogy 

 megvizsgálja a szociális szövetkezetek eloszlásának térszerkezeti képét, feltárja annak 
jellegzetességeit; 

 értékelje ágazati, szektorális sajátosságok mentén a szociális szövetkezetek struktúráját, 
választ adva arra, hogy létezik-e hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti „arculat”; 

 értékelje a szövetkezetek megalakulásának ágazati és területi aspektusait. 

A fentiek vonatkozásában a dolgozat célja továbbá, hogy felmérje a 2012. január 1. után alakult új 
típusú szociális szövetkezetek tevékenységének, foglalkoztatási, esetlegesen (re)integrációs 
szerepvállalásának területi következményeit. További célként fogalmazódik meg azon erőforrások 
körének feltérképezése, amelyek segíthetik a térségi fejlődést, az életminőség javítását. A fentieken 
túl a legfontosabb cél a hosszú távú fenntarthatóság vizsgálata, olyan tényezők figyelembe vételével, 
mint a termékek/szolgáltatások iránt megnyilvánuló folyamatos és megújuló kereslet megléte és 
területi hatóköre, amely elengedhetetlen a fennmaradáshoz, vagy épp a továbbfejlődéshez. A 
dolgozat ezen szempontok vizsgálatán keresztül javaslatot kíván tenni a szociális szövetkezeti 
rendszer eredményes működtetésének lehetőségei biztosítására. 

Az elemzés a fentieken keresztül lehetővé teszi a betekintést hazánk depressziós tereinek és 
leghátrányosabb helyzetű álláskeresőinek problematikájába, a munkaerőpiaci térstruktúra 
sajátosságaiba, a foglalkoztatáspolitika által eddig elért eredményekbe, illetve a jövőbeli 
lehetőségekbe, amelyek révén az Európai Unió által deklarált és az azokkal összhangban levő 
nemzeti célok még hatékonyabban valósulhatnak meg.  
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4. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

4.1. A jelen dolgozat tárgyát képező téma időbeli és térbeli elemzési keretének 
megválasztása 

A jelen dolgozat középpontjába Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi/gazdasági válságával 
küzdő területét, a „Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek”, illetve az úgynevezett „Komplex 
programmal fejlesztendő járások” csoportját helyezi, ugyanakkor az elemzés tágabb kontextusban 
– adott esetben országos szinten – vizsgálja az egyes részkérdéseket, hiszen csak így nyílik 
lehetősége a probléma magját képező terület relatív pozíciójának értékelésére. 

A Komplex programmal fejlesztendő járások körét 2014-ben a Kormány 290/2014. (XI. 26.) 
rendelete alapján határozták meg. A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek kijelölésére komplex 
mutatórendszer alapján a KSH kerített sort (ÖTM–KSH 2007). Ezen két terület egymással erős 
átfedésben van (a vizsgálat által érintett 885 településből 536, azaz közel 61% mindkét besorolásban 
a leghátrányosabb helyzetű települések körébe tartozott), ami rámutat, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal által korábban kijelölt LHH-s Kistérségek és a 2015-ben leszakadó, felzárkóztatandó 
szubperiférikus települések listája nem sokat változott, egyes esetekben kiterjedt. A területi horizont 
választásában technikai szerepet játszott, hogy a kistérségi és a járási szint közötti átmenet a 
vizsgálati periódus 2013-2016 időszakára esett, így az adatbázisok egyes elemei kistérségi alapon 
készültek el. Az így létrejövő zónát a jelen dolgozat összefoglaló néven hátrányos helyzetű 
térségnek (LHH-térség) nevezi. A területi felbontás meghatározásakor a lehető legnagyobb 
részletgazdagság volt az elsődleges szempont, így ott, ahol lehetőség nyílt erre, az elemzés bázisát 
– egyúttal a térképezés alapját – a települési szint képezte. A munka sort kerített az egyes kérdések 
magasabb területi szinten történő vizsgálatára, így ott, ahol a járási, esetlegesen a megyei vagy 
regionális felbontás bizonyult relevánsnak, a dolgozat a területi fókuszát kiterjeszti. 

A területi dimenzió a közfoglalkoztatás vizsgálatánál sajátosan alakul. Az elemzés ezen része 
először általánosan és országos szinten vizsgálja a közfoglalkoztatás rendszerét, majd a Start-
munkaprogramok esetében a térség a LHH-s területre, a kontroll-csoport pedig az ezen kívül eső, 
de Start-munkaprogram helyekből részesülő községek és városok körére esik. Megkülönböztetési 
céllal a jelen munka ez utóbbi területet egyéb kedvezményezett térségként hivatkozza (1. ábra). 

Az időbeli horizont tekintetében a dolgozat mindig az adott kérdés vizsgálata idején 
rendelkezésre álló legfrissebb adatokkal dolgozik. Ennek megfelelően a szociális szövetkezeti 
rendszer elemzésénél az adatbázis és a térszerkezeti kép 2013-as, a multiplikáció és a 
közfoglalkoztatás elemzésekor 2014-es, a mobilitás vizsgálatánál 2016-os adatokra épül. A 
közfoglalkoztatás rendszere 2011-ben átalakult, egyúttal 2012-ről 2013-ra történt egy jelentős 
struktúraváltás, amely az adatszolgáltatás jellegét is érintette. Ennek megfelelően az elemzés kitér a 
2012-es állapotok bemutatására, majd áttekinti a térszerkezetben jelentkező 2012/2013., illetve 
2014. évi változásokat. 

A szenzitivitás mérésénél17 a trendmintázati görbe elemzés tapasztalataira építve a 2008-as 
világgazdasági válság magyarországi hatásainak hangsúlyos megjelenése előtti évtől a 
munkanélküliségi ráta 2007-es évi közelébe kerüléséig (2013) tartó időtáv vizsgálatára került sor. A 
multiplikáció szenzitivitása mérésénél ugyanezen megfontolásokból (ugyanakkor az azóta 
rendelkezésre álló 2014-es évi adatokkal kiterjesztve) a vizsgálat időtávja 2007-től 2014-ig terjed. 
Ugyanebben a részben a domináns, illetve másodlagos esélyhátrányok lokalizálásánál szintén a 
2007-től 2014-ig terjedő időszak adja az elemzés horizontját. 

                                                 
17 A módszer részletes leírására a „A települési terek szenzitivitásának mérése, a Szenzitivitási-index” című (4.5.) 
alfejezetben kerül sor. 
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1. ábra 
A vizsgálat fókuszát képező LHH-térség, illetve a Start-munkaprogramból még részesülő egyéb kedvezményezett 

térség területi kiterjedése (2014) 

 
Adatok forrása: 290/2014. (XI. 26.) és 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet, KSH 

Készítette: Saját szerkesztés (2016) 

4.2. Szekunder források 

A jelen elemzés primer és szekunder forrásokra egyaránt épít. Utóbbiak között kiemelt szereppel 
bírnak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) on-line adatbázisai (www.ksh.hu), településsoros 
nyilvántartásai, munkaerőpiaci és foglalkoztatási statisztikái. Említendő továbbá a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (www.afsz.hu) munkaerőpiaci adattára, amelyből a relatív mutató (a 
nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) értékei, illetve az 
egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma játszott kiemelkedő szerepet. A multiplikáció 
mérésénél a KSH területi adatai közül a nyilvántartott álláskeresők száma mellett az egy éven túl 
nyilvántartott álláskeresők, a tartósan munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek18, az 50 
évesnél idősebbek, a 8 általános vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a 
pályakezdő nyilvántartott álláskeresők19 létszámadatai kerültek felhasználásra. Szintén a KSH 

                                                 
18 A dolgozat megváltozott munkaképességű személy alatt érti mindazon álláskeresőket, akiket az 1991. évi IV. tv. a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58 § (5) bekezdés m) pontja annak tekint. Eszerint 
„megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt 
követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek”. 

19 A jelen munka pályakezdőnek tekinti mindazokat az álláskeresőket, akiket az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58 § (5) bekezdés k) pontja alapján annak minősít. Eszerint pályakezdő 
álláskeresőnek az a személy, aki „a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a 
munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott 
álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem 
tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, 
gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, előzetes 
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területi adatbázisából származnak a település lakónépességének számára vonatkozó adatok. A 
munkaerőpiaci szenzitivitás indexálásánál a relatív mutató mellett a gazdasági válság időszakára 
vonatkozó értékelés elsősorban munkavállalói bejelentésekre épült, mivel a vizsgált időszakban 
érvényes Mt. 94/A.-94/G. jogszabályhelyek hatálya alá tartozó, a működéssel összefüggő okra 
alapozott csoportos létszámcsökkentést bejelentő cégekre vonatkozó egyedi információkhoz nem, 
csak statisztikai összegzésekhez lehet hozzájutni. 

A mobilitási modell inputadatai a vizsgálat második felében (2016 január–március) kerültek 
gyűjtésre, rögzítésre. A mobilitási modell tér/idő mátrixainak adatai a vizsgált közlekedési eszköz 
és relációk függvényében eltérő forrásokból származtak. A személygépjárművel történő ingázás 
esetében a Google Maps útvonaltervező (https://www.google.hu/maps) adatai adták a függvények 
változóinak konkrét értékét, míg a tömegközlekedési alternatíváknál (busz és vasút) a kapcsolódó 
menetrendi adatbázisok (www.volan.hu, www.mav.hu) szolgáltak információkkal. A különböző 
közlekedési eszközök esetében a több lehetséges útvonal-alternatíva (egyúttal utazási idő és 
költségérték) közül a választás módszerét a mobilitási modellt leíró rész mutatja be. Az egyes 
bértételek (garantált közfoglalkoztatási bér, minimálbér, garantált bérminimum, foglalkoztatás 
helyettesítő támogatás) adatai a „http://officina.hu/” portál, illetve a Magyar Közlöny 2015. évi 
206. száma, illetve a 170/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet alapján kerültek meghatározásra. A 
kapcsolódó értékek 2016. január 1-től alkalmazott bértételekre vonatkoznak. A túlórajövedelmek 
kalkulációjánál az alapot a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, illetve a 
„https://jobline.hu/” portálon közölt értékek adták. A közlekedési támogatások elemzésénél a 
kiindulási alapot a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet képezte. 

A közfoglalkoztatás, kiemelten a Start-munkaprogram elemzésénél a statisztikai bázist a 
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Főosztálya által nyilvántartott településszintű 
közfoglalkoztatási adatok adták. 

A közfoglalkoztatásról szóló adatszolgáltatás rendkívül differenciált, így a területi vizsgálatok 
megkövetelik annak ellenőrzését, hogy a jelen munka kérdéseinek vizsgálatához mely bázisok a 
leginkább alkalmasak. További kihívást jelent, hogy 2012 és 2013 között megváltozott az 
adatszolgáltatás jellege (új módszerek alapján más értékek kerültek közlésre), ami szükségessé teszi 
a 2012. és 2013. év értékei összehasonlíthatóságának vizsgálatát is. 

Bár az egyes mutatók abszolút értékben eltérnek, a korrelációs vizsgálatok igazolták, hogy azok 
mintázatában számottevő különbség nem tapasztalható, azaz a rajtuk keresztül leírt térstruktúra 
kvázi változatlan. Mind az egyes támogatási formák, mind a Start-munkaprogram-pillérek esetében 
a korrelációs értékek az egyes évek között (és a figyelembe vehető relációkban) 1%-os 
szignifikanciaszinten is érvényesek voltak, illetve a nagyon magas 0,85–0,97 közötti tartományba 
estek. Ugyanez igaz a különböző domináns, másodlagos stb. kategóriák elhatárolásakor is; az egyes 
adatbázisok közötti váltás mindössze 5–10% körüli kategóriák közötti átsorolásokkal járt, azaz a 
makro- és mezostruktúra alig módosult. A pontos eredmények feltárása érdekében a jelen 
dolgozatban közölt eredmények – a fentiek ellenére – több elérhető bázisra (érintettek nettó száma, 
szupernettó száma és havi átlagos száma) kiszámításra kerültek, illetve a megállapítások közlésekor 
kiemelt figyelem esett azokra a településekre, amelyek a különböző bázisok alapján eltérő 
kategóriába kerültek. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatták, hogy a bázis váltása – a 
várakozásoknak megfelelően – a térstruktúrák alakulását és a mögöttes összefüggéseket jelentős 
mértékben nem befolyásolta, lényegében mindegyik megoldás alkalmasnak bizonyult a területi 
sajátosságok feltárására. 

Mindezt figyelembe véve, a vetítési/összehasonlítási bázisokra tekintettel (nyilvántartott 
álláskeresők száma, munkavállalási korú népesség), illetve a legfrissebb szakirodalom ajánlásait 
megfontolva (CSERES-GERGELY ZS. – MOLNÁR GY. 2014) a közölt eredmények 2013-tól a 
közfoglalkoztatottak havi átlagos száma alapján kerültek meghatározásra. 

                                                 
letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti, sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá 
polgári szolgálatot teljesít.. 
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A Start-munkaprogram esetében az elemzés ennek megfelelően a közfoglalkoztatásban érintett 
személyek havi átlagos számát tekintette bázisnak, amely az adott hónapban közfoglalkoztatásban 
részt vevők napi létszámainak számtani átlaga. A 2012-es évre a rendelkezésre álló létszámadatok 
minden év esetében az előző év december 21-től a következő év december 20-ig göngyölt nettó 
értékek alapján kerültek feldolgozásra. A nettó értékek esetében a vonatkozó létszámadatokban 
minden esetben csak egyszer szerepel ugyanazon személy, akkor is, ha közfoglalkoztatására az adott 
formában többször, ismételten került sor. 

További módszertani elem, hogy a közfoglalkoztatottak létszámára vonatkozóan az egyes 
személyek állandó lakhelyük szerint kerültek a településekhez besorolásra, azaz az adatok nem 
azonosak az egyes településeken foglalkoztatott személyek számával. A jelen kutatással egy időben 
zajló, a közfoglalkoztatásban résztvevő személyeket érintő kérdőíves vizsgálat tapasztalatai 
ugyanakkor azt mutatták, hogy a legtöbb esetben a közfoglalkoztatásba vont személyek lakhelye 
azon a településen található, ahol foglalkoztatásban állnak, illetve ahol mégsem, ott a „bejáró” 
közfoglalkoztatottak száma a teljes létszámhoz viszonyítva nagyon alacsony. Ez a differencia az 
elemzés területi szintjének növekedésével csökken, egyre kisebb lesz a valószínűsége, hogy a 
programba bevont személy lakó- és a tényleges munkavégzésének helye eltér. 

A szociális szövetkezeti rendszer kérdéseinek elemzésénél a munka a Szociális Szövetkezetek 
Országos Szövetsége által nyilvántartott szervezetek 2013. évi listájára támaszkodik. Az adatbázis 
tartalmazza a szociális szövetkezetek nevét, székhelyét, illetve egyes kiegészítő adatok mellett 
(adószám, cégjegyzékszám) az alapítás évét és a tevékenységi kör TEÁOR-számát. 

Az egyes részterületekhez kapcsolódóan a különböző nyilvános adatbázisok mellett fontos 
forrásul szolgáltak a szakirodalmi másodelemzés keretében gyűjtött információk, amelyek egyebek 
mellett az egyes részterületek vizsgálati fókuszainak kijelölésénél bizonyultak hasznosnak. 

4.3. A mobilitás peremfeltételeinek modellezése 

A munkavállalással összefüggésbe hozható napi szintű mobilitás peremfeltételeinek vizsgálatánál  
az alábbi két modell került kidolgozásra. Az első esetben az utazási költségek szerepének elemzése 
azon az alapfeltételezésen nyugszik, hogy amennyiben az egyén racionálisan cselekszik és dönt, 
akkor a felvállalható összeg következik az utazással elérhető álláshelyeken kapott bérajánlat utazási 
költséggel és az utazással elvesztett munkaidő időértékével csökkentett összege, illetve a helyben 
elérhető jövedelem (legális és feketemunka) relációjából. Ekkor az utazással elérhető 
jövedelemtöbblet: 

[1] 𝐽 = 𝐵𝑦 − (𝑘𝑢 + 𝑘𝑖) − 𝐵𝑥, ahol 

By – Elérhető álláshelyeken kapott bérajánlat 
ku – Utazási költség 
ki – Utazással kieső munkaidő időértéke 
Bx – Helyben elérhető jövedelem 
J – Utazással elérhető jövedelemtöbblet 

A fenti képlet logikájához hasonlót közöl Bartus Tamás (BARTUS T. 2007). Ha a jövedelemtöbblet 
pozitív, a fenti korlátozásokkal élve az egyén vállalja az ingázást. J=0 esetén az egyén számára 
mindegy, hogy az ingázást vagy a helyben maradást választja-e – ez a mobilitás határértéke. 

A mobilitást meghatározó faktorok (különös tekintettel a felvállalható utazási távolság 
határértékére) másik megközelítése, ha az álláskereső az ingázás időtartamát a munkaidő 
növekményeként értékeli, ezáltal a többletráfordítást fajlagos keresete csökkenéseként éli meg (a 
kötött havibér egyre nagyobb időtartamra oszlik el). Eszerint addig hajlandó dolgozni, amíg órabére 
magasabb a közfoglalkoztatásban szerezhető órabérénél. Ekkor az alábbi összefüggés áll fenn: 
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[2] 𝐽𝑟 =
𝐵𝑦−(𝑘𝑢+𝑘𝑖)

𝑡𝑦+𝑡𝑢
−
𝐵𝑥

𝑡𝑥
, ahol 

tx – A helyi munkahelyen eltöltött munkaidő 
ty – A távoli munkahelyen eltöltött munkaidő 
tu – Az utazáshoz szükséges idő 
By – Elérhető álláshelyeken kapott bérajánlat 
ku – Utazási költség 
ki – Utazással kieső munkaidő időértéke 
Bx – Helyben elérhető jövedelem 
Jr – Utazással elérhető jövedelemtöbblet 

Az [1] és [2] modellek a mobilitást meghatározó változókat kivétel nélkül külső faktorként kezelik, 
azaz olyan adottságként, amelyen az álláskeresők – belátható időn belül ésszerű ráfordítással – nem 
változtathatnak. Az egyénnek csupán arra van lehetősége, hogy a mobilitás megvalósulásáról 
döntsön. A döntést pedig a racionális döntéshozóra vonatkozó feltételek teljesülése mellett hozza 
meg. 

Az [1] pontban jelölt megközelítés az alábbi változtatásokkal alkalmazható a mobilitást 
meghatározó tényezők endogén szemléletű (a munkavállalók állásfoglalásán alapuló) vizsgálatára: 

[3] 𝐽𝑓 = 𝐵𝑒𝑦 − 𝑘𝑒𝑢 − 𝐵𝑥, ahol 

Jf – Az ingázás vállalása miatt fennmaradó jövedelem többlet. 
Bey – Az új munkahelyen elvárt jövedelem várható értéke. 
keu – Az elviselt utazási költség. 
Bx – A helyi jövedelem várható értéke. 

Ebben az esetben a változók értékeinek becslése a vizsgált személyek – kérdőíves felmérés 
keretében történő20 – megkérdezésén alapul, egyúttal a modell feloldja a racionális döntéshozó 
egyénekre vonatkozó feltételezést. Az „utazással kieső idő értéke” (ki) endogén megközelítésből 
való kihagyását indokolja, hogy – bár ez a tényező a környezeti hatások által befolyásolt 
korlátozottan racionális álláskeresőre is hat – ebben a megközelítésben annak volumene immanens 
módon szerepel keu értékében. Az elviselt utazási költség megadásánál a válaszadók számításba 
vették a mobilitás felvállalásából származó kellemetlenségek pénzértékét is, így ki külön 
szerepeltetése duplázódáshoz vezetne. 

4.4. Csoportspecifikus területi mobilitási fok-mérés, a Folyamatos Mobilitási Fokok 
Átlaga-modell 

A munkaerőpiaci mobilitás csoportspecifikus elemzése céljából a „Folyamatos Mobilitási Fokok 
Átlaga-modell” (fMFÁ-modell) került kidolgozásra. A számítás lépései az MFÁ-index és a KMI 
több szempontból módosított változata alapján épülnek fel (TÉSITS R. – ALPEK B. L. 2013). A 
modellszámítások eredménye minden vizsgált területi entitásra egy index érték, amelynek célja a 
különböző peremfeltételek mentén definiált csoportspecifikus mobilitási képesség és készség 
számszerűsítése. Az fMFÁ-modell tehát megmutatja, hogy – feltételezve a vizsgált relációban az 
értékelt közlekedési eszköz teljes körű rendelkezésre állását (azaz, hogy az adott közlekedési eszköz 
a vizsgálat tárgyát képező csoport minden tagja számára elérhető, amennyiben egyáltalán 
megtalálható a településen) – mennyire kedvező az adott község/város objektív elérhetősége. 
Vizsgált reláció, ingázási kapcsolat bármely két pont közötti mozgás lehet, a jelen munka céljainak 
megfelelően ezen fogalmon egy foglalkoztatási központ és az általa vonzott település közlekedési 
kapcsolatait érti. 

                                                 
20 A kérdőíves felmérés részleteinek bemutatására a későbbiekben kerül sor. 
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A nagyobb értékek jobb mobilitási lehetőségekre és kisebb fokú elzártságra utalnak. Azaz minél 
magasabb az fMFÁ-érték, a munkavállaló számára az ingázás alternatívája annál kisebb 
áldozatvállalással érhető el. Az fMFÁ-értékek elvi maximuma minden esetben nyolc, minimuma 
nulla. A nyolcas érték azt jelenti, hogy a meghatározott mobilitási határértékek közül a vizsgált 
ingázási relációban az összes közlekedési alternatíva a legjobb tartományban marad. A nulla ezzel 
szemben azt mutatja, hogy az adott ingázási reláció releváns paraméterei mind meghaladják a 
mobilitás létrejöttéhez szükséges legmagasabb értéket is (vagy az adott közlekedési eszköz nem áll 
rendelkezésre a településen). 
A számításokhoz szükségesek: 

 Az egyes közlekedési relációk valamely elven meghatározott utazási idő és költségadatait 
tartalmazó input táblák; 

 A vizsgálat tárgyát képező csoportra vonatkozó, az ingázási lehetőségeket befolyásoló 
utazási idő és költség határértékek ismerete; 

 Illetve az ingázás külső tényezőinek (utazási támogatások paraméterei, üzemanyagár) 
aktuális értékét tartalmazó adattáblák. 

4.4.1. Az egyes közlekedési relációk utazási idő és költségadatait tartalmazó input tábla 

A modell futtatásának vázát a vizsgált terület/relációk egyszerűsített ingázási gráfjai adták. Ezek 
csúcsait az indexált térség „vonzott” városai/községei, illetve a foglalkoztatási centrumként 
funkcionáló (esetlegesen funkcionálni képes) települések képezték. Utóbbiak kijelölésénél a munka 
felhasználta a szakirodalom legfrissebb eredményeit (PÉNZES J. – MOLNÁR E. – PÁLÓCZI G. 2014). 
Az íveket képező ingázási folyosók meghatározására többféle elven is történhet: 

 Minimum-elv idő vagy távolság alapon – A vonzáskörzet települései, illetve a foglalkoztatási 
centrumok közötti folyosó választásakor a fő szempont az utazási távolság, vagy az utazási 
idő minimalizálása, a költségek figyelmen kívül hagyásával. Ez a változat nem szűri 
automatikusan az autópályákat és egyéb fizetős utakat. 

 Általános minimum-elv – Azokat az útvonalakat veszi figyelembe, amelyeken első helyen a 
költség-, másodikon az időtényező az álláskeresőktől a lehető legkisebb anyagi 
áldozatvállalást követeli meg. Hátrányt élveznek tehát a fizetős és a „kerülő” utak, azonban 
a nagyobb utazási távolságot, esetleg költséget el lehetett fogadni abban az esetben, ha a 
vonatkozó irány jelentős időt takarít meg a munkába járónak. Az optimalizálás alapja, hogy 
ez a megközelítés az utazási időt munkaidőként veszi figyelembe, azaz 2 órás út esetén 
például a hagyományos 8 órát tekintve 10 óra munkaidővel számol. Ezt követően felteszi a 
kérdést, hogy a fizetős út többlet költségének felvállalásával nyerhető időmegtakarítás 
kompenzálja-e az út díját. Amennyiben igen, úgy a gyorsabb megoldást választja. 

 Átlag-elv – A reális útvonal-alternatívák esetében átlagolja az utazási időket és távolságokat, 
majd az így kapott – adott esetben – fiktív útvonal-paraméterekkel számol. Az átlag-elv 
alkalmazásának feltétele a személygépjármű esetében figyelembe veendő legnagyobb, még 
vállalható ingázási távolság megadása. 

 Maximum-elv idő vagy távolság alapon – A maximum-elv alkalmazásának elsősorban a 
tömegközlekedési eszközök esetében van gyakorlati jelentősége. Lényege, hogy a 
leghosszabb utazási távolságot vagy időt veszi figyelembe a számításoknál, azaz a még élő, 
de legrosszabb alternatívák alapján egy minimum mobilitási fok értéket határoz meg. 

 Általános maximum-elv – Szintén a tömegközlekedési eszközöknél van jelentősége. Úgy 
osztályozza a lehetőségeket, hogy azokat a relációkat vegye figyelembe, ahol az egyén a 
munkahelyére történő ingázás során a legrosszabbul jár, a legtöbb költséget és időt fordítja 
az utazásra. 
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 Munkavállalási időre optimalizált – Az általános minimum-elv egyik változata, amely a 
hagyományos 8 órától 16 óráig tartó munkavégzés melletti optimális, költség- és/vagy idő 
alapján minimalizált útvonalakat veszi figyelembe. Fokozottan kezeli, hogy a 
munkavállalónak pontosan be kell tudnia érni a munkahelyére és ésszerűen haza kell jutnia. 

A jelen dolgozat az egyes ingázási relációk inputadatait az általános minimum-elv szerint határozza 
meg. Az így létrehozott inputtábla adja az fMFÁ-értékek számításának bázisát (1. táblázat). 

1. táblázat 
Az fMFÁ-modell számítási alapját képező input tábla általános minimum-elv alapján kitöltve Tomajmonostora 

és Abádszalók relációjára (2016) 

Ingázási reláció 
(település–

foglalkoztatási 
központ) 

Közlekedési eszköz 

Személygépjárművel Busszal Vonattal 

T
áv

 (
k
m

) 

Id
ő

 (
eg

y 
ú
t,
 p

er
c)

 

T
áv

 (
in

ga
 k

m
) 

Id
ő

 (
p

er
c 

in
ga

) 

H
av

i 
k
ö

lt
sé

g 
(F

t)
 

K
ö

lt
sé

g 
 

(e
gy

 f
o
rd

u
ló

, 
F

t)
 

K
ö

lt
sé

g 

tá
m

o
ga

tá
ss

al
 (

F
t)

 

T
áv

 (
k
m

) 

Id
ő

 (
eg

y 
ú
t,
 p

er
c)

 

Id
ő

 (
p

er
c 

in
ga

) 

Á
ts

zá
ll
ás

 (
d
b

) 

B
ér

le
t 

(t
el

je
s 

ár
ú
, 

F
t)

 

B
ér

le
t 

m
u
n

k
ál

ta
tó

i 

tá
m

o
ga

tá
ss

al
 (

F
t)

 

T
áv

 (
k
m

) 

Id
ő

 (
eg

y 
ú
t,
 p

er
c)

 

Id
ő

 (
p

er
c 

in
ga

) 

Á
ts

zá
ll
ás

 (
d
b

) 

B
ér

le
t 

(t
el

je
s 

ár
ú
, 

F
t)

 

B
ér

le
t 

m
u
n

k
ál

ta
tó

i 

tá
m

o
ga

tá
ss

al
 (

F
t)

 

Tomajmonostora–
Abádszalók 

22 21 44 42 19468 905 10954 24,8 41 82 1 17800 2492 Nincs vasúti összeköttetés 

Adatok forrása: Saját felmérés 
Készítette: Saját szerkesztés (2016) 

4.4.2. A vizsgálat tárgyát képező csoportra vonatkozó az ingázási lehetőségeket befolyásoló utazási idő és 
költség határértékek 

A határértékek felírása történhet elméleti alapon, modellszámításokon, vagy kvalitatív kutatás, 
esetleg interjúk tapasztalata segítségével. A cél azoknak az utazási idő- és a ráfordítható 
költségtételek maximumának meghatározása, amely a csoport tagjai számára (egyénenként) már a 
mobilitás korlátját jelentik. Jelen munka esetében a határértékek megállapítása a hátrányos helyzetű 
álláskeresők kérdőíves megkérdezése alapján történt. A kapott paraméterek képezik a költség- és 
időkorlátokat, amelyek a modell fontos változóit adják az alábbiak szerint: 

 Ktgn – n-edik költségkorlát (jelen munkában forintban számolva, de a pénznemválasztás a 
vizsgálati körtől függően szabadon történhet). A modell négy lépcsővel számol, amelyeket 
a kérdőíves felmérés során megállapított értékek alapján vett költség határértékek 
definiálnak. Ktg1 a felmérés során vett költségvállalás tizedik percentilise, Ktg2 a 
harmincadik percentilise, Ktg3 a hatvanadik percentilise, Ktg4 a kilencvenedik percentilise. 

 Tn – n-edik időkorlát (percben), amelyek szintén csoportspecifikus „lélektani” határokat 
képeznek, az időtényező (ingázásra elvben naponta maximálisan fordítandó idő) 
formájában. A modell ez esetben is négy lépcsővel számol, amelyeket a kérdőíves felmérés 
során megállapított értékek alapján vett idő határértékek definiálnak. T1 a felmérés során 
vett idővállalás tizedik percentilise, T2 a harmincadik percentilise, T3 a hatvanadik 
percentilise, T4 az idővállalás kilencvenedik percentilise. 

A módszer lehetőséget biztosít a határértékek módosítására, a vizsgálat szempontjainak megfelelő 
kijelölésére. Jelen esetben a modell kalibrációja szerint kiváló mobilitási lehetőségekről akkor van 
szó, ha a településre érvényes, az ingázást befolyásoló költség és időfaktorok az álláskeresők 90%-
a számára megfelelőek. Ezzel szemben erősen kedvezőtlen mobilitás a modell esetében – az 
elemzésben alkalmazott határértékek mellett – akkor áll fenn, amennyiben az álláskeresők 
maximum 10%-ának megfelelőek a munkavállalási célú ingázás szempontjából számításba vehető 
közlekedési adottságok. Amennyiben a vizsgált csoport teljes körű mobilizálása kiemelt prioritással 
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bír, a határértékek növelése indokolt, és viszont. Egzakt határértékek abban az esetben 
definiálhatók, amennyiben meghatározható, hogy egy település elérhetősége a vizsgált csoport 
milyen fokú – a munkavállalási célú ingázás lehetőségei tekintetében vett – elégedettsége alapján 
kiváló. A vizsgált leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek csoportjában a paraméterek a jelen 
dolgozat esetében az alábbiak voltak: Ktg1=1000, Ktg2=4000, Ktg3=8800, Ktg4=20000, T1=5, 
T2=14, T3=30, T4=50. 

4.4.3. Az ingázás külső tényezőinek aktuális értékeit tartalmazó adattáblák 

A módszer lehetővé teszi különböző elveken nyugvó utazási támogatási rendszerek elemzését is. A 
jelen munkában egy támogatásos és egy támogatásmentes forma került értékelésre. A támogatás 
vonatkozásában egy változtatható paraméter épült be: 

 Mt% – amely meghatározza, hogy a támogatás maximum az utazási költségek hány %-ra 
terjedhet ki. 

A jelen elemzésben – a 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve valamint a 39/2010. (II. 26.) 
kormányrendelet alapján, illetve a „http://kamaraonline.hu/” portál tájékoztatása szerint – 
Mt%=86, azaz az utazás havi költségének 86%-ig terjedt a támogatás mértéke. A 
személygépjárműre számolt költségtérítés összege ugyanezen források alapján 9 Ft/km. 

Az átlagos 100 kilométerenkénti fogyasztás 6 literben került meghatározásra. Az átlagos 
üzemanyagárat az adatgyűjtés időszakában (2016. január) NAV által közzétett ólmozatlan 
motorbenzin ESZ-95 (Ft/l) és gázolaj (Ft/l) átlagárak átlaga adta (http://www.nav.gov.hu/). A 
modell emellett egy hónapban 21,5 munkanappal számolt. 

4.4.1. Az fMFÁ-értékek meghatározása 

Az alapparaméterek felírását követően a modell első lépésként a következő függvény segítségével 
számolta ki – mindegyik vizsgált közlekedési eszközre – a települések költség alapértékét (KA 
érték): 

𝐾𝐴é𝑟𝑡é𝑘 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝐾𝑡𝑔1; 4 − 𝑥 ∗

1

𝐾𝑡𝑔1

𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝐾𝑡𝑔2; 3 − (𝑥 − 𝐾𝑡𝑔1) ∗
1

𝐾𝑡𝑔2 −𝐾𝑡𝑔1

𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝐾𝑡𝑔3; 2 − (𝑥 − 𝐾𝑡𝑔2) ∗
1

𝐾𝑡𝑔3 −𝐾𝑡𝑔2

𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝐾𝑡𝑔4; 1 − (𝑥 − 𝐾𝑡𝑔3) ∗
1

𝐾𝑡𝑔4 −𝐾𝑡𝑔3
𝐻𝑎 𝑥 > 𝐾𝑡𝑔4; 0

 

Hasonló módon történt az idő alapértékek (TA érték) meghatározása: 

𝑇𝐴é𝑟𝑡é𝑘 =

{
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1

𝑇2 − 𝑇1

𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝑇3; 2 − (𝑥 − 𝑇2) ∗
1

𝑇3 − 𝑇2

𝐻𝑎 𝑥 ≤ 𝑇4; 1 − (𝑥 − 𝑇3) ∗
1

𝑇4 − 𝑇3
𝐻𝑎 𝑥 > 𝑇4; 0

 

, ahol x mindig az adott reláción számolt utazási idő vagy távolság. 
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Az így kapott KA és TA értékek minden releváns közlekedési eszköz (jelen esetben 
személygépjármű, busz és vonat) és viszonyítási irány (a foglalkoztatási centrumok és vonzott 
településeik) relációjában vett átlaga adja az fMFÁ-értékeket, amelyek segítségével számszerűsíthető 
a mobilitási fok több eltérő változata. A lehetséges variációk közül a jelen dolgozat az alábbiakkal 
számol: 

 Szélsőérték modell – Három közlekedési eszközt vesz figyelembe (személygépjármű, busz, 
vonat), minden esetben közlekedési támogatás nélkül. 

 Támogatásos modell – Három közlekedési eszközt vesz figyelembe, minden esetben 86%-
os (személygépjármű esetén 9 Ft/km összeggel kalkulált) közlekedési támogatással. 

 Vegyes modell – Három közlekedési eszközt figyelembe véve feltételezi, hogy az 
álláskeresők egy részének csak a támogatás nélküli, míg másoknak az utazási kedvezményes 
forma érhető el. Egyszerre veszi tehát figyelembe a szélsőérték és a támogatásos modell 
jellegzetességeit. 

 Optimalizált fMFÁ-modell – Hozzájárul az optimális ingázási stratégia feltételrendszerének 
feltárásához. Feltételezi (három közlekedési eszközt figyelembe véve), hogy az egyén a 
számára legnagyobb mobilitást biztosító megoldást választja. 

 Optimalizált fMFÁ-modell közlekedési támogatással – Az előző modell teljes körűen 
elérhető utazási támogatással számolt változata. 

Az MFÁ (hagyományos Mobilitási Fokok Átlaga index) és az fMFÁ (folyamatos Mobilitási Fokok 
Átlaga modell) közötti alapvető különbségek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 Felbontása meghaladja az MFÁ index által kínált értékekét, mivel azzal ellentétben nem 
diszkrét pontokkal, hanem a határértékek közötti tartományokban függvénykapcsolatokkal 
számol. 

 Paraméterezése nyitottabb, így számos peremfeltétel (költség- és időkorlátok) közvetlenül 
a vizsgált problémakörhöz és csoporthoz igazítható. 

 Lehetőséget biztosít modellezésre, azaz értékelhető segítségével a mobilitási fok területi 
változása: 

a. Amennyiben a vizsgált csoport költségek vagy időkorlátok tekintetében vett 
ingerküszöbei módosulnak (módosulnának) 

b. Ha a közlekedési eszközönként vett utazási költség csökken vagy nő. 
c. Ha az egyes alternatívák utazási ideje változik. 
d. Ha utazástámogatási rendszer kerül bevezetésre, abszolút értékes, %-ban 

meghatározott, rögzített vagy lebegő maximumos formában. 
e. Amennyiben egy vagy több beruházás révén új foglalkoztatói központok vagy 

közlekedési alternatívák jelennek meg. 

Az fMFÁ esetében lehetőség van a szubjektum (az eszköz egyéni elérhetőségének) beépítésére a 
modellbe, amely érték az fKMI-t adja (Folyamatos Korrigált Mobilitási Index). Fontos ez azért is, 
hiszen hiába kiváló a fenti paraméterek tekintetében például a buszközlekedés, amennyiben az az 
ár és utazási időn kívül egyéb okokból (például munkavállalási célú ingázásra korlátozottan alkalmas 
menetrend vagy egyéni preferenciák miatt) nem, vagy nem megfelelően elérhető az adott csoport 
számára. A korrigált index esetében ezt a közlekedési eszközök elérhetőségi gyakoriságával 
(Ke/Kössz) történő korrekcióval lehet megjeleníteni. A fentiek szerint a korrigált mobilitási indexet 
az alábbi képlet szolgáltatja: 
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𝑓𝐾𝑀𝐼 =
∑

𝐾𝑒
𝐾ö𝑠𝑠𝑧

∗(𝐾𝐴é𝑟𝑡é𝑘𝑥+𝑇𝐴é𝑟𝑡é𝑘𝑥)
𝑎
𝑖=1

𝑛
, ahol 

KMI – a korrigált mobilitási index 
Ke – azok száma, akiknek az adott eszköz az adott relációban rendelkezésére áll 
Köszz – az adott településen a felmérésben részt vettek száma 
KA értékx – az adott eszköz KA értéke a vizsgált településen viszonyítási irányonként (x). 
TA értékx – az adott eszköz TA értéke a vizsgált településen viszonyítási irányonként (x). 
n – a vizsgált eszközök száma 

A Ke/Kössz értéke helyettesíthető bármely olyan paraméterrel, amely a közlekedési eszköz 
rendelkezésre állásával összefüggésbe hozható, például a természetes személyek birtokában lévő 
személygépjárművek arányával. 

4.5. A települési terek szenzitivitásának mérése, a Szenzitivitási-index 

A dolgozat a válság magyarországi településstruktúrára gyakorolt hatásának és a falusi/városi terek 
sérülékenységének vizsgálatára definiálja a Szenzitivitási-indexet (ALPEK B. L. – TÉSITS R. 2014). A 
mutató arra ad választ, hogy az egyes települések, az őket érő hatásokkal szemben (pl. 2008-as 
pénzügyi válság, közfoglalkoztatásba vont személyek számának intenzív emelkedése) milyen 
mértékű változékonyságot/kitettséget mutattak. A változékonyság ebben ez értelmezésben 
komplex fogalom, amelynek kifejtése indokolt a módszer részletes bemutatása előtt. A szenzitivitás 
mérésének alapja egy indexváltozó kijelölése, amely elvben értékében foglalja az adott jelenségre 
ható, releváns mechanizmusok összességét. A munkanélküliség területi trendjei esetében ilyen 
paraméter a relatív mutató, amely a jelen dolgozat esetében a szenzitivitás mérésének bázisát adja. 
Minden, a peremfeltételekben bekövetkező változásra egy település kétféle módon reagálhat, vagy 
stabil marad, azaz a hatás semmilyen lényeges és mérhető változást nem generál a választott 
mutatószámban (ekkor a változékonyság zérus), vagy elmozdul jelenlegi pályájáról, amely jelenséget 
a dolgozat szenzitivitásnak nevez. Az elmozdulás, azaz a szenzitivitás iránya lehet „pozitív”, illetve 
„negatív”, amely fogalmak a választott változótól függően eltérő jelentéstartalmat hordoznak. A 
relatív mutató pozitív irányú elmozdulása a munkanélküliség növekedését, azaz kedvezőtlen 
hatásokat feltételez. Eszerint a szenzitivitás mindig felbontható két részre, a sérülékenységre 
(törékenységre, fragilitásra), illetve a „javulásra”, azaz a reaktivitásra (2. ábra). 

2. ábra 
A társadalmi/gazdasági hatásokra történő reakció típusai 

 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

A reakció csak részben ragadható meg egyszerű viszonyszámok segítségével, annak pontos 
megismeréséhez ugyanis szükséges, hogy a hatás lefutásának görbéje, „mintázata” egészében 
kerüljön elemzésre. Ez elvégezhető több hagyományos módszer párhuzamos alkalmazásával, 
azonban jelen munka célja, hogy ezt a feladatot úgy oldja meg, hogy a hatásmechanizmusokat 
egyetlen indexbe „sűrítve” tegye lehetővé a térstruktúra elemeinek minősítését. Ezen célnak 
megfelelően került kidolgozásra a szenzitivitási-index (Sz-index), amelynek alkalmazása az alábbi 
lépéseken keresztül történt: 
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1. Trendmintázati görbe elemzés 
2. Szenzitivitás indexálása 

2.1. Alapérték (szenzitivitási-volumen) meghatározása 
2.2. Korrekciós tényezők kiszámítása 

3. Térstruktúrák azonosítása 

4.5.1. Trendmintázati görbe elemzés 

A szenzitivitás mérésének elvi keretét a választott indexváltozó országos, adott időszakra 
vonatkozó trendmintázati görbéjének elemzése adja. A módszer feltételezi, hogy a reakció jellege a 
mutató kilengéseiből számszerűsíthető. A trendmintázati görbe a választott mutató országos 
értékeinek alábbi transzformációja után, az r(xi) változó ábrázolásával adódik: 

𝑟(𝑥𝑖) =
𝑥𝑖−𝑀𝐼𝑁(𝑥𝑖)

𝑀𝐴𝑋𝑖=1
𝑛 (𝑥𝑖−𝑀𝐼𝑁(𝑥𝑖))

, ahol 

r(xi)– az i-edik periódusra eső transzformált mutató érték 
xi – az országos (vagy egyéb területi szint esetén az összes területi egységre számolt átlag) mutató érték az i-edik 
periódusban. 
Min(xi) – a vizsgált időszakban mért legkisebb mutató 

A következő lépés a trendmintázati görbe alaktani elemzése, amelynek során a cél a pre-akció21 
(PRA), az akció22 (A) és a poszt-akció23 (POA) fázisok elhatárolása. Ennek célja az egyes 
vélelmezhető – és az indexváltozóban tükröződő –, a normális működéstől eltérő trendet generáló 
hatások kezdeti és „záró” időpontjának meghatározása. A vélelmezett hatás akkor tekinthető 
relevánsnak, ha annak fennállása alatt az indexváltozó trendmintázati görbéje „tartósan” a 
hagyományostól eltérő irányt vagy változási volument mutatott. Az az időszak, amelyben ez a hatás 
érvényesült, határozza meg az akció fázis kiterjedését. A vonatkozó társadalmi jelenség esetében 
előzetes átgondolást tesz szükségessé a fenti periódusok elhatárolása, amelyet az indexszámítás után 
érdemes más felbontásban és/vagy időtávban is elvégezni. A szakaszok elkülönítése az „akció-
alappont” (AA, az az időpillanat, amikor a hatás megjelenik a változóban), illetve „akció-végpont” 
(AV, amikor az adott hatás eltűnik az indexváltozóból) lokalizálásával történik. Az AA és AV 
időpillanatok közötti periódus az akció, míg az AA-t megelőző a PRA-, az AV-t követő a POA-
fázis. A trendmintázati görbe felbontásakor a legfontosabb szempont a mögöttes domináns 
hatások – legalább közelítő – ismerete, mivel ezzel dönthető el, hogy az indexszámítás releváns 
szakaszai (PRA-, A- és POA-tartományok hossza) milyen elosztásban értelmesek. A trendmintázati 
görbék száma a társadalmi jelenségek összetettségéből következően igen magas, azonban az 
elméleti jelentőségű (S1), illetve a gyakorlatban leggyakrabban előforduló két (stabil-szenzitív-stabil) 
típus (S2, S3) a 3. ábrán látható. 

                                                 
21 Pre-akció fázis: A vizsgált hatás indexváltozóban történő megjelenése előtti időszak. Amennyiben a vizsgált hatás a 
2008-as pénzügyi válság, akkor a pre-akció fázis például a 2007-es évre tehető. 
22 Akció fázis: Az az időszak, amelyen a reakció jellegének meghatározása a cél. Választása részben szubjektív, azonban 
a trendmintázati görbe alakjának ismeretében indokolható. 
23 Poszt-akció fázis: A vizsgált hatás lefutását követő időszak. A poszt-akció fázisban nem feltétlenül lehet beszélni a 
hatás következményeinek megszűnéséről, csupán egy új, „kvázi” stabil állapotról. 
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3. ábra 
A legjellemzőbb trendmintázati görbe típusok 

 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

A szakaszok kijelölésénél célszerű a domináns hatások lehető legkisebb számosságúra redukálása. 
A PRA- és a POA-fázisok értékeit a számításokban az ezekre a tartományokra eső periódusok 
mutató értékeinek átlaga helyettesíti, azaz függetlenül annak hosszától, mindkét periódust 1 
időpillanat hosszúságúnak tekint az index. Azaz a számításoknál x1 minden esetben a PRA-, xn 
pedig a POA-fázisok relatív mutatóinak számtani átlaga. 

4.5.2. A szenzitivitás indexálása 

4.5.2.1. Alapérték, a szenzitivitási volumen meghatározása 

Az alapérték arra ad választ, hogy minden időszakot figyelembe véve a változó – minden területi 
entitásra külön meghatározva – mekkora kilengést mutatott, másképpen fogalmazva, mekkora 
„utat” futott be a reakció során. Minél nagyobb ez a kilengés, a hatás annál erőteljesebb, a reakció 
annál fokozottabb. A PRA-, AA- és POA-fázisok elhatárolása után a szenzitivitási alapérték felírása 
a szenzitivitási-változó meghatározásával kezdődik: 

𝜑𝑖,𝑗 =
∑ (|𝑥𝑖+1−𝑥𝑖|)
𝑛
𝑖=1

𝑖
, ahol: 

𝜑𝑖 – a szenzitivitási váltzó 
i – a vizsgált időszak i-edik periódusa24 

𝑥𝑖 – i-edik időszak (periódus) indexváltozó értéke 

𝑥𝑖+1– i-edik időszak utáni periódus indexváltozójának értéke 
n – időszakok száma (a PRA- és a POA-fázisok egy-egy időszaknak számítanak) 
j – a területi entitás kódja 

Az így kapott értékek megadják az időarányosan korrigált, egy periódusra eső „kilengések” 
nagyságát, amelyek összege a szenzitivitási-volumen: 

𝜂𝑗 =∑𝜑𝑖
𝜔

𝑛

𝑖=1

 

A 𝜂𝑗 mutatószám kifejezi, hogy a vonatkozó változó az akció fázisban mekkora „kilengést” 

mutatott, azaz a vizsgált területi entitás abszolút értékben mennyire volt szenzitív. Amennyiben a 
szenzitivitási-volumen értéke nulla, úgy stabilitásról van szó. 

                                                 

24 x1 a PRA-fázis időszakainak számtani átlaga, x2 az AA-fázis időszakainak első értéke, x3 az AA-fázis időszakainak 
második értéke stb. A POA-fázis időszakainak számtani átlaga az utolsó számításba kerülő adat, amelyet xn jelöl. 
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4.5.2.2. Korrekciós tényezők 

A szenzitivitási-volumen számos információt szolgáltat a reakcióról, azonban nem felel meg 
minden célkitűzésnek, mivel nem skála és mértékegység független, illetve nem mutat meg semmit 
a szenzitivitás jellegéből (például arról, hogy reaktív vagy fragilis-e az adott terület). Ahhoz, hogy 
ezek a feladatok megoldhatók legyenek, a szenzitivitási-volumenérték korrekciója szükséges. 

Ennek eszköze egy két pilléren nyugvó súlytényező, amelynek első eleme, a negatív súlytényező 
(NS) a csökkenés irányú mozgást (jelen esetben a relatív mutató csökkenéseit) hivatott 
számszerűsíteni. Ellentétpárja, a tükör súlytényező (TS) pedig a pozitív típusú kilengést méri. 
Alapelvárásként lépett fel, hogy az NS és a TS egyik eleme és maga a végső értékük se mozoghasson 
el a -1-1 tartományból, illetve, hogy a kapott (összevont) súly se lépjen ki a -1-1 „körből”. Az adott 
változó negatív irányú kilengését mérő NS pilléreit a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat 
A negatív súlytényező komponensei 

Név Jelölés Meghatározása (entitásonként) 

Negativitási arány NA Negatív irányú elmozdulások nagyságrendjének összege osztva az időszakok 
közötti változások mértékének abszolút értékben vett összegével. Képlettel: 

𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘𝑜𝑘 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑠ö𝑘𝑘𝑒𝑛é𝑠𝑒𝑘 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒

𝐴 𝑐𝑠ö𝑘𝑘𝑒𝑛é𝑠𝑒𝑘 é𝑠 𝑎 𝑛ö𝑣𝑒𝑘𝑒𝑑é𝑠𝑒𝑘 𝑎𝑏𝑠𝑧𝑜𝑙ú𝑡 é𝑟𝑡é𝑘𝑏𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑡𝑡 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑔𝑒
. 

Negativitási 
mérték 

NM A negatív irányú változást mutató időszakok száma osztva az akció fázis 
időszakainak eggyel növelt számával. 

Negatív 
elmozdulás aránya 

NEA A PRA-időszak mutatójának értéke alatti időszakok száma osztva az akció 
időszakok eggyel növelt számával. 

Negatív eltérés NE A PRA-időszak relatív mutató értéke mínusz a legkisebb mutató érték abszolút 
értékben, osztva az összes területi entitás között tapasztalható legmagasabb 
eltérés abszolút értékével. 

Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

A fenti komponensek közül az NA arról szolgáltat információt, hogy a csökkenés mekkora 
hányadát tette ki a változó akció fázisban történő teljes kilengésének. A -1 érték a relatív mutató 
esetében például arra utal, hogy az akció fázisban a munkanélküliség teljes változása csökkenés volt, 
azaz egyetlen időszakban és a POA-fázisban sem volt magasabb az érték, mint a megelőzőben. Az 
NA mindig negatív vagy zérus, amennyiben nem volt változás egyetlen időszakban sem, zérusnak 
tekintendő. A NM volumentől függetlenül azt értékeli, hogy a csökkenések mekkora részben 
uralták az akció időszakokat (egyes érték esetén minden időpillanatban csökkenés volt jellemző). 
Az utolsó két komponens, az NEA és az NE új információként emeli az indexbe egyfelől a kiinduló 
értéknél kisebb adatok arányát, másfelől a lefele történő legnagyobb kilengés relatív (az összes 
területi entitáson vett legnagyobb visszaeséshez képest vett) nagyságát. Egyes NEA esetén az 
akciófázisban (és a POA-fázisban is) a relatív mutató mindvégig a PRA-nak megfelelő érték alatt 
mozgott, míg a NE egyes értéke arra utal, hogy az összes területi entitás közül ebben az esetben 
volt a legnagyobb mértékű a csökkenés. Az NS ezt követően a fenti négy sérülékenységi mérőszám 
egyszerű szorzataként adódik, értéke (az NA kötelező nempozitivitása miatt) -1-től 0-ig terjedhetett: 

𝑁𝑆𝑗 = 𝑁𝐴𝑗 ∗ 𝑁𝑀𝑗 ∗ 𝑁𝐸𝐴𝑗 ∗ 𝑁𝐸𝑗  

Az NS igen beszédes eleme az indexnek, mivel lehetővé teszi nemcsak az adott területi entitás 
önálló elemzését, de a teljes rendszerben (a vizsgált térstruktúrában) betöltött relatív helyének 
meghatározását is. Ha nulla, akkor az adott terület relatív mutatóját a PRA-hoz viszonyított 
csökkenés egyáltalán nem jellemezte, ha pedig egy, akkor nemcsak a negatív elmozdulás abszolút 
dominanciájára derül fény, hanem arra is, hogy az adott település mutatta az akció fázisban a 
legmagasabb fokú relatív mutató csökkenést. 

A reakció komplex vizsgálatához nem elegendő csupán a negatív irányú kilengés 
számszerűsítése, hiszen ekkor a másik oldal, egyébként sok esetben számottevő hatását az index 
nem venné figyelembe. Ezen okokból kifolyólag szükséges a pozitív irányú kilengés 
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komponenseinek meghatározása is, amely tényezők azonban az NS alkotóiból egyszerűen 
következnek (3. táblázat). 

3. táblázat 
A tükör súlytényező komponensei 

Név Jelölés Meghatározása (entitásonként) 
Tükör arány TA 𝑡𝑎 = 1 − |𝑁𝐴| 
Tükör mérték TM 𝑡𝑚 = 1 − 𝑁𝑀 
Tükör elmozdulás TE 𝑡𝑒 = 1 − 𝑁𝐸𝐴 
Pozitív eltérés PE A PRA-időszak relatív mutató értéke mínusz a legnagyobb mutató érték 

abszolút értékben, osztva az összes területi entitás között tapasztalható 
legmagasabb eltérés abszolút értékével. 

Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

Az NS-höz hasonlóan a TS is az őt alkotó négy elem szorzataként kerül kiszámításra. Értéke 0 és 
1 közé eshet, amelyek közül 0-t a teljes mértékben negatív irányú kilengést mutató, vagy stabil (S1-
típúsú), 1-et pedig a minden elemében pozitív és a legnagyobb ilyen irányú változást adó entitás 
vehetett fel: 

𝑇𝑆𝑗 = 𝑇𝐴𝑗 ∗ 𝑇𝑀𝑗 ∗ 𝑇𝐸𝑗 ∗ 𝑃𝐸𝑗 

Az NS-sel és TS-sel korrigált szenzitivitási-volumenérték a következő: 

𝑘𝜂𝑗 = 𝜂𝑗 ∗ (𝑁𝑆𝑗 + 𝑇𝑆𝑗). 

Ez a mutatószám már magában hordozza a társadalmi/gazdasági jelenséget mérő változóban 

fellépő kilengés mintázatának főbb sajátosságait is. A 𝑘𝜂𝑗-ből számítható a skála- és mértékegység-

független szenzitivitási-index, amely több társadalmi jelenség szenzitivitásának összehasonlítására, 
illetve a különböző területi entitások szenzitív, esetleg fragilis jellegének leírására is lehetőséget 
biztosít: 

𝜃𝜔
𝑛 =

𝑘𝜂𝑗

𝑀𝐴𝑋(|𝑘𝜂𝑗|)
∗ 100. 

n – számításba bevont időszakok száma (PRA és POA egy időszaknak minősül) 
ω – a vizsgált változó kódszáma (jelen esetben egy ilyen változó szerepelt a számításokban, a relatív mutató, amelynek 
kódja 1) 

A kapott értékek -100-tól 100-ig terjedő tartományban értékelik az egyes települések szenzitivitását, 
ahol a negatív értékek a PRA-időszakhoz képest csökkenő irányú elmozdulások dominanciájára és 
volumenére utalnak. Az, hogy a pozitív és/vagy a negatív értékek tekinthetőek fragilis 
elmozdulásnak, ahogy arról korábban részben esett már szó, a vonatkozó társadalmi jelenség 
mutatószámának csökkenésének, illetve növekedésének megítélésétől függ. 

A számítások elvégzése után az esetek többségében a két szélsőség (a -100-as és a 100-as érték) 
egyszerre nem jelenik meg (ennek feltétele az lenne, hogy a legnagyobb kilengést mutató területi 
entitás éppen akkora negatív irányú elmozdulást mutasson, mint amekkora pozitív jellegűt 
valamelyik másik egység). Ellenben mindig előfordul a -100-as vagy +100-as érték közül valamelyik, 
amely enged következtetni a vizsgált területet domináló szenzitivitás jellegére. 

A szenzitivitási-index alkalmazására a jelen dolgozatban két helyen kerül sor, egyfelől a 

munkaerőpiaci szenzitivitás mérésénél (𝜃1
7), amelynek alapját a korábbiaknak megfelelően a relatív 

mutató képezi. Felhasználásra került továbbá a multiplikációs-index25 szenzitivitásának mérésére a 

2007-től 2014-ig terjedő időszakban (𝜃2
8). Itt az inputváltozót a multiplikációs-index képezte, 

                                                 
25 A multiplikációs-index leírására a későbbiekben kerül sor, a „Viszonyszámok, határértékek” című (4.6.) alfejezetben. 
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amelynek esetében a relatív mutatóhoz hasonlóan a negatív irányú kilengés reaktivitást, a pozitív 
irányú fragilitást mutat. 

4.5.3. A térszerkezeti elemek azonosítása 

A Sz-index segítségével elvégezhető Magyarország reaktív, illetve fragilis településeinek 
meghatározása, amelyek – a munkanélküliség térstruktúráját is figyelembe véve – felhasználhatók 
hazánk – globális és nemzeti – munkaerőpiaci trendek tekintetében vett „válság-szenzitivitás” 
településtípusainak lehatárolására. A klasszifikáció alapját jelen esetben a relatív mutató, illetve a 

Sz-index 2007-től 2013-ig vett értéke képezte (𝜃1
7). Előbbi tekintetében az egyes települések 

besorolása négy kategóriába (alacsony, közepes, magas és nagyon magas munkanélküliségű csoport) 
a relatív mutatók említett időszakra vonatkozó átlagainak kvartilisek szerinti bontásával történt. A 
szenzitivitási csoportok „határainak” kijelölése egyéb megfontolásokat követett. A cél ez esetben 
az volt, hogy az értékek eloszlását is figyelembe véve a legszenzitívebb, illetve leginkább fragilis 
50% kerüljön külön kategóriába, míg a másik hányad a 0 közeli, kvázi stabil tartományba. A 
határértékek kezelhetőségének (arányosság) és összehasonlíthatóságának céljából ezt némiképp 
feladva, de közelítve a -1-től 1-ig terjedő Sz-indexszel rendelkező csoport került a stabil, a -1-nél 
alacsonyabb értékeket mutatók a reaktív, míg az 1-nél nagyobbak a fragilis csoportba. Ezáltal a 
települések 57%-a minősült stabiltól különböző kategóriába tartozónak, amely a válság okozta igen 
erőteljes kilengéseket tekintve reális. A „válság-szenzitivitás” településtípusok ezen dimenziók 
mentén a 4. táblázatban közöltek szerint alakultak. 

4. táblázat 
A relatív mutató és a Sz-index értékei alapján generált „válság-szenzitivitás” településtípusok 

 Sz-index 

Relatív mutató 
Szenzitív 

–(-1) 
Stabil 
-1–1 

Fragilis 
1– 

Alacsony 
–6 

Kedvező helyzetű, 
javuló települések 

P
o

zí
ci

ó
ju

k
at

 ő
rz

ő
 

Kedvező helyzetű  
települések 

Kedvező helyzetű, de 
sérülékeny települések 

Közepes 
6–9,7 

Felzárkózó települések 
Átmeneti 

települések 

Lecsúszó települések 

Magas 
9,7–15,1 Reaktív 

válságtelepülések 

Lecsúszó válságtelepülések 

Nagyon magas 
15,1– 

Válságtelepülések 
Erősen sérülékeny 
válságtelepülések 

Adatok forrása: www.afsz.hu, saját számítás 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

A „válság-szenzitivitás” településtípusok elemzésekor a KSH által közölt állandó népességszám 
szerint történt az átlag- és szórásértékek számítása. Az elemzés során a stabilitási fok, a fragilitási 
fok, illetve a reaktivitási fok minden esetben az ilyen jellegzetességet mutató települések adott 
csoport összes községéhez/városához viszonyított részaránya. 

4.6. Viszonyszámok, határértékek 

A munka a fentiek mellett meghatározza és alkalmazza az alábbi viszonyszámokat: 

- Közfoglalkoztatási ráta =
𝑘ö𝑧𝑓𝑜𝑔𝑙𝑎𝑙𝑘𝑜𝑧𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑘 ℎ𝑎𝑣𝑖 á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎𝑣á𝑙𝑙𝑎𝑙á𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑟ú 𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔 𝑠𝑧á𝑚𝑎
; 

- Teljes területi koncentrációs ráta = 
𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝ü𝑙é𝑠𝑒𝑘 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑧ö𝑣𝑒𝑡𝑘𝑒𝑧𝑒𝑡𝑠𝑧á𝑚

á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 𝑛é𝑝𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑠𝑧á𝑚
 adott területi szintre 

számított átlaga; 
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- Multiplikációs mutató (Mx) = 
𝑒𝑔𝑦𝑒𝑠 𝑒𝑠é𝑙𝑦ℎá𝑡𝑟á𝑛𝑛𝑦𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑘𝑒𝑧ő 𝑠𝑧𝑒𝑚é𝑙𝑦𝑒𝑘 ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑣𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑛𝑦𝑖𝑙𝑣á𝑛𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑡 á𝑙𝑙á𝑠𝑘𝑒𝑟𝑒𝑠ő𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
. 

Utóbbi mutatószám esetében „x” a figyelembe vett esélyhátrányok számát jelöli, azaz, ha a ráta 
számlálójában a tartósan munkanélküliek mellett például a pályakezdők és a 45 év felettiek is helyet 
kapnak, az érték három. A Multiplikációs mutató arra ad választ, hogy feltételezve az esélyhátrányok 
egyenletes eloszlását, minimum hány esélyhátrány jutna egy nyilvántartott álláskeresőre. Ha a 
mutató értéke emelkedik, az esélyhátrányok halmozódásából fakadó feszültségek az adott területi 
entitás esetében fokozódnak. A mutatóba az alábbi 5 esélyhátrány került: 

 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma; 

 Nyilvántartott megváltozott munkaképességű álláskeresők száma; 

 50 évesnél idősebb nyilvántartott álláskeresők száma; 

 Általános iskolai vagy kevesebb végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma; 

 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma. 

Ennek megfelelően a multiplikációs-index maximumértéke 5, amely abban a szélsőséges esetben 
adódik, amennyiben minden egyes – az adott területi szinten – nyilvántartott álláskereső az összes 
vizsgált esélyhátránnyal rendelkezik. A másik végletet a nulla érték képviseli. Ez esetben az adott 
területi entitáson a nyilvántartott álláskeresők között egy személy sincs, aki a fenti öt esélyhátrány 
valamelyikével rendelkezne. 

A Relatív Esélyhátrány Mutató (REM) célja, hogy az egyes személyek esetében meghatározza az 
esélyhátrányok halmozódásának mértékét. Számítása az alábbi módon történik: 

Relatív Esélyhátrány Mutató (REMx) = 
𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 𝑒𝑠é𝑙𝑦ℎá𝑡𝑟á𝑛𝑦𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑦é𝑛𝑒𝑛𝑘é𝑛𝑡

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡 𝑒𝑠é𝑙𝑦ℎá𝑡𝑟á𝑛𝑦 𝑠𝑧á𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑦é𝑛𝑒𝑛𝑘é𝑛𝑡
. 

A REM esetében „x” a vizsgálatba vont esélyhátrányok számát jelöli. A jelen dolgozathoz 
kapcsolódó leghátrányosabb helyzetű személyek által kitöltött kérdőív esetén értéke 7, amely a 
következő esélyhátrányokat takarja: 

 50 év feletti, 

 Fiatalkorú (18 év alatti), 

 8 általános vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, 

 Nagycsaládos (párkapcsolatban, házasságban él és három vagy több gyermeket nevel) vagy 
egyedülálló gyermekkel 

 Tartósan (egy éven túl) álláskereső, 

 Pályakezdő, 

 Rossz anyagi helyzetű.  

A REM maximumértéke minden esetben 1, ekkor az álláskereső az összes vizsgált (jelen esetben 
hét darab) esélyhátrányban érintett. Minimumértéke 0, amely azoknál az álláskeresőknél adódik, 
akik az indexált esélyhátrányok közül eggyel sem rendelkeznek. 

A dolgozat számol továbbá a domináns, illetve másodlagos jellegekkel (esélyhátrányok, 
közfoglalkoztatási formák, startmunkapillérek), amely elhatárolás a változók abszolút értékei 
alapján történnek. Domináns jellegű az adott tulajdonság, ha a vizsgált területi entitáson a leginkább 
jellemző. Másodlagos jelleg esetén a tulajdonság előfordulása a második leggyakoribb. Amennyiben 
több egyenlő számosságú tétel található, „vegyes” jelleg került azonosításra. 

Az esélyhátrányok változékonysága homogén, amennyiben a vizsgált időszakban (8 év) legalább 
7 alkalommal az adott típusú esélyhátrány szerepelt az első (a másodlagos esélyhátrányoknál pedig 
a második) helyen. Amennyiben két időszakban más esélyhátrány került ebbe a pozícióba, alacsony, 
három esetén közepes, négy esetén magas, több váltás esetén nagyon magas a változékonyság. 
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Az új típusú szociális szövetkezetek elemzésénél az egyes társadalmi/gazdasági szolgáltatási 
kategóriák elhatárolása 25%-os lépések alkalmazásával történt, azaz a „dominánsan gazdasági” 
jelzővel rendelkező településeken a társadalmi jellegű tevékenységet folytató szolgáltatói szféra 
részaránya nem érte el a 25%-os részarányt, míg a „dominánsan társadalmi” szolgáltatásokkal 
jellemzett területen ez az érték meghaladta a 75%-ot. Az „inkább gazdasági” szolgáltató jellegű 
településeken a társadalmi szolgáltatások részaránya 25–50%-os, míg az „inkább társadalmi” 
szolgáltató község/város esetében az érték 50–75%. 

A mobilitás elemzésénél alkalmazott mutatószám a helyettesítési mutató (%). Egy eszköz akkor 
helyettesít egy másikat, ha az havonta legalább 10 000 Ft-tal kedvezőbb költségű bejárást biztosít. 
Amennyiben a helyettesítési mutató értéke 10%, az azt jelenti, hogy a vizsgált (jelen esetben 
hátrányos helyzetű) települések 10%-án van legalább egy olyan közlekedési eszköz, amellyel a 
bejárás legalább 10 000 Ft-tal olcsóbban megoldható. 

Szintén a munkavállalási célú mobilitás értékelésénél alkalmazott mutató az összevont 
rugalmasság, amely megmutatja, hogy a foglalkoztatási szektorok (primer, szekunder és tercier), 
„szférák” (állami/önkormányzati szféra, versenyszféra, civil szféra), bérezési formák (kötött 
havibér, órabér, teljesítményalapú bérezés), illetve munkaidő (teljes munkaidő, részmunkaidő, 
alkalmi foglalkoztatottság) vonatkozásában az egyén mennyire alkalmazkodókész. Számítása az 
alábbiak szerint történik: 

Ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑣𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑢𝑔𝑎𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠á𝑔 =
𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑧
, ahol 

xn – az egyes tényezőkben (szektorok, szférák, munkaidő, munkabér) az egyén által elfogadott formák száma (jelen 
esetben minimum 0, maximum 3) osztva a tényezőváltozatok maximális számával 
z – a vizsgált tényezők száma (jelen esetben 4) 

Az összevont rugalmasság minimumértéke minden esetben nulla, maximumértéke 1. A 
mutatószám számítható egyénre, illetve átlaga megadható a teljes mintára. 

4.7. Primer források, kérdőíves felmérés, mélyinterjúk 

A jelen munka hangsúlyt helyez a primer forrásokra, amelyekhez kapcsolódóan a kutatás során 
három alkalommal került sor komplex kérdőíves felmérésre. Ezek az alábbi csoportokra 
fókuszáltak: 

 A szociális szövetkezeti rendszer tagjai közül a célcsoport bázisát az országos 
nyilvántartásban szereplő több, mint másfél ezer új típusú szociális szövetkezetből az a 391 
darab adta, amelynek székhelye valamely, a vizsgálta tárgyát képező járás/kistérség 
településén található. A szociális szövetkezeteknek szóló kérdőívek 100 kérdést 
tartalmaztak, nyolc téma köré csoportosítva (1. függelék): 

a. Megalakulással, a szervezet létrejöttével kapcsolatos kérdések; 
b. Tevékenység, döntési mechanizmusok; 
c. Foglalkoztatás szerkezeti sajátosságai, volumene, az új típusú szociális szövetkezet 

szerepe a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásában; 
d. Humán és tárgyi erőforrások, a szövetkezetek szerepe a közösségfejlesztésben; 
e. Gazdasági fenntarthatóság; 
f. Kereslet/kínálat, piaci jelenlét; 
g. Önfenntartás; 
h. Együttműködés más szövetkezetekkel és önkormányzatokkal. 

A kérdőívet postai úton a teljes célcsoport megkapta, értékelhető választ 132 szervezet 
adott. 
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 Az önkormányzatok számára összeállított kérdőív célcsoportját Magyarország azon 885 
települése képezte, amely vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségben, vagy komplex 
programmal fejlesztendő járásban található (2. függelék). Az elektronikus úton megküldött 
ívekre 513 hasznosítható válasz érkezett. A kérdőív a közfoglalkoztatás területi kérdéseire 
kereste a választ. Az ívek 66 kérdésen keresztül vizsgálták a településen megvalósuló 
közfoglalkoztatási programok által érintett potenciális csoportok szerkezeti sajátosságait, a 
rendelkezésre álló humán erőforrások felhasználásának jellegzetességeit. A 
kérdéscsoportok között szerepeltek a programok lebonyolításához kapcsolódó, illetve 
anyagi erőforrások felhasználásához kötődő elemek is. A kérdőívek továbbá kitértek: 

a. A közfoglalkoztatástól várt rövid, közép és hosszú távú, elsősorban a települést és 
a mikrotérséget (járás) érintő hatások megítélésére. 

b. Az egyes közfoglalkoztatási típusok és a teljes program erősségeire, a benne rejlő 
lehetőségekre és a továbbfejlesztés lehetséges irányaira. 

c. A közfoglalkoztatási programok, kiemelt figyelmet fordítva a Start-
munkaprogramok szerepére a területfejlesztési célok megvalósulásában. 

d. A helyi munkaerőpiac sajátosságaira, a programban résztvevők munkaerőpiaci 
integráció lehetőségeire. 

e. A közfoglalkoztatási programokban résztvevő személyekkel kapcsolatos 
tapasztalatokra, a munkaerő gazdálkodáshoz kötődő meglátásokra 

f. A közfoglalkoztatás helyi piaci szereplőkre gyakorolt hatásaira. 

 Kérdőíves felmérés keretében került feltérképezésre a halmozottan hátrányos helyzetű 
álláskeresők problémájának több, részben szubjektív – pl. mobilitási hajlandóság – 
szegmense (3. függelék). A kérdőíves vizsgálat bázisát az alábbiakban pontosan 
meghatározott leghátrányosabb helyzetű álláskeresők csoportja képezte. Mivel ezen 
álláskeresők köre a munkaügyi statisztikákban nem definiált, így a kérdőíveket a 
Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők közül töltötték ki, amely csoport jó 
közelítéssel megfelelt a vizsgálat szempontjainak. A felmérés területi bázisát a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek, illetve a komplex programmal fejlesztendő járások 
képezték. A kapcsolódó íveket az összes térségben található 885 település önkormányzati 
hivatala megkapta (a hivatal e-mail címére postázva). A kísérőlevél – illetve az azt kiegészítő 
telefonos megkeresés – az önkormányzatokat kérte fel, az ívek kitöltetésére, majd digitális 
és/vagy postai úton történő visszafordítására. A hivatalok a kérdőíveket egyszerű véletlen 
mintavétel alapján juttatták el a célszemélyekhez. A mintegy egy éven át folytatott felmérés 
eredményeként 579 fő töltötte ki a 56 kérdésből álló ívet. A kérdőívek a leghátrányosabb 
helyzetű álláskeresők csoportjának struktúrájára, munkaerőpiaci-területi esélyeire, szociális 
helyzetére, munkaerőpiaci elvárásaira (bérezési igény, mobilitási készségek, 
szektorpreferenciák stb.), motivációira, illetve a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
meglátásaira fókuszáltak. Kitértek továbbá az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek és a 
munkaerőpiaci helyzet javításával kapcsolatos lehetőségek álláskeresők általi megítélésére. 

A munka során összesen 1224 darab kérdőív került felvételre, rögzítésre és feldolgozásra, amely 
érték nem tartalmazza a hibás kitöltésből, illetve adathiányból fakadóan figyelmen kívül hagyott 
elemeket. Mind a szociális szövetkezetek, mind az önkormányzatok esetében a teljes célcsoport 
megkapta a kérdőívet, míg a leghátrányosabb helyzetű álláskeresőknél a mintába kerülés egyszerű 
véletlen mintavétel segítségével történt. 

A kérdőívek eredményeinek finomítása, a részkérdések (egyúttal a kérdőívek tapasztalatai 
alapján felmerülő további kérdések) tisztázása, és az egyedi, speciális esetek ok–okozati 
összefüggéseinek megismerése az egyes szegmensekben érintett szakemberekkel folytatott interjús 
megkérdezéseken keresztül történt. Az interjúk során személyes megkeresésre vagy telefonos 
adatfelvételre került sor. Az egyéni, diádikus, tematikus interjúk strukturált vázlatok segítségével 
zajlottak, ugyanakkor a nyitott kérdések megválaszolásának is teret engedtek. Az adatfelvétel során 
a kérdező az egyes részkérdéseket finomította, magyarázta, további szempontokkal egészítette ki. 



58 
 

Fontos szempont volt az összehasonlíthatóság lehetőségének megtartása, így az időközben 
felmerült kérdésekkel az újabb vázlatok folyamatosan frissültek, kiegészültek (de a korábbi elemek 
megmaradtak). A tematizálást, a tervezést, interjúkészítést és az átírást követően került sor az 
adatredukcióra, majd a tartalmi összegzésre, a kódolásra, a legfontosabb szálak csoportosítására. A 
válaszok megbízhatóságát, amennyiben arra lehetőség volt, szekunder adatokkal való összevetéssel, 
illetve az interjú során a kérdések – eltérő formában – történő ismétlésével ellenőriztük. A 
megkérdezettek köre az alábbi: 

 A szociális szövetkezetek esetében azok vezetői, adott esetben a kapcsolódó terület 
felelősei, illetve a szervezet ügyintézői, adminisztratív feladatkört betöltő munkavállalói 
voltak. 

 Az önkormányzati kérdőívek, illetve a közfoglalkoztatás egyes aspektusainak vizsgálata 
során a célcsoportot a települések polgármesterei, illetve a közfoglalkoztatást koordináló 
felelős személyek képezték. 

 A hátrányos helyzetű álláskeresők köréből a terepi adatfelvételezés során a kérdőíveket 
kitöltők közül egyszerű véletlen mintavétellel került kiválasztásra az interjúalanyok 
személye. 

A primer kutatásokhoz kapcsolódóan a végső eredmények megfogalmazásában szerepet játszottak 
azok a terepi beszélgetések és terepbejárásokon szerzett tapasztalatok, amelyek érvényessége, 
általánosíthatósága a fenti módon elkészített interjúk során nyert igazolást. 

4.8. Alkalmazott szoftverek 

Az egyes kérdőívek és interjúk tapasztalatainak feldolgozása, az adatok rendszerezése, strukturálása 
a megfelelő kódolást követően MS Access2013 és 2016 adatbázis kezelő szoftverrel történt, amely 
az információhalmaz rendezett lekérdezésére, kimutatások készítésére, illetve egyes összefüggések 
feltárására is lehetőséget biztosított. Egyes adatválogatási, (újrakódolási) megoldásokhoz, 
diagramok készítéséhez, illetve bizonyos leíró statisztikai paraméterek számításához MS Excel 2013 
és 2016 került felhasználásra. Utóbbi program használatát indokolta továbbá, hogy, mivel az széles 
körben rendelkezésre áll az egyetemi hallgatók körében, a mobilitás vizsgálatánál, illetve a 
szenzitivitás számítását, az index alkalmazását elősegítendő input táblák, illetve nyilvánosan 
elérhető modulok elkészítésénél/közzétételénél ez a platform bizonyult a legalkalmasabbnak. A 
statisztikai próbák, összefüggés-vizsgálatok, illetve egyéb statisztikai műveletek futtatása IBM SPSS 
Statistics 22.0 és a gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) programmal 
történt. A digitális térképek attribútum tábláinak feltöltése, az adatcsoportok rendezése Libre 
Office 3.6, a kartogramos ábrázolás, megjelenítés QGIS 2.12.2 (Quantum GIS) és ArcGIS 
felhasználásával történt. Egyes ábrák adattartalmának bővítése vektoros szerkesztőprogrammal, 
CorelDraw X7-tel folyt. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. Az esélyhátrányok halmozódásának területi mintázata 

5.1.1. A leghátrányosabb helyzetű álláskeresők csoportja és annak strukturális sajátosságai 

5.1.1.1. Az álláskeresők csoportosítása, a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők fogalmának 
meghatározása 

A hátrányos helyzetű álláskeresők fogalmát a különböző szerzők saját célrendszerüknek 
megfelelően, differenciáltan határozzák meg (ŐRY M. 2005, HALMOS CS. 2005., BENKE M. szerk. 

2006). Őry Mária külön nem vállalkozik a fogalom definiálására, ugyanakkor tanulmányában 
hátrányos helyzetű csoportként kiemelten kezeli: 

 az alacsony végzettségűeket, 

 a bevándorlókat, menekülteket, 

 a megváltozott munkaképességű személyeket, illetve 

 a kisebbségeket (cigányságot). 

A vizsgálatok egy része a hátrányos helyzetű státusz lényegét a munkaerőpiaci esélyek alakulásában 
látja. A fogalmat azokra az álláskeresői csoportokra vonatkoztatják, amelyek munkaerőpiaci esélyei 
az átlaghoz viszonyítva alacsonyabbak. Felsorolásukban helyet kapnak az alacsony iskolai 
végzettségűek, a tartósan munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek, a 45 év felettiek, a 
gyermekgondozási ellátásban részesülők és a munkaképes korhatár alatti, de már nyugdíjas 
felnőttek (BENKE M. szerk. 2006). Halmos Csaba – munkaerőpiaci kérdéseket vizsgáló írásában – 
hangsúlyozza a hátrányos helyzetű csoportok mibenlétének értelmezési keret-, kontextus- és 
időfüggőségét, majd megállapítja, hogy azok főbb típusai: 

 a társadalmi, családi helyzetükből vagy előítéletekből fakadóan, 

 személyiségjegyekből fakadóan, 

 valamely ún. karakterisztikus hátrányából eredően (megváltozott munkaképességűek), 

 földrajzi helyzetükből következően, 

 vagy a fentiek halmozott vagy részben halmozott megjelenése okán hátrányos helyzetűek. 

A fogalmak között megjelenik tehát a földrajzi helyzet is, illetve szerepet kap az esélyhátrányok 
halmozódásának problémája, ugyanakkor a munka kiemelt figyelmet csak utóbbi képzéssel való 
kapcsolatára helyez (HALMOS CS. 2005). 

A fogalom széles körű értelmezhetőségét mutatja, hogy egyes megközelítések a fenti felsorolást 
számos további elemmel kiegészítik (vagy épp elhagynak bizonyos faktorokat). A hátrányos 
helyzetű álláskeresők csoportja eszerint bővíthető az eladósodottsággal sújtott, a rossz 
infrastrukturális adottságokkal rendelkező településeken, illetve mélyszegénységben élő 
személyekkel, a szenvedélybetegekkel és azokkal, akik legális munkából megélni nem tudnak 
(KARLOVITZ J. T. 2012). 

A hátrányos helyzetű álláskeresők csoportját európai uniós szinten a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet 2. cikk 18. pontja definiálja, ebbe a kategóriába sorolva mindazokat, akik: 

 az előző 6 hónapban nem álltak rendszeresen fizetett alkalmazásban, 

 nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 

 50 évesnél idősebbek, 

 egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, 
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 L 214/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.9. HUe) valamely tagállam olyan 
ágazatában vagy szakmájában dolgozók, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi 
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos 
egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, 

 egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartoznak; 

 szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, 
hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen. 

A besorolás alapja az álláskeresés időtartama, az életkor, a családi állapot, az etnikai helyzet, illetve 
a súrlódásos munkanélküliség egy-egy dimenziója. A fenti osztályozás, bár meghatározza a súlyosan 
hátrányos helyzetű álláskeresők fogalmát, a csoport lehatárolását egyetlen tényezővel, a tartós 
munkanélküliség egy szélsőséges típusával végzi el. Kimondja, hogy az a személy tekinthető ebbe a 
csoportba tartozónak, aki legalább 24 hónapja nem állt alkalmazásban. 

A hazai szabályozásban a hátrányos helyzetű személyek fogalmához a 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet ad – összhangban az EU-s irányelvekkel – útmutatást. A hivatkozott dokumentum 11. § 
2/a/aa pontja szerint bértámogatás megállapításakor hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni 
azt az álláskeresőt aki: 

 legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 az 50. életévét betöltötte, 

 25. életévét nem töltötte be, 

 a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, 

 a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, 

 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg 
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, 

 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését 
töltötte, 

 nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres 
fizetett alkalmazásban. 

Kiegészíti továbbá a kitételeket a súlyosan hátrányos helyzetű személyek körével: „súlyosan 
hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki legalább 24 hónapja álláskereső, 
vagy a (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontja [a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként 
tartja nyilván] kivételével azt a hátrányos helyzetű személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső.” A 
meghatározás tehát nem tér el jelentősen az európai unióstól. Két pontban lép tovább, nagyobb 
szerepet ad a gyereknevelésnek, illetve felveszi kategóriái közé a börtönből szabadult státuszúakat. 
Hátrányos helyzetűként kerül meghatározásra továbbá az a munkavállaló, akit munkahelyének 
elvesztése fenyeget, és 

 az ötvenedik életévét betöltötte, vagy 

 életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A rendelet közvetett módon hangsúlyozza, hogy az alacsony iskolázottság és az idős kor egyaránt 
– a jelenlegi munkaerőpiaci státusztól függetlenül – a legsúlyosabb esélyhátrányok körébe tartoznak. 

A fenti definíciók közös tulajdonsága, hogy az esélyhátrányok halmozódására nem, vagy csak 
részleges figyelmet fordítanak, amely indokolttá teszi az álláskeresők csoportjának a jelen dolgozat 
céljaihoz jobban igazodó meghatározását. A szegmentálás alapja a munkaerőpiaci (re)integráció 
esélyének (valószínűségének) mértéke, amely szorosan összekapcsolódik a foglalkoztatói oldal 
parciális munkaerő-keresleti elvárásai és az álláskeresők tulajdonságainak illeszkedésével. A fentiek 
alapján az alábbi három csoport került megkülönböztetésre (TÉSITS R. – ALPEK B. L. 2013): 
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 Potenciális és/vagy effektív versenyelőnnyel rendelkező álláskeresők (A-típus). 

 Versenyelőnnyel nem rendelkező, de kiemelt esélyhátránnyal sem bíró álláskeresők  
(B-típus). 

 Esélyhátránnyal, vagy az esélyhátrányok halmozódásával jellemezhető álláskeresők  
(C-típus). 

Az első, egyben legszűkebb csoportot az A-típusú, effektív és potenciális versenyelőnyök sorával 
rendelkező álláskeresők alkotják. Körük általában nem rendelkezik esélyhátránnyal, vagy valamely 
tulajdonságukra (képességeik, kompetenciáik, motivációjuk, tudásuk, társadalmi–gazdasági–
földrajzi helyzetük) alapozva azok önerőből ellensúlyozhatók. Az A-típusú álláskeresők 
munkaerőpiacai esélyei kiválóak, a csoport fogalmából következően allokációs, mobilitási 
problémákkal sem küzdenek. Ennek eredményeként munkaerőpiaci integrációjuk – szinte 
kizárólagosan az elsődleges munkaerőpiacon – gyors, az elhelyezkedés lakhely/munkahelyváltás 
technikailag szükséges idejét alig haladja meg, jellemzően 1–2 hónap. Sokuk – amennyiben 
pályakezdők – már az oktatásban töltött évek alatt szerez magának munkahelyet vagy állásajánlatot, 
esetlegesen külső, például céges ösztöndíjjal folytatja tanulmányait. A munkaügyi statisztikákban 
nem, vagy csak alig jelennek meg, felvételüket a nyilvántartásba sokszor nem kezdeményezik, 
ellátást nem vesznek igénybe. A jelen dolgozat tárgyát képező csoporttól az A-típusú álláskeresők 
köre áll a legmesszebb. Említésüket az teszi indokolttá, hogy ők testesítik meg azt az álláskereső 
ideáltípust, amelyhez a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak közelítése leginkább elősegíti a 
kialakult munkaerőpiaci feszültségek enyhülését. 

A B-típusú álláskeresők képezik a magyar munkaerőpiaci kínálat legnagyobb létszámú elemét, 
abban az esetben, ha az esélyhátrányok közül figyelmen kívül hagyjuk a nemi besorolás kérdését. A 
B-típusú álláskeresők körébe azok a személyek tartoznak, akik ugyan nem rendelkeznek kiemelkedő 
versenyelőnnyel, elhelyezkedésüket esélyhátrány sem nehezíti. Képességeik, kompetenciáik nem 
gátolják a munkába állást, tudásuk, képzettségük megfelelő, motivációjuk elfogadható és szociális–
gazdasági környezetük is átlagos, vagy annál kedvezőbb, ugyanakkor ezen elemek nem mutatnak 
tökéletes egységet. Leggyakrabban az említett tényezők valamelyike gyengébb, amely lerontja a – 
még mindig megfelelő esélyekkel rendelkező – munkaerőpiaci érvényesülést. Gyakori a környezet 
problémája, például a mobilitási lehetőségek alacsony – de nem végletesen alacsony – foka, vagy a 
megszerzett végzettség munkaerőpiaci túlkínálata. Munkaerőpiaci integrációjuk kielégítő, 6 
hónapon belül képesek állást találni, hiszen ha ez nem valósul meg, egy esélyhátránnyal, a tartós 
munkanélküliséggel már másik csoportba sorolódnak. A munkaerőpiaci statisztikákban az A-típusú 
álláskeresőknél nagyobb számban jelennek meg, recessziós időszakokban számuk emelkedhet, 
ellátásban részesülhetnek. 

A jelen dolgozat tárgyához kapcsolódó fókuszcsoportot a C-típusú álláskeresők köre képezi. 
Ebbe olyan személyek kerülnek, akik legalább egy, jellemzően azonban több – fent nevesített – 
esélyhátránnyal rendelkeznek. A csoport ennek megfelelően tovább differenciálható hátrányos 
helyzetű (egy esélyhátrány) és halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőkre (két vagy több 
esélyhátrány). Esélyhátrányon a dolgozat tágabb értelemben olyan tulajdonságot ért, amely az adott 
társadalmi–gazdasági környezetben érzékelhetően megnehezíti az álláskereső elhelyezkedését, 
illetve amely gátolja, hogy a földrajzi térben úgy mozduljon el a leendő munkavállaló, hogy a 
munkaerő kínálata iránt támasztott kereslettel rendelkező területekre vándoroljon. A C-típusú 
álláskeresők csoportjában gyakori a multiplikáció megjelenése, amikor is a fenti esélyhátrányok 
olyan kombinációja alakul ki, amely az elhelyezkedési esélyeket jelentősebb mértékben rontja, mint 
a kettő vagy több esélyhátrány külön-külön vett hatásainak összege. A jelenség értelmezhető 
egyénekre, csoportokra (a módszertanban bemutatott REM segítségével) és területi egységekre (a 
multiplikációs-index alkalmazásával) is. 
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5.1.1.2. A REM és az esélyhátrányok halmozódásának csoportspecifikus sajátosságai 

A vizsgálatba bevont álláskeresők csoportjában az esélyhátrányok relatív gyakorisága a normális 
eloszlás görbéhez hasonló ívet ír le26 2,91-es várható értékkel és 1,2-es szórással, amely erős, 
mintegy háromszoros átlagos halmozódásra utal (a megkérdezettek több mint 64,5%-a ennyi, vagy 
ennél több hátrányos tulajdonsággal rendelkezett) és előre jelzi a csoport kedvezőtlen 
munkaerőpiaci pozícióját (4. ábra). 

4. ábra 
Az esélyhátrányok számának eloszlása és relatív gyakorisága a mintában (2014) 

 
Adatok forrása: Saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A vizsgált esélyhátrányok közül az életkor (50 év felett), az alacsony iskolai végzettség, a családi 
állapot, a tartós munkanélküliség és az anyagi helyzet mutattak szignifikáns kapcsolatot27 a 
multiplikációt 0-1 skálán mérő REM értékével. Ezek tehát azok az esélyhátrányok, amelyek szerepe 
döntő a C-típusú álláskeresők versenyhátrányának kialakulásban. A REM és az egyes 
esélyhátrányok közötti kapcsolatok szorosságát mérő Eta mutató értékeit az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat 
Az egyes esélyhátrányok kapcsolatának erőssége a C-típusú álláskeresők körében tapasztalható halmozódási 

fokkal (REM) 
Esélyhátrány Eta 

Szignifikáns kapcsolatok 

Családi állapot 0,572 

Alacsony iskolai végzettség 0,542 

Rossz anyagi helyzet 0,527 

50 év feletti 0,498 

Tartós álláskereső 0,470 

Nem szignifikáns kapcsolatok 

Pályakezdő - 

18 év alatti - 

Adatok forrása: Saját felmérés 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

                                                 
26 A csúcsosság (-0.349688221) és a ferdeség (-0.293671927) értékei abszolút értékben nem haladják meg az egyes 
értéket, azonban az egy mintás Kolmogorov-Smirnov Teszt eredménye alapján a normalitás feltételezése elvethető 
(p=0,000). 

27 F-próbával vizsgálva 0,05-s szignifikancia szinten. 
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A halmozódást generáló tulajdonságok körében – a hatásmintázatok alapján – két típus különíthető 
el: az „okozati”, illetve a „keresztkölcsönható” esélyhátrányok köre. Az okozati esélyhátrányok 
sajátossága, hogy a REM növekedésével számottevően emelkedik az előfordulásuk, azaz inkább a 
magasabb REM szinteken, és elsősorban mint a multiplikáció következményei jelennek meg. A 
vizsgált hátrányos helyzetű csoportban ilyen esélyhátrányok a tartós munkanélküliség, illetve a rossz 
anyagi helyzet. A keresztkölcsönható esélyhátrányok esetében ugyanakkor a halmozódás fokának 
növekedése oda-vissza kölcsönhatásban van az esélyhátrány megjelenésével. Ha nő a REM, az 
adott esélyhátrány is nagyobb valószínűséggel fordul elő, illetve ha az adott esélyhátrány megjelenik, 
akkor emelkedik a magasabb REM megjelenésének valószínűsége. Azaz a keresztkölcsönható 
esélyhátrány a REM oka és okozata is lehet. A keresztkölcsönható esélyhátrányok megjelenésének 
is lehet határozott mintázata, azonban az eltérő jellegű, mint az okozati esélyhátrányoké. A mintába 
kerülő személyek esetében ilyen típusúak az 50 év feletti kor, az alacsony iskolai végzettség és a 
családi állapot. 

A két okozati esélyhátrány, a tartósan munkanélküliség, illetve a rossz anyagi helyzet elsődleges 
szerepe nem a REM-re gyakorolt közvetlen hatásában áll, hanem azokban a közvetett 
mechanizmusokban, amelyek a multiplikáció oldását ellehetetlenítik. Az okozati esélyhátrányok 
megszűntetése tehát szükséges, de nem elégséges feltétele a halmozódás okozta problémák 
számottevő (azaz az esélyhátrány eltűntetéséből automatikusan következő mértékűnél nagyobb) 
enyhítésének. Ez összecseng a passzív eszközök eredménytelenségével a vizsgált halmozottan 
hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci-területi esélyeinek javításában. Ezzel szemben a 
keresztkölcsönható esélyhátrányok mérséklésével a multiplikáció volumene közvetlenül és jelentős 
mértékben csökkenthető. A későbbiekben bemutatott közfoglalkoztatás szerepét hangsúlyozza, 
hogy az – a keresztkölcsönható esélyhátrányok például képzéssel történő mérséklése mellett – 
lényegében éppen az okozati kölcsönhatásokat semlegesíti (munkát ad, tehát a tartós álláskeresés 
megszűnik, illetve magasabb jövedelmet biztosít, amely oldja a rossz anyagi helyzetet). A 
közfoglalkoztatás tehát képes egy csoportspecifikus munkaerőpiaci problémakör oldásának 
szükséges feltételei biztosításában, azon személyek körében, amelyek a C-típus álláskeresők 
halmozottan hátrányos helyzetű altípusaiba tartoznak. 

Az okozati esélyhátrányok két dimenzió mentén fejtenek ki befolyásoló hatást. A hatás alanya 
szerint módosítják az egyén, illetve a család/tágabb közösség életkörülményeit, elhelyezkedési 
esélyeit. A hatás iránya lehet közvetlen (a munkaerőpiaci esélyeket közvetlenül csökkentő), illetve 
közvetett (a munkaerőpiaci esélyeket más esélyhátrányok valószínűségének növelésén keresztül 
csökkentő). Az anyagi helyzet és a tartós munkanélküliség esetében a fenti hatásokat a 6. táblázat 
foglalja össze. 

6. táblázat 
A tartós munkanélküliség, illetve a rossz anyagi helyzet hatása a megkérdezett személyek és családjaik 

munkaerőpiaci esélyeire (2016) 
Tartós munkanélküliség 

és anyagi helyzet 

Hatás alanya 

Egyén Család/tágabb közösség 

Hatás 
jellege 

Közvetlen 

Munkaszocializáció és motiváció 
romlik, lemaradás a munkaerőpiaci 
trendektől, elvárásoktól, /rosszabb 

minőségű ruházat, kedvezőtlenebb higiéniás 
állapot 

Kedvezőtlen továbbörökített minta, 
munkakultúra 

Közvetett 

Szenvedélybetegségek 
kialakulása/képzési lehetőségek elérhetősége 
romlik, megélhetési bűnözés (börtön, büntetett 

előélet veszélye), rekreációs lehetőségek 
beszűkülése, mobilitás csökken 

Berendezkedés a munkanélküliségre 
hiszterézis kialakulása/anyagi helyzet 

miatti feszültségek a családon belül, 
gyerekek állami gondozásba vétele, gyerekek 

taníttatásának lehetősége beszűkül 

Adatok forrása: Saját felmérés 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A táblázatban közölt tételek azokat a hatásokat rögzítik, amelyeket a kérdőívek és az interjúk 
tapasztalatai alapján az álláskeresők megosztottak, így érvényesülésük a legerőteljesebb a vizsgált 
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csoportban. A legsúlyosabb – legnagyobb említési gyakorisággal rendelkező – tényezők között 
kiemelendő az anyagi helyzet hatása a mobilitásra, illetve a tartós munkanélküliségből eredően a 
motivációk elvesztése. Előbbi meghatározó szerepet játszik a csoport (A- és B-típusú 
álláskeresőkkel szemben vett) kedvezőtlen mobilitási fokának kialakulásában. Utóbbi két 
legfontosabb eredménye a „valódi” álláskeresés feladásában és a 
munkanélküliségre/közfoglalkoztatásra való berendezkedésben nyilvánul meg. 

A fiatalkorú és a pályakezdő státusz a megkérdezettek körében nem mutatott egyértelmű 
összefüggést a REM alakulásával. Előbbi faktor esetében a kapcsolat gyengeségét részben az 
alacsony mintaelemszám és a fiatalkorúak mintabéli arány magyarázza, így a pontos hatás 
megismeréséhez az interjúk tapasztalataira kell alapozni. Ezek tanulsága szerint a multiplikáció jelen 
van a fiatalkorú álláskeresők csoportjában, az jellemzően az alacsony iskolai végzettséget, illetve a 
pályakezdő státuszt vonzza, amely részben magától értetődő, és összefüggésben áll azzal, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű településeken – a demográfiai sajátosságokból fakadóan sok 
esetben szegény roma háztartásokban – nevelkedő fiatalok sem motivációt, sem lehetőséget nem 
éreznek arra, hogy az általános iskolánál magasabb szintű oktatási intézményben folytassák 
tanulmányaikat. A helyzetet nehezíti, hogy egyes esetekben a családi állapot is csökkenti az 
elhelyezkedés valószínűségét. A megkérdezett fiatalok közel ötöde nyilatkozott úgy, hogy ő maga 
az egyetlen munkaképes személy a családban, fiatalabb testvérei még nem érték el a 14 éves kort, 
szülei pedig rokkantnyugdíjasok, szenvedélybetegek (ez utóbbira az érintettek 39%-a mutatott rá). 
Emellett főleg a nagyobb lélekszámú családokban a kedvezőtlen anyagi helyzet, illetve a mobilitás 
alacsony foka vezettek a korai álláskereséshez, amelyek szintén hangsúlyos esélyhátrányok, egyúttal 
a multiplikáció megjelenésének fontos elemei. A képzettségi és anyagi kilátások függvényében 
feltételezhető a tartósan álláskeresői státusz megjelenése, amely a megkérdezetteknél több esetben 
azért nem fordult elő, mivel elhelyezkedési kísérleteik kezdete még nem érte el az egy éves időtávot. 

A pályakezdőkkel kapcsolatban a vizsgálat rámutatott, hogy a megkérdezett személyek körében 
a csoport jelentős része a B-típusba, illetve a C-típus hátrányos helyzetű altípusába tartozik, azaz ez 
a státusz nem járult hozzá egyértelműen az esélyhátrányok halmozódásának kialakulásához. 
Szignifikáns kapcsolat adódott a képzettség relációjában28. A pályakezdők között alig fordult elő 
(3,8%), hogy valaki kevesebb, mint 8 általánossal rendelkezne, ezzel szemben az érettségizettek és 
a szakközépiskolát végzettek aránya megközelítette a 25%-ot (a nem pályakezdőknél a 10%-ot sem 
érte el). A felsőfokú végzettség is náluk volt jellemzőbb (mintegy 10%, szemben a kontroll-csoport 
1,8%-val), míg a 8 általános részaránya alig haladta meg a 25%-ot. Ráadásul a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők szinte kizárólagosan a körükből kerültek ki (közel 16%-os pályakezdők 
csoportján belüli részesedéssel). A háttérhatások között megjelent az oktatási rendszer kiterjedtebb 
elérhetősége, a magasabb tanköteles kor, illetve a technológiai fejlődéshez társuló tudáskényszer. A 
pályakezdő státusz tehát kis valószínűséggel vonzza az alacsony végzettséget, ez a halmozódási 
kapcsolat nem realizálódott. Jellemzően elmúltak 18 évesek (azaz a fiatal korúak többsége 
pályakezdő, de a pályakezdők többsége nem fiatalkorú), ugyanakkor még nem érték el 50. 
életévüket, így ezt az esélyhátrányt sem vonzzák. A pontos képhez hozzátartozik az a 
csoportspecifikus sajátosság, hogy a C-típus halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők körében 
a magasabb életkorú pályakezdők aránya megemelkedik, nem ritka, hogy valaki még 30, vagy akár 
40 évesen is az első álláshelyét keresi, vagy „csak” közfoglalkoztatásban végzett a felmérésig 
munkát. A további három esélyhátránnyal (anyagi helyzet, családi állapot és tartós munkanélküliség) 
szintén kimutatható releváns összefüggés, mindhárom esetben igazolt a multiplikációs kapcsolat 
hiánya. A pályakezdő státusz nem vonzza az anyagi problémákat, amely kölcsönhatásban áll a 
kedvezőbb családi állapottal (magasabb az egy főre jutó segély, adott esetben nagyobb a 
rugalmasság, illetve a közfoglalkoztatásban elérhető relatív egy főre eső bér), illetve az egyén jobb 
jövedelem-kiegészítési lehetőségeivel (a pályakezdők körében magas, 53%-os volt azoknak a 
részaránya, akik valamilyen kiegészítő jövedelemre szert tudtak tenni). A családi állapot kedvező 

                                                 
28 Pearson-féle Khi-négyzet p=0,023, valószínűségi arány p=0,025, kétoldali 0,05-ös szignifikanciaszinten. 
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jellege mögött áll az is, hogy a legtöbb pályakezdő még bele sem kezdett a családalapításba (56% 
egyedülálló, gyerek nélkül), illetve amennyiben igen, azt nem egyedülállóként, hanem jellemzően 
párkapcsolatban folytatja. Mintegy 19,4% nyilatkozott úgy, hogy párkapcsolatban él, de még nem 
vállalt gyereket. Az életkor növekedésével a hatások – többek között – a képzettségi fokkal szoros 
összefüggésben fognak módosulni, így a pályakezdők a C-típus felső szintjéből, amennyiben egy 
éven belül el tudnak helyezkedni, a B-típus, amennyiben nem, a leghátrányosabb helyzetű 
csoportok irányába migrálnak. Ez utóbbi azonban nem törvényszerű, így a fentiek alapján 
megállapítható, hogy a pályakezdő státusz a hátrányos helyzetű személyek körében nem előre 
jelzője a multiplikáció kialakulásának. 

A multiplikáció szempontjából szignifikáns esélyhátrányok közül a legerősebbnek a családi 
állapot hatása adódott. Korlátozó hatásainak érvényesülésében döntő szerepet játszott az anyagi 
lehetőségek és az álláskeresésre/munkavállalásra fordítható idő szűkülése. A megkérdezettek közel 
60%-a számára problémát jelentett, hogy a gyermekek számának emelkedésével az egyének 
alapszükségleteinek (élelmiszer, ruházat, utazás) kielégítésére egyre korlátozottabban nyílik 
lehetőség. Ez a hatáselem egyebek mellett a munkavállalási célú ingázás várható megtérülését is 
csökkenti (a megszerezhető extra jövedelem több személyre oszlik el), illetve számos esetben 
lehetetlenné teszi a távolabbi munkahelyekre való jelentkezést, az állásinterjúkon való részvételt 
(utóbbi esetben az sem jelent megoldást, ha a munkaerő szállítását a foglalkoztató egyébként 
vállalja). A gyermekekkel járó logisztikai feladatok biztosítása csökkenti a munkaidő tekintetében 
vett rugalmasságot, ráadásul a „hagyományos”, 8-tól 16 óráig tartó munkavégzés esetében az 
iskolakezdés ideje éppen egybeesik a munkavégzés kezdetének időpontjával. Az álláskereső 
szülőknek tehát fel kell vállalniuk az extra terhet jelentő korábbi indulást (ha az oktatási intézmény 
fogadja egyáltalán a gyermeket 8 óránál lényegesen korábban), illetve a gyerek önálló hazautazását, 
amely az iskolával nem rendelkező aprófalvas, hátrányos helyzetű területeken további többlet-
kockázatot és időráfordítást jelent. Nehezíti a helyzetet az is, ha a személy egyedülálló, illetve ha a 
gyermekek eltérő életszakaszokban vannak. Főleg a kisebb településekben jelentkeztek általános 
problémaként az alapképzést megelőző gyermekelhelyezés nehézségei (ebben az anyagi lehetőségek 
hiányossága is döntő szerepet játszott), illetve a helyi óvoda rossz elérhetősége. Mindez hozzájárul 
ahhoz, hogy a tartósan álláskeresők számának mintán belüli részaránya mintegy másfélszerese volt 
a nagycsaládosok, illetve gyermekeiket egyedül nevelők körében. 

A második helyen az alacsony iskolázottság végzett. A fokozódó versennyel jellemezhető 
munkaerőpiaci környezetben (ahol a gépesítettségi foknak az emelkedése a fizikai munkaerő által 
ellátandó feladatok számát csökkenti, a technológiai színvonal az alapelvárásokat növeli, illetve a 
képzettségi fok általános emelkedésével a munkaerőpiaci igényeknek kiemelten megfelelő egyének 
száma nő) a nem megfelelő végzettség több ponton is hozzájárul további hátrányos helyzetet 
generáló tényezők megjelenéséhez. Az alacsony iskolázottság nemcsak a munkavállalás esélyét 
csökkenti, de a munkavégzés által termelhető jövedelem mértékét is alacsonyan tartja, így nemcsak 
mobilitás-korlátozó tényező, de visszahatásain keresztül az álláskeresői vagy alacsony alkalmazotti 
státusz konzerválásához, egyúttal kedvezőtlen anyagi helyzethez is vezet. Az alacsony jövedelmi 
szintű foglalkoztatás járulékos hatásain keresztül (nem tudott tartalékot képezni, nem készült fel a 
szűkösebb átmeneti időszakokra) leépítések esetén hamar az esélyhátrányok halmozott megjelenése 
valószínűsíthető. Az alkalmazkodóképesség korlátozottsága, illetve a rugalmasság alacsony foka 
miatt a munkaerőpiaci környezet drámai változásai fokozottan érintik a C-típusú álláskeresők 
alacsony képzettségű tagjait, az álláshelyek megszűnése átmeneti időszakokban nagyobb arányú a 
körükben, reintegrációjuk pedig lassabb. Ezt erősíti meg, hogy a mintán belül megközelítette a 10%-
ot azoknak az alacsony végzettségűeknek az aránya, akik munkaerőpiaci helyzetük drámai romlását 
az 1990-es évek változásaihoz kötötték. Még többen (27%) hivatkoztak a 2008-as pénzügyi válságra 
kedvezőtlen munkaerőpiaci kilátásuk okaként. A fentiek magyarázzák továbbá, hogy a 
megkérdezett alacsony iskolai végzettségűek körében miért volt a többi hátrányos helyzetű 
csoporthoz képest lényegesen magasabb a tartósan álláskeresői státusz előfordulása. 
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A nem megfelelő képzettség bár önmagában is jelentősen csökkenti az elhelyezkedés 
valószínűségét, csak részben magyarázza a csoport kiszolgáltatottságát, illetve a többi hátrányos 
helyzetű személlyel szemben vett relatív versenyhátrányát. A kompetenciák mértékére vonatkozó 
kérdőívből azonban egyértelművé vált, az alacsony végzettségűek osztályaik számának arányához 
képest is alacsonyabb szinten birtokolják azokat az alapképességeket, amelyek az álláskeresés 
szempontjából meghatározóak. Ráadásul ezen a többi hátrányos helyzetű csoportnál kisebb 
hányaduk akar változtatni. A továbbtanulási hajlandóság és a végzettség foka között feltárt 
összefüggés igazolta, hogy a képzettségi fok csökkenésével jellemzően kisebb érdeklődés 
mutatkozott az újabb képesítés megszerzésére. Azok pedig, akik egyébként úgy nyilatkoztak, hogy 
vállalnák új ismeret elsajátítását, az esetek több mint 50%-ban az elérhető képzések bemeneti 
követelményeit, hasznosságát és költségét (csökkenő említési gyakorisági sorrendben) kizáró 
korlátként jelölték meg. A képzettség fokából eredő problémák tehát nehezen oldhatók, a 
munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelés alacsony szintjén keresztül közvetlenül csökkentik az 
elhelyezkedés esélyeit. A fentieknek megfelelően ez az elem az esélyhátrány-halmozódás 
meghatározó indikátora. 

A harmadik keresztkölcsönható, erős halmozódási hatásokat vonzó esélyhátrány az 50 év feletti 
életkor. Részben összekapcsolódik az alacsony végzettséggel, azonban azon is túlmutat annyiban, 
hogy a vizsgálatba került személyek esetében a középfokú végzettség versenyelőnye jelentősen 
elmaradt a 18–25 évesekétől. A szakmák esetében tapasztalt elavulás az 50 éveseknél a fiatalokhoz 
képest tehát súlyosabb probléma. A többségében 1990 előtti végzettségek ráadásul egy olyan 
képzési struktúrából származnak, amelynek célrendszere jelentősen különbözött a jelenlegi piaci 
viszonyok elvárásaitól. Az idősebb korúak esetében továbbá nagyobb volt azon hátrányok 
megjelenésének esélye, amelyek a családi állapottal kapcsolatos „hátrányos helyzetű” státuszhoz 
vezettek (statisztikailag ez megmutatkozik az 50 év feletti álláskeresők átlagot meghaladó 
gyerekszámában – 50 év felettiek esetén 2,05, szemben a kontroll-csoport 1,44-es értékével –, illetve 
az elváltak és a gyermekeiket egyedül nevelők magas arányában is). A gyerekszám magas átlagos 
értékében növekvő trend figyelhető meg az életkor szerint. Tíz éves kohorszokra bontva az átlagos 
gyermekszám értékek 20–30 év között 0,45, 30–40 év között 1,31, 40–50 év között 2,02 alakulnak, 
markáns törésponttal a 20 és 30 évesek, illetve a 30 és 40 évesek viszonylatában (az okok között 
szerepel a későbbre tolódó gyermekvállalás, illetve az alacsonyabb tervezett gyerekszám is). Az 50 
év felettiek munkaerőpiaci szempontból (!) jellemzően kedvezőtlen helyzetét a családi állapottal 
együtt ható tényezők tehát erőteljesebben érintik (ezen hatás két fő eleme az alacsonyabb fokú 
mobilitás és a rosszabb anyagi helyzet). További hátrányt jelentenek az egzisztenciális kötöttségek, 
főleg a hátrányos helyzetű községekben lévő ingatlan birtoklása, amelyet nem, vagy csak igen 
alacsony értéken lehet tőkévé konvertálni. A megváltozott munkaképességgel összefüggésbe 
hozható tényezők jelen csoport esetében a legmagasabbak, amelynek egyfelől biológiai okai vannak, 
másfelől azonban szerepet játszik benne, hogy körükben a tartós munkanélküliség általánosabb29, 
azaz hosszabb időtávon kell elviselniük annak káros hatásait (6. táblázat). 

A multiplikáció fokát és a vizsgált esélyhátrányok körét egyszerre értékelve kitűnik, hogy kisebb 
REM-értékeknél a vezető esélyhátrány a családi állapot mellett az alacsony iskolai végzettség, míg 
a magasabb halmozódási értékeknél utóbbi helyét az 50 év feletti kor veszi át. Megállapítható tehát, 
hogy a legsúlyosabb esélyhátrányok köre a multiplikáció különböző szintjein változik, azaz a 
hátrányos helyzet oldására kidolgozott stratégiák hatékonysága ezen szempont beemelésével 
növelhető. 
  

                                                 
29 Pearson-féle Khi-négyzet p=0,000, valószínűségi arány p=0,000, kétoldali 0,05-ös szignifikanciaszinten. 
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5.1.2. A multiplikációs-index és az esélyhátrányok halmozódásának területi sajátosságai 

A multiplikációs-index településenként vett gyakorisági eloszlása alapján a magyarországi 
munkaerőpiaci térstruktúra területileg differenciált jelleget mutat (5. ábra). 

5. ábra 
A multiplikációs-index eloszlás- és sűrűségfüggvénye Magyarország településein (2014) 

 
Adatok forrása: NFSZ, KSH 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Ezt igazolják a településcsoportonként (HH/egyéb) számított alakmutatószámok és kumulált 
gyakoriságok értékei is. A hátrányos helyzetű települések eloszlásának ferdeség mutatója -0,245, 
míg a kontroll-csoportban ugyanez -0,507, azaz a foglalkoztatási depresszió területére eső 
települések értékeinél az eloszlás súlypontja kevésbé tolódik el az alacsony multiplikációs-index 
tartományok irányába. A kumulált gyakoriságok esetében a kontroll-csoport településeinek közel 
fele, 41%-a 1-nél kisebb mutató értékkel rendelkezik, ugyanez a szám a hátrányos helyzetű 
területeken alig 23%. A depressziós térszegmensnek tehát kisebb hányada esik az alacsonyabb 
multiplikációs indexel rendelkező tartományba. Ezt erősíti meg az 5. ábrán látható hátrányos 
helyzetű települések multiplikációs-index értékeinek eloszlását szemléltető görbe, amely dinamikus 
növekedésbe az 0,9-es indexérték fölött kezd, az 1,2-t meghaladó tartományban meredeken 
gyorsabban növekszik, mint a kedvező pozíciójú területre számított érték és ez a dinamikus 
növekedés, bár lassuló ütemben, de a maximum felé haladva is megmarad. Az esélyhátrányok 
fokozott halmozódása 1-es érték fölött már megjelenik, az 1,5-es szint pedig komoly feszültségekre 
utal, kifejezi, hogy a vizsgált tulajdonságok legkedvezőbb eloszlása esetén a nyilvántartott 
álláskeresők felénél legalább 2 hátrány realizálódik. 

A multiplikációs térszerkezet, bár az északnyugat-magyarországi, illetve központi, jobb 
munkaerőpiaci helyzetű térség és a határ menti, kedvezőtlenebb rátával rendelkező területek közötti 
átmeneti zónában erősen mozaikos (azaz párhuzamosan, egymással szomszédosan fordulnak elő 
kedvezőbb és kedvezőtlenebb multiplikációs-indexű települések), három elkülöníthető körzetre 
tagolódik (6. ábra). Ez a három körzet azonban nem fedi hézagmentesen a relatív mutató által 
megjelenített „klasszikus” munkaerőpiaci-térbeli relációkat. 
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6. ábra 
Az egyes települések érintettségi foka az esélyhátrányok halmozódásában (2014) 

 
Adtok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Látható ugyan a kedvezőbb foglalkoztatási helyzetű zónák körvonala, azonban azok kompaktsága 
sérül. Az északnyugati kedvező helyzetű térség kiterjedése Győr-Moson-Sopron megyére csökken. 
A balatoni övezet erős munkaerőpiaci pozíciója megmarad, hasonlóan a Dél-Alföld jobb 
foglalkoztatási helyzetű területeihez, ugyanakkor Közép-Magyarország versenyelőnye már nem 
vehető ki egyértelműen, jellemzően a Budapest környéki településekre szűkül. Új – az 
esélyhátrányok halmozódása tekintetében – depressziós övezetként jelenik meg Bács-Kiskun 
megye északi/északkeleti és Pest megye délnyugati csücske. A relatív mutató által megrajzolható 
munkaerőpiaci pozíciójához képest erős multiplikációs érintettségű zóna fordul elő továbbá Zala 
és Fejér megye déli, és Pest megye délkeleti régiójában. A dolgozat tárgyaként megjelölt hátrányos 
helyzetű térség mozaikos, azonban a domináns településforma a halmozódás tekintetében a 
fokozottan érintett típus marad. A településszintű korrelációs vizsgálatok alapján a multiplikáció 
területi jellegzetességeiben közvetlen szerepet játszó tényezők között első helyen szerepel a relatív 
mutató értéke, amely pozitív irányú összefüggést mutatott 2014-ben a halmozódás fokával30. A 
kapcsolat logikus, a foglalkoztatási depresszió fokozódásával törvényszerű, hogy az esélyhátrányok 
halmozódásának szintje is egyre magasabb lesz. 

Hazánk egyes térségeinek érintettségét az esélyhátrányok halmozódásában a települési szintű 
felbontásnál érzékletesebben mutatja a multiplikációs-index járások szerinti ábrázolása (7. ábra). 

                                                 
30 A Pearson-féle korreláció értéke 0,426, 0,01-es szignifikanciaszint mellett. 
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7. ábra 
Az egyes járások érintettsége az esélyhátrányok halmozódásában (2014) 

 
Adtok forrása: KSH és NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A probléma által fokozottan érintett övezet a hátrányos helyzetű térségekre, illetve Magyarország 
középső területeire terjed ki. A legmagasabb multiplikációs-mutató értékek a depressziós övezetben 
koncentrálódnak. Feltűnő a Budapest környéki járások kedvező pozíciója. Itt az esélyhátrányok 
összesített száma elmarad a nyilvántartott álláskeresőkétől, azaz csökken a C-, egyúttal nő az A- és 
B-típusú munkanélküliek előfordulásának valószínűsége. A kiváló értékek mögött részben a 
főváros foglalkoztatási szerepe, illetve az ezzel is összefüggésbe hozható szuburbanizáció áll. 
Feltűnő, hogy azok a kedvező relatív mutatóval rendelkező térségek, amelyekben a népesség 
növekedése volt megfigyelhető az elmúlt 20 évben, jellemzően alacsony vagy átlagos multiplikációs-
index értékekkel bírnak. Ez részben annak tudható be, hogy a népességnövekedés migrációs eleme 
valószínűsíthetően – a kedvezőbb foglalkoztatási helyzettel összefüggésben – a jobb munkaerőpiaci 
pozíciójú csoportokat vonzza. A multiplikáció kedvezőbb értékéhez a fiatal, képzett pályakezdő 
csoportok részarányának növelésén keresztül hozzájárul a fejlett felsőoktatási központok jelenléte 
is. 

Ugyanez igaz az északnyugat-magyarországi, illetve a Balatonfüredi, Balatonalmádi és 
Veszprémi járásokra is. A differenciált (szakmunkás és felsőfokú végzettségű szakemberek iránt is 
igényt támasztó) munkaerő-kereslet – sok egyéb, a kedvező foglalkoztatási helyzetből fakadó 
tényezővel összefüggésben – kedvező helyzetű térséget hozott létre az autóipar, egyáltalán a gépipar 
áldásos hatásait élvező északnyugati határszakaszon. A Somogy megyei járások értékét rontja a parti 
övezettől távolabb eső falvak és városok kedvezőtlenebb munkaerőpiaci helyzete. 

A kedvező pozíciójú, illetve magas halmozódási értékekkel rendelkező járások körül kialakult 
félperiférikus övezet jellegzetessége, hogy azok átmeneti jellegét elsősorban egy-egy elszórt, 
ugyanakkor az esélyhátrányok halmozódásával fokozottan érintett település vagy településcsoport 
okozza. A multiplikációs térszerkezet az átmeneti övezetben abban különbözik a relatív mutató 
által megrajzolt térstruktúrától, hogy itt adott esetben az egyébként kedvezőbb rátájú települések – 
elsősorban a községek – is kedvezőtlen halmozódási szerkezetet mutathatnak. Az összefüggés 
fordított irányban nem áll fenn, azaz néhány eseti kivételtől eltekintve rendkívül ritka, hogy a magas 
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relatív mutató értékhez alacsony multiplikáció kapcsolódjon31. A háttérhatások feltárása további 
vizsgálatot igényel, ugyanakkor megállapítható, hogy abban szerepet játszik egy-egy kedvezőbb 
munkaerőpiaci központ munkaerővonzó képessége is. Ez esetben azonban fontos különbséget 
tenni a korábban említett szuburbán területek és az egyéb típusú zónák között. A 
hatásmechanizmus utóbbiakban eltér, mivel ekkor nem új, képzett munkaerő áramlik a 
foglalkoztatási centrum közelébe, hanem az ott működő üzemek, jellemzően az ingázókon 
keresztül a részben aprófalvas perifériájukról vonzzák be a saját településükön relatív 
versenyelőnnyel rendelkező álláskeresőket. Ennek következtében a vonzott településeken élő 
halmozottan hátrányos munkanélküliek aránya emelkedik, amely a multiplikációt növeli. 

Igazán magas multiplikációs fokú összefüggő zónák az LHH-s kistérségekben és a komplex 
programmal fejlesztendő járásokban találhatóak. A kedvezőtlen gazdasági helyzet, illetve a 
gyengébb foglalkoztatási központok okán itt az A- és B-típusú álláskeresői csoportok számára az 
elköltözés jelenti az egyik alapvető kiutat a munkanélküliségből. Mivel erre a jellemzően a jobb 
anyagi helyzetű és mobilitási fokú személyeknek lehetősége is nyílik, a helyben maradó álláskeresők 
körében az esélyhátrányok halmozódása valószínűbb lesz. A vizsgált térségben ugyanakkor a romák 
részaránya is meghaladja az országos átlagot, ami tekintettel ezen álláskeresői csoport halmozottan 
hátrányos helyzetére, a munkaerő-kínálatban a C-típusú munkanélküliek részarányát tovább növeli. 

Az esélyhátrányok halmozódásának természete (azaz, hogy a multiplikáció a hiszterézissel 
összefüggésben a térstruktúrán egy vélelmezhetően rögzülő, stabil jelenség) indokolttá teszi, hogy 
annak vizsgálatát ne csak 2014-re, hanem szélesebb időhorizontra is elvégezzük. A kép nem 
változik jelentősen az időtáv 2007–2014-ig történő kiterjesztésével (8. ábra). 

8. ábra 
A multiplikációs indexek átlagos értéke 2007-–2014 

 
Adatok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

                                                 
31 A felső kvartilisbe tartozó relatív mutatóval rendelkező települések 5,8%-a esett az alsó kvartilisbe tartozó 
multiplikációs mutatójú települések közé, ugyanakkor az alsó kvartilisbe sorolt relatív mutatóval rendelkező települések 
esetében a felső kvartilisbe tartozó multiplikációs mutató előfordulása ennek közel kétszerese. Az összefüggések 
mindkét esetben szignifikánsak 0,05-s szinten. 
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A kedvezőbb munkaerőpiaci adottságú területek magja megerősödik, a zóna kiterjedtebbé válik, 
ugyanakkor az Alföld helyzete romlik, az erősebb foglalkoztatási központok közvetlen 
környezetére húzódik vissza. A Szarvasi járás kedvező értékében közrejátszik a központ gazdasági 
fejlettsége (Pioneer Hi-Bred Zrt., Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt., Agroselect Növénynemesítő És 
Forgalmazó Kft., Öntözési Kutatóintézet és a Haltenyésztési Kutatóintézet, Tessedik Sámuel 
Főiskola, Szent István Egyetem kihelyezett karai, Körös-Maros Nemzeti Park Igazhatósága) 
(Szarvas Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2015, 
www.cylex.hu), annak mikroszintű hatásai. A helyi vállalkozások aktivitását mutatja a pályázati 
forrásokra épített ösztönző/segítő beruházások, pl. inkubátorház magas kihasználtsági foka. A HH 
térségben egyöntetűvé válik a C-típusú álláskeresők előfordulásának magas valószínűsége. 

5.1.3. Az egyes esélyhátrányok szerepe a halmozódás megjelenésében 

A domináns esélyhátrányok területileg eltérően oszlanak meg a multiplikáció által erőteljesebben és 
kevésbé érintett települések között, ugyanakkor a képzetlenség általános érvényű, országos szintű 
elsődlegessége miatt a vonal inkább a kiemelkedően kedvező foglalkoztatási helyzetű települések 
és az egyéb községek/városok között húzódik (9. ábra). 

9. ábra 
A nyilvántartott álláskeresők körében leggyakoribb esélyhátrány településenként a 2007–2014-es időszakban, 

illetve annak évenkénti változékonysága 

 
Adatok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Sajátos a kedvezőbb adottságú északnyugati, a balatoni és a központi régió képe, amelyeknél a 
meghatározó esélyhátránnyal rendelkező falvak és városok közé nagyobb számban ékelődnek 
kevert/vegyes típusú települések is. Ez – az érintett területeken tapasztalható jellemzően magasabb 
fokú változékonysággal együtt – rámutat a helyi foglalkoztatás zavarainak kevésbé 
esélyhátrányfüggő jellegére. 

A kérdés településtípus szerinti sajátosságokkal is rendelkezik. A hátrányos helyzetű térség 
községeiben és városaiban szinte kizárólagos (90,1 és 93,3%) a képzetlenség dominanciája, az 50 
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év feletti kor és a tartósan álláskeresők csoportjának elsődlegessége vagy nem szignifikáns, vagy 
elenyésző súlyú (1–2%). Ezzel szemben a kontroll-csoportnál a községekben és a városokban az 
50 év feletti kor több, mint ötszörös (10–15% körüli) részarányt képvisel. Feltűnő továbbá a tartós 
álláskeresés vezető szerepének városokba húzódása. Ebben gyakran egyedi hatások játszanak 
szerepet, azaz általános, az összes városra jellemző megállapítások csak megfelelő körültekintés 
mellett fogalmazhatók meg. A városok foglalkoztatási helyzete jellemzően kedvezőbb a 
környezetüknél, mivel a működőtőke-beruházások a vidéki terekkel szemben előnyben részesítik a 
kedvezőbb infrastruktúrával rendelkező településeket – a vállalkozói aktivitás és a munkaerőigény 
magasabb. Ezekben tehát érvényesül az álláskeresők szelekciós felvétele (a jobban képzettek és 
kompetensebb személyek könnyebben találnak munkahelyet, nem ragadnak be a munkaerőpiacon), 
egyúttal azok maradnak álláskeresők, akik a legsúlyosabb helyzetben vannak. Mivel a tartósan 
álláskereső státusz okozati esélyhátrány (azaz inkább következménye más hátrányos tulajdonságok 
halmozott megjelenéséhez), így a munkanélküliek körében többen lesznek olyanok, akiknél az 
esélyhátrányok eltérő mintázata mellett a tartós munkanélküliség automatikusan jelen van. Ez pedig 
természetesen eredményezi annak elsődlegessé válását ott, ahol például a közfoglalkoztatás 
alacsonyabb nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyított aránya miatt a munkanélküli státusz 
rögzülhet. Ugyanez nem érvényesül azokban a terekben, ahol az immobilis munkaerő beragad a 
rossz foglalkoztatási viszonyokba. Itt sokkal jellemzőbb, hogy az egyéb esélyhátrányok relatív súlya 
megerősödik (hiszen aki jó esélyekkel rendelkezett, ha tehette, elköltözött), és mivel elsődlegesen a 
közfoglalkoztatáson keresztül a tartósan álláskeresők száma erőteljesen visszaesik, ezek 
dominanciája válik általánossá. Különösen igaz ez a leghátrányosabb helyzetű, arányaiban a 
közfoglalkoztatotti helyekből kiemelkedően részesülő településekre. 

A másodlagos esélyhátrányok területi megoszlása mozaikos, a domináns esélyhátrányokénál 
lényegesen változékonyabb erősebb térbeli arculattal (10. ábra). 

10. ábra 
A nyilvántartott álláskeresők körében második leggyakoribb esélyhátrány településenként a 2007–2014-es 

időszakban, illetve annak évenkénti változékonysága 

 
Adatok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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Annak ellenére, hogy a másodlagos esélyhátrány változékonysága meghaladja a dominánsét, a 
térszerkezetben mutatkozó kettősség megmarad. A hátrányos helyzetű településeken a másodlagos 
esélyhátrány stabilitása magasabb, mint a kedvezőbb adottságú térségekben. Általánosságban is 
igazolódott, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők magasabb valószínűsíthető 
arányával rendelkező településeken a helyzet kialakulásában közrejátszó esélyhátrányok mintázata 
is markánsabb/letisztultabb, határozottabban rögzült. 

A hátrányos helyzetű területek, illetve hazánk egyéb térségei között az esélyhátrányok 
stabilitásán túl lényeges különbség, hogy azok jellegükben is eltérnek. A korábban feltárt 
esélyhátrány-típusok közül másodlagos helyen a HH-térségben inkább a tartós munkanélküliség 
jelenik meg, míg a jobb foglakoztatási helyzetű megyébken jellemzőbb az egyéb tényezők 
előfordulása. 

A fenti területi hatások mellett az egyes esélyhátrányok pontos szerepének megismeréséhez – a 
multiplikáció kialakulásában – indokolt az egyes időszakok hatásrendszerének vizsgálata. Ebben a 
relációban a leghátrányosabb helyzetű területek szintén számottevő különbséget mutatnak a 
kontroll-csoporthoz képest (7. táblázat). 

7. táblázat 
Az egyes esélyhátrányok kapcsolata a multiplikációs-index értékével Magyarország hátrányos helyzetű és egyéb 

térségeiben évenként, illetve 2007–2014 átlagában (Pearson-féle korreláció) 
HH-ű térség 

Esélyhátrány MAVG M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Tartósan álláskereső (5) ,192** ,227** ,239** ,184** ,155** ,121** ,224** ,221** ,177** 

Megváltozott munkaképességű ,099** ,069* ,078* ,084* ,071* - ,144** ,165** ,113** 

50 év feletti (4) ,081* ,067* ,090** - - - ,122** ,132** ,105** 

Alacsony iskolai végzettségű (2) ,250** ,223** ,241** ,173** ,155** ,124** ,240** ,239** ,192** 

Pályakezdő ,164** ,109** ,142** ,121** ,117** - ,175** ,186** ,152** 

Kontroll-csoport 

Tartósan álláskereső ,094** ,132** ,162** ,104** ,082** - ,107** ,072** ,068** 

Megváltozott munkaképességű ,053* ,054* ,069** - - - ,078** ,063** ,071** 

50 év feletti - - ,043* - - - ,046* - - 

Alacsony iskolai végzettségű ,151** ,149** ,169** ,119** ,111** ,072** ,146** ,118** ,109** 

Pályakezdő ,067** ,060** ,092** ,065** ,054* - ,079** ,052* ,054** 

** A korrelation szignifikáns 0.01 szignifikancia szinten 
* A korrelation szignifikáns 0.05 szignifikancia szinten 

Adatok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A teljes, 2007-től 2014-ig tartó időszakra a multiplikációs-index és az esélyhátrányokban értintettek 
létszámának évenkénti átlagát összehasonlítva a hátrányos helyzetű területeken mindegyik tényező 
szignifikánsnak bizonyult, míg a kontroll-csoportban az 50 év feletti kor elhanyagolható, és a többi 
esélyhátrány is csak alacsony korrelációban állt a multiplikáció fokával. Az alacsony iskolai 
végzettség – részben a nagyságrendjével összefüggésben – mindenhol komoly hozzájárulását adta 
az esélyhátrányok halmozódásának mértékéhez, míg a tartós munkanélküliség inkább a hátrányos 
helyzetű területeken mozgott erősebben együtt a mutatóval. További összefüggés, hogy a hátrányos 
helyzetű településeken a pályakezdő státusz is jelentősebb összefüggést mutatott a C-típusú 
álláskeresők megjelenésének valószínűségével. Itt tehát a friss munkaerő integrálása is igen komoly 
gondot jelent, míg ez a probléma lényegesen enyhébb a kedvező gazdasági pozíciójú 
országrészekben. Rendkívül egyedi a válság éveinek mintázata, 2008–2011-ig mindkét térségben 
gyakori volt, hogy a halmozódás mutatója külön utat járt az esélyhátrányok számának alakulásától. 
Ebben szerepet játszott, hogy a tömeges leépítések következtében kedvezőbb munkaerőpiaci 
helyzetű személyek is tömegesen vesztették el állásukat, azaz a multiplikációs-indexre erősen ható 
nyilvántartott álláskeresők száma magasabb fokú változékonyságot mutatott, mint az 
esélyhátrányoké, a két folyamat eltávolodott egyémástól. Bár a rövid időtáv csak korlátozottan ad 
lehetőséget annak megállapítására, hogy az új közfoglalkoztatás milyen hatást gyakorolt a 
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multiplikációra, a korrelációs értékekből látszik az összefüggés, miszerint a közfoglalkoztatás a 
tartósan álláskersők számára jelentősen képes hatni. Ezáltal „kivonja” ezt a tuljadonságot a 
multiplikációval vett kölcsönhatásrendszerből, amelyet a korrelációs értékek folyamatos 
csökkenése kísér. 

5.1.4. A multiplikáció szenzitivitása, a településméret kapcsolata az esélyhátrányok halmozódásával 

A multiplikációs-index és a településméret (állandó lakosságszám) között további összefüggések 
állnak fenn. A szélsőértékek felé (0 és 2,75-os halmozódás) haladva az állandó lakosságszám 
folyamatosan csökken. Az alacsonyabb multiplikációs értékek irányába kevésbé, a mutató 
növekedésével gyorsabban és sokkal stabilabb trend mentén. Ugyanakkor a kis településméret 
önmagában nem determinálja a magas fokú multiplikációs értéket, csupán azt, hogy az szélsőséges, 
a módusztól távolabb eső lesz. A településméret csökkenése tehát magasabb fokú szenzitivitást 
eredményez a halmozódás fokában. A 2007–2014-ig terjedő időszakra vizsgálva a multiplikációs-
index változékonyságában ez a hatás tükröződik (11. ábra). 

11. ábra 
A multiplikációs-index szenzitivitása (2007–2014) 

 
Adatok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az ország egészét tekintve a vizsgált időszakban a multiplikáció problematikája szempontjából 
kedvezőtlen hatások érvényesültek (S3 növekvő jelleg), amelyek azonban eltérően érintették a 
térszerkezet különböző elemeit. Kedvezőbb értékeket éppen a hátrányos helyzetű területek 
mutattak, ugyanakkor ez nem jelenti a probléma mérséklődését, csupán azt, hogy az ország egyéb 
területeinek pozícióvesztése miatt a relatív változékonyság itt alacsonyabb fokú volt. Az index 
kedvező értékében elsődleges szerepet játszott, hogy a világgazdasági válság hatásai eleve kevésbé 
érintették a már depressziós térségeket. A multiplikációs-index jobb munkaerőpiaci helyzetű 
terekben történő növekedésének magyarázata, hogy a 2008-cal kezdődő leépítések nagyobb 
arányban érintett olyan személyeket, akiket a dinamikusabb munkaerőpiac korábban fel tudott 
venni, azonban alacsonyabb termelékenységük okán, először ért el az elbocsátás. A helyzetet 
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súlyosbította, hogy a válság a C-típusú álláskeresők foglalkoztatásában nagyobb szerepet játszó 
ágazatokat (autó- és gépgyártás) fokozottan érintette. 

A 2011-el induló közfoglalkoztatás emellett – ahogy az a későbbiekben a vizsgálat tárgyát képezi 
– nagyobb mértékben érte el a hátrányos helyzetű települések körét. Mivel ez a foglalkoztatási 
eszköz a C-típusú álláskeresők súlyosabb helyzetben lévő tagjait vonja be, volumenének 
növekedése közvetlenül járul hozzá a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci 
jelenlétének mérséklődéséhez. 

A szenzitivitás kérdése azonban túlmutat az esélyhátrányok halmozódásának problémáján. A 
világgazdasági válság és a foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiaci környezet egészére komplex hatást 
fejtett ki, amelynek vizsgálata a relatív mutatón keresztül teszi lehetővé hazánk munkaerőpiaci 
szenzitivitási térszerkezete sajátosságainak megismerését. A következő fejezetben a fenti mutató 
segítségével a dolgozat értékeli a magyarországi települések munkaerőpiaci szenzitivitását, illetve 
azokat a hatásokat, amelyek a kialakult fragilitási–stabilitási–reaktivitási mintázatok létrejöttében 
közrejátszottak. 
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5.2. Munkaerőpiaci szenzitivitás 

5.2.1. A 2000–2015-ig terjedő időszak hatásainak trendmintázata, illetve a gazdasági válság időszakának 
reaktivitási/fragilitási térszerkezete 

A 2008-as évvel kezdődő világgazdasági válság, illetve a – részben arra reflektáló –
foglalkoztatáspolitikai intézkedések a magyarországi munkaerőpiaci/foglalkoztatási helyzetre 
jelentős hatást gyakoroltak, amelyek időbeli lefutását jól tükrözi a trendmintázati görbe értékeinek 
alakulása (12. ábra). 

12. ábra 
A magyarországi relatív mutató országos értékének trendmintázati görbéje és annak változékonysága 2000–

2015 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A 2000-es évtől 2006-ig/2007-ig a munkanélküliség relatív mutatóban mért volumene viszonylagos 
stabilitást (S1 típus), a 2008-as/2009-es évben jelentős emelkedést (növekvő S2 jelleg), majd pár 
éves kisebb fokú ingadozás után jelentős csökkenést mutatott (csökkenő S2 jelleg). Az így 
megjelenő összesített hatásokat a trendvonal alakja is tükrözi, amely S3 jelleget ad. A háttérhatások 
felbontásában a 2011. év jelenti a kulcselemet, összefüggésben a közfoglalkoztatás 2011-es 
átszervezésével. 

A válság közel fél évtizedét jelző fragilitási ábra (13. ábra) tendenciaszerűen az egész ország 
területén kedvezőtlen irányú kilengést jelez, amelyet alátámaszt az a tény is, hogy a vizsgált 
időperiódusban, 2007-től 2011-ig a települések 57%-a fragilisnek bizonyult, amely mellett a reaktív 
területek részaránya csupán 7%-ot ért el (ALPEK B. L. – TÉSITS R. 2014). 

A válság – tömeges elbocsátásokkal is járó – jelei elsőként Győr-Moson-Sopron és Vas 
megyében jelentek meg. Győr, Szombathely, Szentgotthárd és Dunakiliti autóipara és 
autóalkatrész-gyártó üzemei (Veritas Csatlakozástechnikai Kft., Autoliv Kft., Rába Járműipari 
Holding Nyrt., Opel gyár (GM Powertrain Kft.), Graboplast Zrt., Audi Hungária Motor Kft.) már 
októberben jelentős leépítéseket jelentettek be. Ugyanakkor Észak-Magyarország, elsősorban 
miskolci és hatvani autóalkatrész-gyártó cégei is hasonló helyzetbe kerültek, amely városok utóbb 

jóval magasabb fokú kitettséget mutattak a változásokra [𝜃1
5-értékeik Nyugat-Magyarország fent 

említett települési értékeinek mintegy háromszorosára (1,816, 1,286) rúgtak]. 

y = -0.0089x2 + 0.1827x - 0.2648
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A válság természetesen a könnyűipart sem kerülte el, a Piszkei Papír Rt. [Lábatlan (𝜃1
5=6,388)] 

több, mint száz dolgozóját küldte el. 2008 novemberére a krízis a Közép-Dunántúlon vált a 
korábbinál érzékelhetőbbé. Székesfehérvár, Mór, Dunaújváros, Tata, Komárom, Esztergom, Ajka 

(𝜃1
5=2,035), illetve Veszprém autóalkatrész-gyártó, elektronikai és építőipari cégei kényszerültek 

jelentős létszámleépítésre. Az év végéig a legsúlyosabb helyzetbe Komárom került, ahol nemcsak 
az elbocsátottak száma volt jelentős (meghaladta a másfél ezret), hanem a Foxconn, a Nokia, a 
Perlos, majd a BYD és a Hansaprint csoportos állománycsökkentésének eredményeképpen az 
álláskeresők száma a munkaképes korú népességhez viszonyítva is megközelítette a tíz százalékot. 
Hasonlóan súlyos helyzetbe kerültek azok a közép- és nyugat-dunántúli települések, amelyek 
viszonylag alacsony munkavállalási korú népességgel rendelkeznek, és amelyeken csoportos 
létszámleépítést hajtottak végre. Esztergom (Suzuki, Tyco Electronics, Kirchhoff), Mór (AFL), Tét 

(𝜃1
5=7,055; Sokoró Kft.), Dunakiliti (Veritas), Jánosháza (Eybl), Gógánfa (𝜃1

5=12,938; Rockwool), 

Dunavarsány (Ibiden), Sárbogárd (𝜃1
5=4,773; Keytec) helyzete az itt jelen lévő autóipari, alkatrész-

gyártó és elektronikai cégek válsága okán az átlagosnál kedvezőtlenebb. Ugyanezen hatások 
tükröződnek az említett települések fragilitási mutatóiban, amelyek kivétel nélkül kedvezőtlen, a 
fentebb jelölt Sz-index értékek esetében kiugróan magas sérülékenységet tártak fel. 

Az alföldi járások ekkor mindössze néhány említésre méltó válságtünettel bírtak, elsősorban 
Debrecen, Törökszentmiklós, valamint a General Electric észak-alföldi telephelyei mellett Baja, 
Hódmezővásárhely, Újkígyós és Mezőberény kereskedelmi, könnyűipari, autóalkatrész-gyártó és 
építőipari üzemeinek foglalkoztatáscsökkentése révén. 2009-ben továbbra is döntően a dél-alföldi 
járások képviseltetik magukat, elsősorban Kecskemét, Békéscsaba, Szeghalom, Sarkad, Orosháza, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Szentes révén. Az Észak-Alföldön a debreceni, nyíregyházi, 
jászberényi és martfűi leépítések jelzik legmarkánsabban az autóalkatrész-gyártás, az elektronika, az 
építőipar és a cipőipar válságát. 

2009 januárjától ugyanakkor jelentősen romlik Észak-Magyarország helyzete, a korábbi 
miskolci, hatvani és ózdi autóalkatrész-gyártás és elektronika terén történt állománycsökkentéseket 
most döntően vegyipari, építőipar és fémipari elbocsátások követték (Kazincbarcika (Borsodchem), 
Miskolc (DAM 2004), Salgótarján (URSA), Tiszaújváros (Jabil Circuit)). A leghátrányosabb 
helyzetű járások közül az ipari szerkezetváltás térségei a leginkább érintettek. Kiemelhető 
Salgótarján, valamint Ózd, ahol az építőipari (Üveggyapot Zrt.) tevékenység mellett jelentős 
szerepet játszik az autóalkatrész-gyártás (Mitsuba, RPM, Techno-Metal, Saia Burgess) és az 
elektronikai ipar is (Faital). A bátonyterenyei járásban a mátranováki Bombardier, a tokajiban a 
bodrogkisfaludi SW Umwelttechnik, a sarkadi járásban az Olympiatrade építőipari és 
műanyaggyártó üzemei a válság jelentősebb képviselői. 

Kisebb mértékben természetesen más leghátrányosabb helyzetű térségekben is érezhetők a 
kedvezőtlen tendenciák, ilyen az edelényi, szerencsi, sárospataki és hevesi járások feldolgozóipara, 
míg a dél-dunántúlon a kadarkúti és a sásdi járások fém-, fa-, konfekció- és élelmiszeripara érintett. 
A tabi járás jelentős elektronikai alkatrészgyártása (Flextronics) miatt szintén kiemelt helyzetben 
van. E járásokban legnagyobb mértékben természetesen az építőipar és az autóipari tevékenység 
érezte meg a válságot. A dél-alföld leghátrányosabb helyzetű járásai közül a szeghalmi járásban a 
gépgyártás, a mezőkovácsházaiban a baromfihús-feldolgozás, a bácsalmásiban pedig a 
sertéstenyésztő ágazat volt a legnagyobb munkaerő-kibocsátó. A csoportos létszámleépítések 
többsége itt 2009-ben történt meg, mindhárom esetben száz körüli vagy feletti létszámban. 

A válság területi terjedése az érintett gazdasági ágazatok terén is átrendeződést eredményezett. 
Az egyik legnagyobb mértékű elbocsátásra 2008 novemberében került sor, amely tendencia, 
átmeneti csökkenést követően, 2009 első két hónapjában újból erősödött, és csak márciustól 
mérséklődött jelentős mértékben. Míg az autóalkatrész-gyártásban és az autóiparban novembertől 
áprilisig, hónapról hónapra többezres elbocsátások történtek (Suzuki, Visteon, IEC, LeBelier stb.), 
addig az elektronikai iparban (Sanmina, Philips, Foxconn, Nokia, Flextronics, Tyco, Jabil stb.) azok 
februárig döntően megvalósultak. Míg az építőipar 2008 végén adta a legtöbb álláskeresőt (Strabag, 
Swietelsky, Tondach, Colas, Magyar Aszfalt stb.), addig a pénzügyi szolgáltatások terén (Raiffaisen, 
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OTP, CIB) az februárra, míg az élelmiszeriparban (döntően a tartósító- és a húsiparban, Globus, 
Merian, Goldsun, Hunnia, Zwack, SágaFoods) márciusra, illetve májusra tolódott ki az 
elbocsátások volumenének maximuma. 

Az évized végén, a válság legnagyobb hullámának lecsengésével párhuzamosan több befektető 
gondolta úgy, hogy Magyarországon költséghatékony termelést lehet megvalósítani. Az új, 
zöldmezős beruházások mellett számos példa mutat rá jelentős, egyenként akár több tízmilliárd 
forintos, több száz fő foglalkoztatását is biztosító fejlesztésekre. A banki finanszírozás nehézségei 
sem minden esetben okoztak súlyos problémát, mert az említett cégek uniós és más támogatásból, 
illetve saját forrásból előteremtették a fejlesztésekhez szükséges tőkét. Az autóalkatrész-gyártó 
ágazat fejlesztései szinte minden régióban képviseltették magukat (Knorr-Bremse, Modine, Bosch, 
SMR, QSCH, Temic stb.), ugyanakkor az elektronikai iparban és alkatrészgyártásban is komoly 
beruházások valósultak meg pl. az Elektrolux, a General Electric vagy éppen a Flextronics stb. 
révén. A fentieken túl jelentősnek mondhatók a vizsgált időszak élelmiszeripari, továbbá elsősorban 
az Észak-Magyarország és a Dél-Dunántúl építőanyag-ipari (Strabag, Lafarge), valamint az észak-
alföldi könnyűipari (ruha- és cipőipari) fejlesztések. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a 
válságból való kilábalás jegyeit mutató közép- és nyugat-dunántúli városok energiaipari 
beruházásairól, amelyek döntően a napelemek gyártásában realizálódtak (EcoSolifer, Alteo, Jüllich 
Glas, Emerson Process stb.). Ezek során azonban nem egy esetben előfordult, hogy a gyárbővítés 
egy másik üzem bezárásával függött össze, illetve annak következménye volt. A gazdasági válságot 
követő átmeneti javulás bizonytalanságát jól mutatja, hogy nem egy cég csak ideiglenesen indította 
be a termelést. 

Mindezen hatások „abszolút értékben”, a munkanélküliségi mutatókban tükröződő módon a 
legtöbb település pozícióját kedvezőtlenül befolyásolták, azonban ezen hátrányos elmozdulás a 
reaktivitás/fragilitás relációjában igen differenciált képet ad, amely további, árnyaltabb elemzéseket 
tesz lehetővé (13. ábra). A vizsgált időszakban a leginkább sérülékeny megye Jász-Nagykun-Szolnok 
volt, amelyet mintegy 86%-os fragilitási fok jellemzett. A második helyre Fejér megye került, szintén 
magas, 79%-os fragilitási aránnyal, amely mutatja, hogy a válság nemcsak a foglalkoztatási perifériát, 
de az ország versenyképesebb területeit is kiemelten hátrányosan érintette, létrehozva azt a fragilis 
perifériát, amely a legkevésbé sérülékeny települési csoportok körül alakultak ki az elmúlt 7 évben, 
és amelynek elemzésére alább kerül sor. A legkevésbé Győr-Moson-Sopron, Vas és Pest megye 
bizonyult sérülékenynek, a stabilitási fok rendre 64, 51 és 48%. A stabilitás tekintetében mindössze 
két olyan megye volt tehát, amely településeinek többsége viszonylag válság-rezisztensnek 
mutatkozott, a részarány országos átlagban csupán 36%-ot ért el. A fragilitási térszerkezet további 
érdekessége, hogy a reaktivitás nem ezen térségek, hanem az egyébként hátrányos helyzetű Borsod-
Abaúj-Zemplén megye területén mutatta a legmagasabb hányadot (17%). A kilengések mögött 
azonban, mivel annak hordozói többségében alacsony népességű falvak (µlakónépesség=516, V=107%), 
vélelmezhetően a véletlen hatások domináltak. 
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13. ábra 
A települések Sz-index értékei 2007 és 2011 között 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

5.2.2. A foglalkoztatáspolitika szenzitivitási térszerkezetet módosító hatása 

2011 és 2013 között a trendmintázati görbe irányt változtat, és lefelé ívelő S2-es típusúvá válik. A 
folyamatok mögött a foglalkoztatás növekedését elsősorban a közfoglalkoztatás erősödésének 
hatásának lehet vélelmezni, így a fragilitási térszerkezet átstrukturálódásában is ez az elsődlegesnek 
tekintett domináns hatás. Az időszak legfőbb sajátossága, hogy a fragilitási fok – országos szinten 
– erőteljesen visszaesik, mindössze 2%-ra, elsősorban a stabil kör javára, amely immár 79%-ra 
növekszik. Az elmúlt 3 év hatásmechanizmusai tehát sokkal kevésbé rázták meg a térstruktúrát, 
és/vagy annak csak egyes koncentrált területein generáltak erőteljesebb kilengést. Azok a 
települések, amelyek 2011 és 2013 között kedvező irányú munkaerőpiaci szenzitivitást mutattak, 
döntően újfent a leghátrányosabb helyzetű térségekből kerültek ki. Észak-Magyarország, illetve az 
Alföld, valamint Baranya határ menti kis lélekszámú települései (a reaktivitási fokot tekintve a 
három vezető megye Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya és Békés) jeleztek ilyen irányú elmozdulást. 
A kedvező irányú szenzitivitás térszerkezeti képe megfeleltethető az állami foglalkoztatáspolitika 
által kedvezményezett térségek területi struktúrájával (a fenti sor Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megyékkel folytatható, amelyek átlagosan 27%-os 
reaktivitási fokot mutattak). 

Összességében tehát a vizsgált időszakra megállapítható, hogy a közfoglalkoztatás által 
erőteljesebben érintett térségek magasabb hányadban voltak képesek reaktivitási, azaz kedvező 
munkaerőpiaci trendek által dominált pályát befutni. Ez egyfelől annak köszönhető, hogy a 
beruházások, dologi kiadások támogatása a leghátrányosabb helyzetű térségekben óriási előnyt 
jelent, amely valódi foglalkoztatási előrelépést generál. A Start-munkaprogramban a vizsgált 
időszakban a közfoglalkoztatási bért, az ahhoz kapcsolódó járulékokat, továbbá a beruházási és 
dologi kiadásokat is a Belügyminisztérium állta. Nem véletlen, hogy a bevonódás mértéke alapján 
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elsősorban az észak-magyarországi (Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén), alföldi és dél-dunántúli 
megyék (Baranya, Somogy) az élenjárók. Ezt a térstruktúrát erősíti az a körülmény is, miszerint a 
mintaprogramok között fontos szerepet töltenek be a hosszú távon munkát adó mezőgazdasági 
projektek, amelyekre éppen a leghátrányosabb helyzetű, döntően agrárorientációjú térségekben 
mutatkozik a legnagyobb igény. A Közép- és Nyugat-Dunántúl egy részén (Veszprém megye 
északi, illetve Győr-Moson-Sopron déli települései) tapasztalható magasabb fokú stabilitás és 
reaktivitás sem kizárólagosan az elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás javulásával, hanem a 
közfoglalkoztatásban való részvétellel mutat kapcsolatot, amely tehát a fejlett térségek számára is 
nyújt némi stabilitásnövelő hatást. 

Annak fényében, hogy a reaktivitás a foglalkoztatási depresszió területein jelent meg a vizsgált 
időszakban nagyobb arányban, szemben az átmeneti, illetve húzótérségek stabilitásával, 
térszerkezeti szempontból a kiegyenlítődés vélelmezhető, amelynek első részében növekvő 
fragilitásuk révén a fő szerepet a közép- és nyugat-dunántúli, illetve a közép-magyarországi térségek 
játszották. Ezzel szemben az egyenlőtlenségek csökkentésében az utóbbi két évben a szenzitivitás 
kedvező irányú kilengése miatt a leghátrányosabb helyzetű észak-magyarországi, alföldi és dél-
dunántúli periférikus területek vették át az irányító szerepet (14. ábra). 

14. ábra 
A települések Szenzitivitási-index értéke 2011 és 2013 között 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A két időszak összevonásával S3-típusú trendmintázati görbén alapuló szemléletben nyerhető kép 
az elmúlt közel 7 év foglalkoztatási térszerkezet módosító hatásairól, azaz a válságtól 2013-ig tartó 
időszak sérülékenység tekintetében vett jellegzetességeiről (15. ábra). 

Összességében hazánk területét a vonatkozó periódusban közel egyenlő arányban a stabilitás, 
illetve a fragilitás uralta, mindössze 1%-kal utóbbi javára. Előbbi általában előnyös, a hosszú távú 
válság-rezisztencia megnyilvánulása, azonban ha ehhez a stabilitáshoz foglalkoztatási depresszió 
társul, már korántsem értékelhető pozitívan. 2007-hez képest tehát a foglalkoztatási depresszió 
erősödése, illetve a „változatlanság” volt a meghatározó. Mindenképpen kedvező fejlemény 
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ugyanakkor, hogy a reaktivitás a szubperiférián jelent meg a legnagyobb arányban, amely jelenség – 
ahogy arról korábban esett szó – foglalkoztatási térszerkezet-kiegyenlítődését eredményezett. 

A vizsgált időszakban Magyarország legstabilabb megyéje Győr-Moson-Sopron, Csongrád és 
Pest megye volt, azaz átlagosan itt érezhették a lakosok a legkevésbé saját munkaerőpiaci 
helyzetükön a válság káros hatásait. A sor másik végén a kiemelkedő, 68%-os fragilitást mutató 
Jász-Nagykun-Szolnok, a 65%-os fragilitási fokú Nógrád és az 58%-ot adó Heves megye áll. Ezen 
megyék falvai és települései azok, amelyek az elmúlt időszakban átlagosan a legkedvezőtlenebb 
pályán mozogtak, azaz a legtöbbet vesztették. A reaktivitásban Borsod-Abaúj-Zemplén (32%), 
Baranya (24%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (23%) megyék jártak az élen, amelyek kistérségeiket 
tekintve igen nagy hányadban hátrányos helyzetűek, foglalkoztatási pályájuk kedvező lefutása tehát 
különösen értékes és előremutató fejlemény, különösen akkor, ha annak hátterében fenntartható 
tendenciák húzódnak meg. 

15. ábra 
A települések Szenzitivitási-index értéke a teljes vizsgált időszakban (2007–2013) 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

5.2.3. A települések „válság-szenzitivitás” típusai 

A munkaerőpiaci helyzetet, illetve a szenzitivitás kérdéskörét együttesen vizsgálva kitűnik hazánk 
„válság-szenzitivitás” térségek tekintetében vett területi meghatározottsága, amely országos szinten 
vizsgálva három eltérő térstruktúrával rendelkező zónatípusban jelenik meg. Ezen makroszinten 
értelmezhető területek belső struktúrájukat tekintve további övezetekre oszlanak (16–17. ábra). 
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16. ábra 
Magyarország „válság-szenzitivitás” településtípusainak területi rendszere (2013) 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás, szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

17. ábra 
Magyarország „válság-szenzitivitás” térségi makrostruktúrája (2013) 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás, szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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5.2.3.1. A stabil mag 

Az ország munkaerőpiaci és szenzitivitási szempontból vett legstabilabb térsége az északnyugati 
határszakasztól az északi határ mentén haladva egészen Pest megye középső területéig, elsősorban 
Budapestig és annak vonzásköretéig húzódik, kis kitolódást mutatva Fejér megye északi, illetve a 
Balaton-part egyes települései felé. Bár az említett övezet munkaerőpiaci helyzetét tekintve 
többségében kedvező – a relatív mutató alsó kvartilisénél jobb értékeket mutató – települések 
köréből áll, szenzitivitási szerkezete sajátos belső dichotómiát jelenít meg, amely rávilágít hazánk 
versenyképes városainak és falvainak különböző fokú „válság-kitettségére” és ennek esetleges 
hosszú távú hatásaira. Bár az övezet összességében stabilnak tekinthető – településeinek 73%-a 

mutatott -1 és 1 közötti 𝜃1
7 értéket –, a pozíciójukat őrző kedvező helyzetű települések területileg 

erőteljesen koncentrált eloszlást tükröznek. A „stabil magot” ebben az értelmezésben csupán az 
északnyugati határszakasz szűkebb értelemben vett területe, elsősorban Győr-Moson-Sopron 
megye, illetve Budapest alkotja, amely kör kibővíthető a sajátos arculatú, a fenti településekhez 
képest eltérő szerkezetű Balaton-parti falvakkal és városokkal. Ezt erősíti a tény, hogy a 100 
legstabilabb település közül 30 Győr-Moson-Sopron megyében található. Mindezek mellett a 
három legstabilabb entitás (Nagytarcsa, Lukácsháza és Sopronkövesd) is ennek a magnak a tagja. 
A terület jelentős népességű városokat is magában foglal, az átlagos települési népességszám 
(Budapest nélkül) közel 4300 fő, amelyhez azonban egy erőteljes, 12 116 fős szórás társul, azaz a 
relatív szórás mintegy 284%, amely számottevő belső településméretbeli heterogenitásra utal. A 100 
legstabilabb település közül a „legnagyobb”, Mosonmagyaróvár is az említett stabil mag része, 
amely kiugró értékével torzítja a teljes minta átlag- és szórásértékeit. A 100 legstabilabb település 
Győr-Moson-Sopron megyei körét ezen város nélkül tekintve már egy sokkal homogénebb kép 
adódik a stabil mag népességszám szerinti jellegéről (μ=1809,27 fő; V=76,9%). Az igen magas fokú 
stabilitás tehát inkább a kisebb városok/nagyobb falvak sajátossága az övezetben. A szenzitivitás 
inkább az apró (μ=248 fő, σ=167 fő) települések jellemzője, azonban ezek a kedvező helyzetű 
javuló települések mindösszesen 2%-át tették ki a zónának. 

5.2.3.2. A mag fragilis perifériája és nyúlványai 

A stabil magot összefüggő gyűrűként veszi körbe annak fragilis perifériája, amely egy sajátos, 
többségében jó munkaerőpiaci helyzetű, ugyanakkor a kedvezőtlen irányú változásokra erősebben 
reagáló övezet. A kedvező helyzetű, de sérülékeny települések által dominált zóna az alsó kvartilisbe 
tartozó relatív mutatóval rendelkező települések 25%-át foglalja magába, és egyfajta fragilitási lejtő 
kiindulópontja, amely összekapcsolja a periférikus térségeket a kedvező helyzetű területekkel. 
Heterogenitását tekintve ez a perem sem marad el a magtól (μ=3614 fő; V=251%), így többek 
között a legjobb munkaerőpiaci helyzetű településektől vett távolság növekedésével magyarázható 
annak fragilis jellege. A maghoz kapcsolódó speciális területet jelentik azok a nyúlványok, amelyek 
elsősorban hazánk autópálya-hálózata mentén terjesztik ki a stabil övezet „határait”. Az M1-es és 
M2-es tengely, mivel teljes egészében eleve a kedvező helyzetű térségben fut (részben igaz ez az 
M7-es autópályára is) nem kiugró jelenség, azonban az M3-as és M5-ös, különösképpen pedig az 
M6-os vonalát végigkísérő stabil települések sorát tömörítő zóna markánsan kitűnik környezetéből. 
Bár előbbi kettő esetében a jótékony hatás csak a települések kisebb hányadára, az M5-ös 

vonatkozásában pedig gyakorlatilag csak Kecskemétre (𝜃1
7=0,446) és Szegedre (𝜃1

7=0,47) terjed ki, 

az M6-os esetében Budapesttől Mecseknádasdig (𝜃1
7=0,008) gyakorlatilag megszakítatlan stabil 

övezet fut. A mag nyúlványaként azonosítható sajátos övezet a BVC korridor (Balaton–Veszprém–
Centrum), amely a kedvező helyzetű balatoni övezetet kapcsolja össze a szintén reaktív/stabil 
centrummal, a stabil maghoz hasonló belső településszerkezettel. 

5.2.3.3. Az átmeneti zóna 

Ez a nyúlvány keresztülhasítja azt a második zónát, amely a szenzitív, fragilis szubperiféria és a mag 
közötti átmenetként aposztrofálható. Szenzitivitási struktúráját tekintve ezen övezetben 
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összemosódik a közepes és a magas munkanélküliségi zóna, amely több elemében hasonló, 
elemzése tehát egy térségtípusként elvégezhető. A leginkább feltűnő csoportszerkezet-váltás a 
pozíciójukat őrző térségek részarányának – a szubperiféria felé haladva – egyre erőteljesebb 
csökkenése 35–40% körülire, elsősorban a fragilis zóna növekedésének a javára. Az átmenet 
településeinek többségét a 2007-től 2013-ig tartó időszakban a lecsúszó (válság)települések uralták, 
amelyek részaránya a közepes és a magas munkanélküli zónában is 50% feletti, mintegy kétszerese 
a stabil övezetének. A másik, immár „nyertes” településtípust a szenzitív falvak és városok alkotják 
(térségtípuson belüli relatív gyakoriság 7–15%), amelyek szintén számottevő aránynövekedést értek 
el, többségében megint a pozíciójukat őrző átmeneti települések kárára. A munkaerőpiaci helyzet 
kedvezőtlenebbé válásával tehát a sérülékenység is fokozódik, elsősorban a fragilis, de több 
szempontból a szenzitív irányba (javulás) is, amely trend végül a szenzitív, fragilis szubperiféria 
területén teljesedik ki, további új sémákkal kapcsolódva. 

Az átmeneti zóna dominánsan alföldi térségtípus, a Dunántúlon vékony peremként veszi körbe 
a stabil mag perifériáját, majd a Dunához közeledve hirtelen kinyílik, olyannyira, hogy Bács-Kiskun, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú-Bihar megyéket szinte teljes egészében ez a zóna 
alkotja. Az átmeneti terület mutatja minden típus közül a legnagyobb népességszám szerinti 
heterogenitást. A lecsúszó települések átlagos népességszáma 3400 fő, azonban ehhez közel 15000 
fős szórás kapcsolódik (V=426%). Hasonló a helyzet a pozíciójukat őrző átmeneti településeknél 
(μ=4370 fő; V=305%), amelyek mellett a többi altípus is 142–189% közötti relatív szórásértéket 
mutatott. A zóna kiterjedése már sejteti, hogy a legnagyobb méretű övezetről van szó, amelyet 
számszerűen is igazol, hogy a települések 50%-a valamilyen formában ezen típus tagja. A fragilis, 
illetve pozíciójukat őrző térségtípus népességszám-átlagok szerinti adatait tekintve mindkét 
övezetben nagy hasonlóságot mutat, attól függetlenül, hogy a közepes munkanélküliségű 
települések értékei mintegy kétszeresei a magas relatív mutatójú entitásokéinak. Ezzel szemben a 
szenzitív zóna minden esetben erőteljesen elüt a fővonaltól, amelyet igazol, hogy mind a felzárkózó 
térségek, mind a reaktív szubperiférikus térségek átlagos népességszáma kisebb, mint ezer 
(μfelzárkózó=390 fő, μreaktív=699 fő), ráadásul az adott relatív mutató kategóriában mindig a szenzitív 
típus mutatta a legmagasabb fokú homogenitást, azaz viszonylag egyöntetű körről van szó 
(σfelzárkozó=634 fő, σreaktív=991 fő). 

5.2.3.4. Reaktív/fragilis szubperiféria 

Jellegzetes válság-szenzitivitás térségtípust teszi ki a többségében magas munkanélküliségű 
települések alkotta válságövezet, igen sajátos, az eddigiektől eltérő belső struktúrával. A zóna 
erőteljes területi meghatározottsággal bír, elsősorban az északi és keleti határszakaszra, illetve a Dél-
Dunántúlra korlátozódik. Fő jellegzetessége a stabilitási fok drámai csökkenése (24%), amely együtt 
jár a fragilitás, illetve a reaktivitás részarányának emelkedésével. Bár a stabilitás első pillantásra 
kedvező tényezőnek tekinthető, önmagában csak akkor számít előnyös állapotnak, ha ahhoz 
alacsony munkanélküliség társul. Összességében tehát a stabilitási fok csökkenése a szubperiférikus 
térségben előnynek tekinthető, feltéve, ha annak helyébe a szenzitivitás kedvező irányú fokozódása 
lép. Elsősorban a közfoglalkoztatás hatásainak köszönhetően ezen tendencia tükröződik a 
térségben, amely a fragilis települések 45%-ra csökkenésében, illetve a reaktív válságtelepülések 
31%-os részesedésében is manifesztálódik. A fragilitás ebben az övezetben kiemelten súlyos 
probléma, mivel az az eleve kedvezőtlen helyzetű terület további leromlását mutatja (alacsony 
bázisról még lejjebb süllyedés). A válsághelyzet súlyosságára figyelmeztet, hogy a 10 
legsérülékenyebb magyarországi település közül 90% ezen zónatípus tagja (4 Baranya, 3 Nógrád, 1 
Borsod-Abaúj-Zemplén és 1 Somogy megyei), a legszenzitívebb 100 települést tekintve az arányok 
22, 15 és 13% szerint alakulnak, a kör és a sorrend nem módosul. Hazánk legsérülékenyebb 

települései között az első háromban Szőke (𝜃1
7=72,9), Teleki (𝜃1

7=54,5) és Szárász (𝜃1
7=50,7) 

szerepel. Ezek a kivétel nélkül kis méretű települések (Szárász lakosságszáma 2012-ben 44 fő volt) 
a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban valóban válságos pályát jártak be. Szőke esetében például a 
2007-ben sem alacsony 8,41%-os relatív mutató értéke dinamikus és töretlen emelkedést mutatva 
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2013-ra 29%-ra kúszott fel úgy, hogy 2012-ben 34%-os érték is megjelent. A szélsőséges 
szenzitivitásban szerepet játszik, hogy e néhány száz fős településekben sokan vannak, akik már 
nem munkaképes korúak, velük a munkaerőpiaci statisztikák szempontjából nem kell számolni. 
Marad néhány tucat aktív, esetleg még kevesebb gazdaságilag is aktív lakos, akiket ilyen kis számban 
már viszonylag könnyű elhelyezni akár a helyi gazdaságban, akár az önkormányzatnál. De 
természetesen ennek az ellenkezője is megtörténhet, ha ők elveszítik munkájukat, az a település 
munkaerőpiaci mutatóit egyik napról a másikra jelentősen ronthatja 

Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a 10 legszenzitívebb magyarországi település közül 9 
szintén ezen zónatípus tagja (5 Borsod-Abaúj-Zemplén, 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg, 1 pedig 
Baranya megyei), a legszenzitívebb 100 település viszonylatában az arányok 36, 13 és 17%-ra 
módosulnak, azaz ez a kör sem változik, csupán Baranya megye kerül a második helyre. A 3 
legszenzitívebb település kivétel nélkül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található kis-, illetve 

aprófalu. Gagyapáti jelölte ki az index minimumértékét (𝜃1
7=-100), Keresztéte (𝜃1

7=-60,136) a 

második, míg a sort Felsőgagy (𝜃1
7=-57,2) zárja. Sokuk esetében a településméretből fakadó kiugró 

reaktivitás dominálhat a folyamatok hátterében, ugyanakkor a közfoglalkoztatás szerepe sem 
elhanyagolható sem a zóna egésze, sem ezen falvak szempontjából. Gagyapáti relatív mutatója a 
vizsgált időszakban 34%-ról egészen 12,3-ig volt képes csökkenni, amelyet apró, de 2%-ot alig 
meghaladó növekedés követett. A legmagasabb munkanélküliséggel ezen hármasból a 213 lakosú 
Felsőgagy bírt (40,5%), amely falu a vizsgált időszakban 18,7%-ig volt képes relatív mutatóját 
csökkenteni. A szenzitív települések népességszám tekintetében még mindig a csoportminimumot 
alkotják, szintén a magas munkanélküliségi zónán belül a legnagyobb fokú homogenitással (μ=554 
fő; V=94%). 

5.2.3.5. A kevert szenzitivitású zóna 

Különleges övezetet képvisel Zala megye, illetve a szubperiférikus térséghez részben kapcsolható 
úgynevezett sporadikus válságmagok köre. Előbbi terület különlegességét adja, hogy annak 
települései „válság-szenzitivitás” típusok szerint igen magas fokú kevertséget mutatnak (8. táblázat). 

8. táblázat 
Zala megye településeinek %-os aránya „válság-szenzitivitás” településtípusok szerinti bontásban (2013) 

Válság-szenzitivitás településtípusok Részarány 

Erősen sérülékeny válságtelepülések 5,4% 

Felzárkózó települések 5,1% 

Kedvező helyzetű, de sérülékeny települések 3,1% 

Kedvező helyzetű, javuló települések 1,9% 

Lecsúszó települések 25,3% 

Lecsúszó válságtelepülések 21,0% 

Pozíciójukat őrző átmeneti települések 19,5% 

Pozíciójukat őrző kedvező helyzetű települések 12,1% 

Pozíciójukat őrző válságtelepülések 1,9% 

Reaktív válságtelepülések 4,7% 

Adatok forrása: NFSZ 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) alapján saját szerkesztés (2016) 

A kevertség mellé társul, hogy Zala megye, pozíciójából kifolyólag, mindegyik zóna által érintett. 
Északi területe átmeneti jellegű, délen a periférikus térséggel kerül kapcsolatba, míg keleten, főleg 
a Balaton partján a stabil mag és annak peremterületei által határolt. Mindezek ellenére a területet 
a fragilitás dominálja, amely mellett második helyen a stabilitás és csak kisebb arányban, a sort zárva, 
a reaktivitás áll. Ennek okai összetettek, hiszen a válság begyűrűzése a zalai térségbe időben később 
következett be, a feldolgozóipar, de az idegenforgalom és a mezőgazdasági ágazat is tovább tartotta 
magát, azonban, mikor a tartalékok elfogytak, a recesszió itt is elkerülhetetlenné vált. A lassan 
érkező visszaesés, a válság elcsúszó begyűrűzése miatt tartósabb volt, a befektetési szándékok 
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jelentős része a mai napig nem realizálódott. Ugyanakkor a megye kilenc kistérségének kevesebb, 
mint fele, településeinek alig több, mint 50 százaléka érintett a startmunka mintaprogramban, így 
annak munkaerőpiaci statisztikát javító hatása sem érvényesül kellő mértékben. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megye településszerkezetének egyik fő jellemzője az aprófalvas 
jellege, ahol a települések mintegy 60 százaléka nem haladja meg az 500 főt. Ráadásul a 200 fő alatti 
községek arányát tekintve Zala – a települések több, mint egynegyedével – a régióban élenjárónak 
mondható. A tartós fragilitást mutató településeinek nagyobb része a Zalaegerszeg–Nagykanizsa–
Lenti háromszögben található, amely községek egy része még a száz fős lakosságszámot sem éri el. 
E települések helyzetét a sajátos természeti viszonyok is súlyosbítják, ahol a párhuzamos völgyek 
korlátokat szabnak az egymás közötti kapcsolatok kiépítésében. A problémás terület északi 
irányban, a megyehatáron túl is folytatódik, ugyan itt már nem egyértelmű a stagnálás – a terület 
képe mozaikosabb. 

5.2.3.6. Sporadikus válságmagok és az országos szenzitivitási területi kép 

A sporadikus magok megjelenése megint csak „válság-szenzitivitási” jellegzetesség. Ezek olyan 
településeket tartalmazó „önálló” gócok, amelyek munkaerőpiaci helyzetüket tekintve a legrosszabb 
pozíciójúak közé sorolódnak, míg szenzitivitási szempontból a reaktivitás által domináltak. Hazánk 
2007-től 2013-ig 3 ilyen területtel rendelkezett, amelyek közül típuspéldát Mezőcsát és környezete 
ad. Hozzá nagyon hasonló szerkezetű Heves, illetve Sarkad környéke. Ezen gócpontok a széles 
„alföldi” átmeneti zónába ékelődve javuló, de kedvezőtlen helyzetű területei az országnak. 

Összességében a munkaerőpiaci helyzet/szenzitivitás összefüggésrendszerében több általános, 
országos szinten érvényes megállapítás adódik. Egyfelől a szenzitivitás kérdéskörének térszerkezeti 
elemzésekbe integrálásával olyan új térségtípusok tárultak fel, mint a zalai vagy a sporadikus 
területek, illetve a dichotóm szerkezetű, egyébként kvázi homogén munkaerőpiaci „húzótérség”, 
amelyek többségében zónákat alkotva, megszakítatlanul, térben tehát erőteljes koncentrációval 
fordultak elő. A szenzitivitás térszerkezeti mintázata tehát jól strukturált. A térségek közötti 
kapcsolatokat vizsgálva kitűnt, hogy a munkaerőpiaci helyzet romlásával a stabil, pozíciójukat őrző 
települések köre szűkül a fragilis, illetve reaktív kategória javára, amely utóbbi kiemelkedő súllyal 
elsősorban a szubperiférikus térségekben reprezentáltatja magát. Az instabilitás fokozódása tehát 
követi azt a lejtőt, amelyet a relatív mutató előre jelez, azonban egyértelmű kapcsolat a 
településméret és a sérülékenység között inkább csak a szenzitív kategóriában jelent meg (kis 
települések szenzitívebbek), ugyanakkor a fragilisban nem (18. ábra). 

18. ábra 
A szenzitivitási típusok megoszlása a relatív mutató kvartilisei szerint csoportosított települések körében (2013) 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 
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Ez részben rámutat arra is, hogy a start közmunkaprogram elsősorban az apró településeken tudott 
látványos (relatív, %-os) javulást generálni, amely viszont hozzájárulhatott ahhoz, hogy az ország 
munkaerőpiaci térszerkezete kiegyenlítettebbé vált. A szenzitivitás legkevésbé a kedvező 
munkaerőpiaci helyzetű térségben volt jelen, amely tény felhívja a figyelmet a 2007–2013 közötti 
időszak stagnálására. Azaz ezen idő alatt a legkedvezőbb pozíciójú települések a legjobb esetben is 
csak enyhe előrelépésre számíthattak, inkább a visszaesés volt a hangsúlyos, amely azonban nem 
volt képes a foglalkoztatási makro-térszerkezetet (ez idáig) megváltoztatni. A tapasztalatok 
fényében elmondható, hogy az eddigi – a vizsgált időszakot érintő – hatásokra a települések mintegy 
13%-a jól, 43,65%-a viszont rosszul reagált, amelyekre (függetlenül aktuális munkaerőpiaci 
helyzetétől) a jövőben célszerű fokozott figyelmet fordítani, mivel többségük a lecsúszás pályáját 
járta a vizsgált hét esztendőben (19. ábra). 

19. ábra 
A teljes vizsgált időszakban (2007–2013) rosszul reagáló települések 

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás 
Szerkesztette: Alpek B. L. – Tésits R. (2014) 

A szenzitivitás a térstruktúra időcentrikus kérdése, amelynek kiegészítője a térbeli mozgás, a 
munkavállalási célú ingázás értékelése. Ez utóbbi vizsgálata szükséges annak megállapításához, 
hogy a C-típusú álláskeresők munkavállalási célú mozgása, ingázása milyen mértékben képes (vagy 
lehet képes) a fentiekben vázolt területi különbségeket oldani. A következő fejezetben ennek 
megfelelően a C-típusú álláskeresők mobilitási képességeinek/készségeinek vizsgálatára kerül sor. 
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5.3. A mobilitási lehetőségek csoportspecifikus térszerkezete Magyarország 
leghátrányosabb helyzetű térségeiben 

5.3.1. A mobilitási fok peremfeltételeinek alakulása a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők csoportjában 

A csoportspecifikus mobilitás tényezői azok a peremfeltételek, amelyek meghatározzák az egyes 
csoportok, közöttük a C-típusú hátrányos, halmozottan hátrányos álláskeresők mobilitásának 
lehetőségeit. Ezek a megkérdezett álláskeresők csoportjában két típusra oszthatók, attól függően, 
hogy az egyén számára rendelkezésre álló, illetve ésszerű erőfeszítéssel elérhető erőforrásokról 
(belső faktorok), vagy a környezetből fakadó, az álláskereső által befolyásolhatatlan (vagy csak 
kontraszelektív módon kontrollálható) elemekről (külső faktorok) van szó. A belső korlátok a 
megfelelő lépések megtétele után (azaz például a rendelkezésre álló, piacképes képzések felkutatását 
és elvégzését követően) az egyén által átléphetők, oldhatók, ezáltal valódi akadályként való 
megjelenésük az álláskereső személy motivációiban vagy döntéseiben keresendő. Ezzel szemben a 
külső korlátok csak közösségi, össztársadalmi szinten oldhatók fel, így problematikájuk az 
úgynevezett részpolitikák, illetve a társadalmi kohézió kérdéskörébe tartozik. Ezek köre igen széles, 
releváns ráhatással bír a munkavállalási célú ingázásra: többek között – Szabó Pál (1998) alapján – 
a gazdaságpolitika (eljárók számát csökkenti, bejárók számát növeli), a lakáspolitika (lakásárak, 
lakhatási támogatások), a közlekedéspolitika és a foglalkoztatáspolitika (SZABÓ P. 1998). A két oldal 
közötti átmenet nem éles, befolyásolja az egyén számára rendelkezésre álló eszközök köre, a 
társadalmi-gazdasági tér változékonysága. Például amennyiben az egyén nem tud eljutni a helyi 
foglalkoztatási központba, mivel a buszközlekedés költségei meghaladják anyagi 
teljesítőképességét, a közlekedés számára külső faktor, befolyásolója a közlekedéspolitika. Ellenben 
ha egy támogatási rendszer a költségeket a kritikus érték alá viszi (az egyén döntési helyzetbe kerül), 
ugyanakkor az utazással járó kényelmetlenség miatt (bár ki tudná fizetni) nem vállalja a bejárást, a 
közlekedés mint belső faktor merül fel. 

Az exogén és endogén korlátok körén belül egyaránt elkülöníthetők azok, amelyek a napi szintű 
ingázással közvetlenül kapcsolatba hozhatók (utazási költség, közlekedési eszközök rendelkezésre 
állása, utazási idő, bentlakás vállalása), illetve amelyek csak közvetetten hatnak a mobilitásra 
(képzettségi szint, tanulásai kedv, hajlandóság, családi állapot). 

A leghátrányosabb helyzetű csoportok specifikus sajátossága a belső, közvetlen korlátok igen 
szűk köre, azaz hatásuk helyzetük javítására, részint a földrajzi pozícióból fakadó elemek miatt, 
rendkívül alacsony. Különösen igaz ez azon halmozottan hátrányos helyzetű személyekre, akiknél 
a probléma sokszor 4-5 esélyhátrány relációjában egyszerre jelentkezik – ezáltal kiváltva a korábban 
vizsgált multiplikációs hatásokat. Az endogén korlátok között tárta fel jelen vizsgálat az aggregált 
rugalmasságot, arra a feltételezésre alapozva, hogy preferenciáit az álláskereső kényelmi szintje 
rovására szabadon alakíthatja. További belső változók a bentlakás felvállalása, illetve az utazási idő. 
Ezzel szemben határozottan külső közvetlen korlátot jelent a munkaerőpiac állapota (akár helyben, 
akár a foglalkoztatási központban), a korlátozott anyagi helyzet miatt az egyéni közlekedési 
eszközök rendelkezésre állása (amely tényező az esélyhátrányok halmozódásával mérhetően 
emelkedik), a foglalkoztatási központ tényleges elérési ideje, a tömegközlekedési eszközök 
elérhetősége, illetve a menetrend munkaidővel való összehangoltsága.  

5.3.1.1. Az utazási idő, az ingázási távolság és az ingázás költsége, mint külső faktorok a hátrányos 
helyzetű álláskeresők csoportjában 

A [1] jelű modell paraméterei esetében a vizsgált csoport szerkezeti sajátosságaiból (különös 
tekintettel az alacsony végzettségre) következik, hogy a kapható bérajánlat – feltéve, ha az álláshely 
létezik és elérhető – várható értéke a mindenkori minimálbér összege. Ennek megfelelően 2016-
ban mintegy bruttó 111 ezer forint, garantált bérminimum esetén, amely a halmozottan hátrányos 
helyzetű álláskeresők körében kisebb hányad számára elérhető, 129 ezer forint (a kapcsolódó nettó 
értékek: 73 815 és 85 785 Ft), plusz túlóra-jövedelem (figyelembe véve a túlóra éves maximális 250 
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órás értékét, ez havonta maximum bruttó 13 000 és 15 000 forint körül alakul). Az utazással járó 
áldozatvállalás foka kifejezhető az utazási távolsággal, utazási idővel, illetve közvetlenül pénzben. 
Mivel a bérek forint alapon kerülnek meghatározásra, ezért a racionális álláskereső döntésének 
vizsgálatakor ku becslésére utóbbi alkalmazható a leghatékonyabban. A kapott értékek – a vizsgált 
térségre – személygépjárműnél 442,47, vasúti közlekedésnél 348,8, buszközlekedésnél 274,6 
Ft/km/hó, figyelembe véve, hogy az álláskereső mintegy havi 21,5 nap állna foglalkoztatásban. A 
modellbe beemelhető másik költségfaktor az utazásra fordított idő alatt kieső jövedelem értéke. 
Ebben szerepel többek között:  

 a túlóra lehetőségének elvesztése, csökkenése vagy többletterhe; 

 az alternatív jövedelemtermelő tevékenység (háztáji gazdálkodás, kiegészítő munkák) 
idejének korlátozottsága; 

 a pihenőidő feladásából származó hatékonyságvesztés költsége. 

A fentiek összesített értékét – a kérdőíves felmérés tapasztalatai alapján – az elemzés nullának, 
illetve havi fix 3 150 forintnak veszi. Előbbi mellett szóló érv, hogy a közfoglalkoztatás esetében a 
túlóra lehetősége korlátozott, egyéb jövedelemtermelő tevékenységre alig van lehetőség (a vizsgált 
csoport 21%-a rendelkezett ilyennel) és az alternatív jövedelemtermelő tevékenységek várható 
értéke relatíve alacsony (3 150 Ft, a közfoglalkoztatotti alapbér nem egész 4%-a), így elhagyása 
kisebb torzítást okoz, mint becsült értékkel helyettesítése. Mindezek mellett a harmadik elem, a 
pihenőidő feladásából származó hatékonyságvesztés, költsége is közel zérus. Ennek elsődleges oka, 
hogy a tapasztalatok alapján a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők csak igen kis hányadban 
végeznek olyan munkát, amelynél a teljesítmény alapján kerülnek bérezésre32. 

A negyedik modellbeli tényező, a helyben elérhető bér a vizsgált csoport körében szintén jól 
közelíthető, feltételezve a helyi munkaerőpiac gyengeségét (ezt igazolja a térségre jellemző országos 
átlagot meghaladó relatív mutató területi alakulása) mértéke a közfoglalkoztatási bér környékén 
maximalizálódik (2016-ban bruttó 79 155 forint, munkavezetőt megillető garantált 
közfoglalkoztatási bér esetén bruttó 111 660 forint). Alsó határa a nulla érték mellett lehet negatív 
(adósság esetén) és a foglalkoztatás helyettesítő támogatás nettó 22 800 Ft értéke is. A kapcsolódó 
vizsgálatok eredményeként valószínűsíthető, hogy a közfoglalkoztatásba főleg a legkisebb, 
legrosszabb helyzetű településeken az álláskeresők jelentős része bevonásra kerülhet. A kérdőívet 
kitöltő személyek 73%-a nyilatkozott úgy, hogy amennyiben szándékában állna, részt tudna venni 
vagy már részt is vesz a közfoglalkoztatásban. Ezzel szemben a legtöbben nem értettek egyet azzal 
az állítással, hogy a közmunkás állásokért versengés folyna. A fentiek alapján tehát a 79 155 forintos 
közfoglalkoztatotti bér került megjelölésre Bx értékeként. 

A fentieket összegző grafikonon az utazási költség változik az utazási távolság növekedésével, 
minden más tényező konstans (20. ábra). 

                                                 
32 A mintában mindössze 0,7%-ot ért el azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy munkájuk bérezése inkább vagy 
teljes mértékben a teljesítményüktől függ. 
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20. ábra 
A racionális, hátrányos helyzetű térségben élő, C-típusú álláskereső döntési dilemmája komponenseinek alakulása 

az ingázás felvállalásának kérdésében, a távolság függvényében (2016) 

 
Adatok forrása: mav.hu, volan.hu, nav.hu, officina.hu, KSH, saját adatgyűjtés alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Ugyan a munkabér várható értéke a nagyobb ingázási távolság növekedésével a nem hátrányos 
helyzetű, vagy gyenge esélyhátránnyal rendelkező álláskeresők esetében elvben nő, ez az 
összefüggés a vizsgált csoportra és relációkra két szempontból sem áll, a konstans értékek 
használata nem okoz torzítást. Egyfelől az érintett személyek számára, főleg az esélyhátrányok 
halmozódása esetén, a távolabb elérhető álláshelyeken szerezhető fizetések várható értéke sem 
lényegesen nagyobb a minimálbérnél, másfelől, mivel a modell egy az egyhez relációkkal dolgozik, 
a nagyobb távolság nem jelent erősebb foglalkoztatási központot vagy kiterjedtebb 
munkaerőpiacot, csak a közlekedési helyzet kedvezőtlenebb adottságait. 

A diagram alapján megállapítható, hogy a racionálisan cselekvő, HH-térségben élő hátrányos 
helyzetű álláskereső számára felvállalható ingázási távolság 64,8 és 261,9 km között alakul. Az 
elvben vállalható utazási távolság ennek megfelelően mintegy 33 és 131 km közé tehető. Utóbbi 
igen magas értékhez kapcsolódik, hogy annak meghatározásakor a modell nem számolt a szabadidő 
pénzben egzakt módon nehezen kifejezhető értékével, azaz azt feltételezte, hogy függetlenül az 
utazási időtől, az álláskeresőnek bármennyit megéri utazni, ha annak költségeit a többletjövedelem 
fedezi. A maximumértékben az elvesztett időértékre adott alacsony 3150 forintos korrekció sem 
szerepel. 

A [2] számú modell eltérő módon közelít a kérdéshez. Annak változói közül tu (az utazáshoz 
szükséges idő) közelíthető a vizsgált térség számba vett relációi alapján kalkulált egy kilométerre 
eső utazási idő átlagértékével, amely személygépjármű esetén 1,16, busszal való ingázásnál 1,86, 
vasútnál 2,41 percnek adódik. Ekkor a még ésszerűen vállalható ingázási távolság a relatív órabérrel 
összefüggésben a 21. ábrán szemléltetett módon alakul33. 

                                                 
33 tx és ty 8 óra/nap. 
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21. ábra 
A relatív órabér alakulása az ingázási távolság függvényében és viszonya a közfoglalkoztatotti órabérrel (2016) 

 
Jr1 – Ingázás személygépjárművel az utazásra szánt idő által kieső bevétel nulla értékével. 
Jr2 – Ingázás vasúttal az utazásra szánt idő által kieső bevétel nulla értékével. 
Jr3 – Ingázás busszal az utazásra szánt idő által kieső bevétel nulla értékével. 
Jr4 – Ingázás személygépjárművel az utazásra szánt idő által kieső bevétel 3150 forintos értékével. 
Jr5 – Ingázás vasúttal az utazásra szánt idő által kieső bevétel 3150 forintos értékével. 
Jr6 – Ingázás busszal az utazásra szánt idő által kieső bevétel 3150 forintos értékével. 

Adatok forrása: mav.hu, volan.hu, nav.hu, officina.hu, KSH, saját adatgyűjtés alapján saját számítás 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A két szélsőértéket (Jr1 és Jr4) tekintve a kapott racionálisan vállalható távolságok a teljes napi 
megtett útra jelentősen megváltoznak. A minimumérték 21,8, a maximum 63 kilométernél húzódik, 
csak egy irányba számítva tehát a felvállalható távolság alig haladja meg a 10, illetve a 31,5 km-t. 
Sőt, a közlekedési eszközválasztási döntés is módosul, hiszen míg az első modellben a legjobbnak 
a buszközlekedés, legrosszabbnak pedig a személygépjármű bizonyult, addig a második 
megközelítésben a vasút esetében a legrövidebb, a személygépjármű használatakor a legnagyobb a 
vállalható távolság. A jelenség mögötti az áll, hogy míg az első modell nem kalkulált a közlekedési 
eszköz gyorsaságából fakadó időmegtakarítás előnyeivel, addig utóbbi ezt a tényezőt hangsúlyosan 
kezeli (így a személygépjármű egyik további versenyelőnyét is a modellbe emeli). 

A fenti két megközelítés mindegyike a racionális, optimalizáló magatartást mutató egyén 
viselkedését írja le, annak tulajdonságait a hátrányos helyzetű csoportok és térszegmens szereplőire 
szűkítve. Azt, hogy a fenti modellek közül melyik mutatja be pontosabban az egyén előtt álló 
dilemmát, egyfelől statisztikai módszerekkel igazolható (megvizsgálva, hogy a meglévő adatok 
alapján mely ingázási távolságok jelennek meg gyakrabban), azonban nem áll rendelkezésre olyan 
adatbázis, amely a megvalósult ingázási relációkat a hátrányos helyzetű munkavállalók csoportjára 
tartalmazná. Ha lenne is ilyen adattábla, a kérdés akkor is csak megközelítőleg lenne eldönthető, 
hiszen a hátrányos helyzetű munkavállalók és álláskeresők csoportja nem azonos. Utóbbiak 
esetében lehet, hogy éppen a magasabb fokú rugalmatlanság, az alacsonyabb utazási távolság 
vállalása az egyik faktora az álláskeresői státusz rögzülésének. Ahhoz, hogy a kérdés tisztázható 
legyen, szükséges az ingázási peremfeltételek külső szemléletű vizsgálata mellett azok belső – 
primer adatokra épülő – értékelése is. 
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5.3.1.2. Az utazási idő, az ingázási távolság és az ingázás költsége belső megközelítésben 

A [3] jelű modellben szereplő elvárt jövedelem megfigyelt megoszlását a mintában az 22. ábra 
szemlélteti. 

22. ábra 
Az elvárt jövedelmek (Bey) eloszlása a megkérdezett személyek csoportjában (2016) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Több kiugró kategória is megjelenik, amelyek mögött eltérő okok húzódnak. Az elvárt jövedelem 
várható értéke kerekítve bruttó 134 500 forint, azaz 23 500 forinttal nagyobb az exogén modellben 
vázoltnál. A hátrányos helyzetű álláskeresők csoportja négy markáns típusra tagozódik. 

A közel racionális magatartású személyek részaránya kisebb, mindössze 13,3%. Ők azok, akik a 
minimálbér és a garantált bérminimum közeli összegeket tartottak elfogadhatónak arra az esetre, 
ha az ingázást felvállalnák a jobb elhelyezkedés reményében. Bey-értékük ennek megfelelően 
120 750 Ft. A legnagyobb csoportot, mintegy 30%-os aránnyal azok alkotják, akik bérigényüket a 
közfoglalkoztatotti fölé helyezik, azonban már kisebb mértékű növekedést is elegendőnek tartanak 
ahhoz, hogy a bejárás kényelmetlenségeit elviseljék. Bey-értékük: 98 356 Ft. Magas bérigénnyel 
rendelkezik a csoport 20,7%-a. Érvelésük szempontjai között jellemzően szubjektív faktorok 
jelennek meg, amelyek három csoportba sorolhatók. Egy részük a családi állapottal, másik 
hányaduk az utazás kellemetlenségeivel, vagy a pótlólagos bér megélt hasznosságának, a jelenlegi 
kényelmes helyzet feladásával járó határáldozati költséghez viszonyított alacsony szintjével hozható 
összefüggésbe. Bey-értékük: 149 354 Ft. Kiugróan magas bérigényt mutat 25,3%, elvárásaikat 
családi állapotukkal (ennyi kellene, hogy meg tudjanak élni), illetve önértékelésükkel (ekkor 
érezném, hogy megbecsülik a munkámat) indokolják. Bey-értékük: 190 526 Ft. 

Még szélsőségesebb az elviselt utazási költségek alakulása (23. ábra). A legkisebb és a legnagyobb 
összegek között két nagyságrendnyi különbség áll fenn. 
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23. ábra 
Az elviselt utazási költségek (keu) eloszlása a megkérdezett személyek csoportjában (2016) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A minta várható értéke 9 031 forint, messze elmarad a vizsgált ingázási relációk utazási 
költségátlagaitól (21 000 forinttól). A  költségvállalás a mobilitással összefüggő korlátozó 
paraméterek meghatározó eleme, ugyanakkor a pontos kép feltárásához önmagában nem célszerű 
értékelni. Ehhez szükséges a vállalt ingázási távolságok ismerete is (24. ábra). 

24. ábra 
A felvállalandó utazási távolság (km) eloszlása a megkérdezett személyek csoportjában (2016) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A csoport e tekintetben három szegmensre oszlik. A csak helyi foglalkoztatást, illetve igen kis 
távolságra (kevesebb, mint 10 km) kiterjedő ingázást vállalók csoportja megközelíti a 30%-os 
részarányt. Ők azok, akik saját bevallásuk szerint vagy fizikailag korlátozottak a bejárásban 
(egészségügyi problémák, öregség), vagy jelenlegi elvárásaiknak megfelel a közfoglalkoztatásból 
származó bér, azt csak szürreálisan magas, így számításba sem vett bértöbblet lenne képes 
ellensúlyozni. Az 50 év feletti kor hátrányos helyzetű tulajdonságként, a megkérdezett személyek 
8,6%-nál jelent meg, mint a mobilitás fő korlátja, meghaladva a családi állapotot és az egészségügyi 
problémák befolyásoló erejét. Ide tartozik továbbá azoknak a hátrányos helyzetű álláskeresőknek 
egy része, akik mobilitási szándékról adtak tanúbizonyságot, ugyanakkor azt a rossz közlekedési 
adottságok miatt megvalósíthatatlannak tekintették. 

A második legnagyobb számosságú csoport (25%) feltűnő azonosságot mutat utazási távolság 
preferenciáját tekintve a [2] számú időarányosított bérrel számoló modell eredményeivel. A vállalt 
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távolság – egy irányba – 21 és 30 kilométer közötti, a mögöttes hatásokban a közlekedés állapota 
játszik meghatározó szerepet, azaz a mobilitás korlátozottsága az érintett személyek esetében nem 
a bér vagy az elérhető kiegészítő jövedelmek által meghatározott. A csoport közel 73%-az utazási 
idő vagy költség valamelyikére mutatott rá, mint mobilitását korlátozó faktorra. 

A felső határérték – a válaszadók 13%-val – 46 és 50 km közé esik, azaz elmarad mind a két 
exogén szemléletű modell maximumától (közelebb van az időarányosítotthoz). Az okok jól 
azonosíthatók, és részben eltérnek a másik két csoportban feltártaktól. A modellben előre jelzett 
határértéktől való elmaradásban szerepet játszott, hogy mivel az érintetteknek jellemzően nincs 
személygépjármű a „birtokában”, az azzal járó előnyöket fel kell adniuk. A buszra kénytelenek 
számítani, amely eszköznél viszont a nagyobb utazási idő miatt magasabb a relatív költség, így a 
vállalható távolság csökken. A 46 és 50 km közötti ingázást vállaló személyek mindösszesen 18%-
nak érhető el a személygépjármű a munkavállalási célú ingázáshoz. Amennyiben a [2] modellből 
kikerül a személygépjármű, a becslés a valósághoz igen közeli értéket ad (55,8 km). Ez utóbbi 
csoport jelentőségét mutatja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben a munkavállalási célú ingázás 
szükséges távolságának átlaga (ilyen messze vannak átlagosan a központok a vonzott településektől) 
46 km, azaz esetükben a kutatás bázisául vett foglalkoztatási központok releváns – egyéni 
motivációk által is alátámasztott – célirányként jelennek meg. Ők azok tehát, akiknek problémája 
oldásával a munkavállalási célú ingázás, illetve a primer munkaerőpiaci integráció – feltételezve a 
fogadóközpontok meglévő munkaerő-keresletét – a leginkább növelhető. 

A fenti két tényező (elviselt utazási költség és távolság) értékekből becsülhető az egy kilométerre 
számolt csoportonkénti elviselt ráfordítás, amely a teljes mintára 335,9 forintot ad. Az első 
csoportban a felvállalt összes utazási költség meghaladja a 7 500, a másodikban a 9 500, a 
harmadikban a 13 000 forintot, azaz a kilométerenkénti elviselt költség 1039,7, 325,8 és 280,7 
forint. A kisebb távolságra utazók lényegesen többet hajlandóak egy kilométer megtételére 
fordítani, azaz körükben a személygépjármű is megfizethető alternatíva. 

5.3.2. A C-típusú álláskeresők mobilitásának peremfeltételei 

A fenti hatásokat és a belső megközelítésű modell változójának értékeit foglalja össze a 9. táblázat, 
amely mutatja az exogén megközelítéssel való összevetést is. 

9. táblázat 
Az empirikus vizsgálat során feltárt értékek és az exogén modell által kalkulált eredmények összefoglalása 

(2016) 
 [3]-s jelű modell [1]-s jelű modell Eltérés [3]-[1] 

 Jf Bey keu Bx J Bx ku ki ΔBe Δke(u,i) Δ Bey, Bx 

Minimum 11 540 98 356 7 661 79 155 0 111 000 31 845 0 -12 644 -24 184 19 201 

Átlag 45 825 134 500 9 520 79 155 0 127 000 44 695 3 150 7 500 -38 325 55 345 

Maximum 98 007 190 526 13 364 79 155 0 144 000 61 695 3 150 46 526 -51 481 111 371 

[1]-s jelű modell 
J – Utazással elérhető jövedelemtöbblet 
Bx – Helyben elérhető jövedelem 
ku – Utazási költség 
ki – Utazással kieső munkaidő időértéke 

[3]-s jelű modell 
Jf – Az ingázás vállalása miatt fennmaradó jövedelem többlet. 
Bey – Az új munkahelyen elvárt jövedelem várható értéke. 
keu – Az elviselt utazási költség. 
Bx – A helyi jövedelem várható értéke. 

Adatok forrása: saját felmérés 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az összevetés tanulsága, hogy a megkérdezett személyek esetében a fennmaradó elvárt jövedelem 
értéke lényegesen meghaladja a racionális hátrányos helyzetű személyre számolt optimum értéket 
(többet várnak, mint ami racionális alapon szükséges lenne). E mögött egyfelől a magasabb elvárt 
jövedelem és az alacsonyabb elviselt utazási költség áll. A jelenség mögött számos tényező húzódik. 
Az eredeti modell szélsőértéket keresett, így a kalkulált paraméterek esetén az elvárt jövedelem 
éppen azonos a jelenlegi kézhez kapott jövedelem szintjével, másképp fogalmazva, a többletet az 
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utazás 100%-ban felemészti, a döntéshozó pedig a távolságot maximalizálja. A való életben ezzel 
szemben az utazással járó áldozatvállalás mértéke túlmutat annak tényleges költségein, így a bejáró 
szeretne extra jövedelemre szert tenni azzal, hogy eljár lakhelyéről a közeli foglalkoztatási 
központba dolgozni. A minimum értéken számolt modell esetében ez az elvárt érték a várható 
elérhető jövedelem szintje alatt marad, így az utazási költségek optimális szintre mérséklődésével a 
mobilitás várhatóan megvalósulhat. Ezzel szemben a „közepes” modell eredményei már 
meghaladják mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum szintjét, azaz az ingázást az ezen 
csoportba tartozó hátrányos helyzetű álláskeresők csak akkor vállalják nagy valószínűséggel, ha az 
utazási körülmények és lehetőségek általános javulása mellett az általuk elérhető bérszint is 
magasabb a garantált bérminimum összegénél. Erre csupán a kvalifikáltabb, képzettebb álláskereső 
esetében van számottevő lehetőség, azaz a közlekedési folyosók fejlesztésének szükséges együtt 
járnia a célpiacok igényeihez alkalmazkodó képzettség-portfólió kialakításának elősegítésével. A 
képzettség tekintetében a munkaerő versenyhátrányát növeli, hogy ahogy arra Bartus Tamás 
rámutat – az ingázási idő csökkenti a munkaerő minőségét a munkaadók szemében (BARTUS T. 
2007). 

Az egyének emellett az elvárt jövedelem értékének megjelölésekor számos olyan hatást is 
bevonnak, amelyeket közvetlenül nem, vagy csak jelentős torzításokkal lehet mérni. Ezek közé 
tartozik az egyéb jövedelemtermelő tevékenységek feladásával járó határáldozati költség, amelyek 
között a legálisan vállalt kiegészítő segédmunkák mellett megjelenhet a fekete foglalkoztatás, a 
háztáji jövedelme, sőt a közfoglalkoztatás keretében kapott terményjuttatások megélt értéke is, 
amely összeg a teljes mintára a vizsgált csoportban – nem feltétlenül pénz formájában – Bey- és Bx-
értékének különbsége, 19 201 és 111 371 forint közé esik havonta. Ennek egy részét a kérdőíves 
felmérés vizsgálta, a válaszadók saját megítélése szerint háztáji gazdálkodással havi 9 500 – 20 000 
forint megtakarítást tudnak realizálni. Az egyéb elemeket is figyelembe véve, illetve számolva azzal, 
hogy a jelenlegi és az elvárt jövedelem különbségében benne foglaltatik az utazással járó 
áldozatvállalás több egyéb költsége, a valós értéket inkább az alsó határra, 5 000 és 35 000 forint 
közötti összegre indokolt tenni. 

A fennmaradó többletjövedelem értékét alakító másik komponens az elviselt utazási költség, 
amely nagyon jelentősen elmarad a távolságmaximalizáló-magatartást folytató esélyhátránnyal 
rendelkező személyre felírt [1] modellben kapott értéktől. Ebben szerepet játszik, hogy 
valószínűsíthetően a költségvállalási döntésben inkább az idővel relativizált órabérek mérlegelése 
játszik szerepet (azaz a második exogén modell írja le jobban a valóságot), illetve az is, hogy a 
megkérdezett csoport tagjai az utazási költségekkel kapcsolatban kalkulálnak a munkaadói 
támogatással, annak elmaradása esetén a helyi foglalkoztatás mellett döntenek. Ezt mutatja az is, 
hogy a megkérdezettek mintegy 37%-a konkrétan is rámutatott a teljes utazási költség vállalásával 
kapcsolatos erős – részben emocionális – pénzügyi korlátra. Az utazási idő, a távolság és a költség 
hármasa közül a költség változásával kapcsolatos rugalmatlanságról tettek a legtöbben 
tanúbizonyságot. 

Mindent összevetve megállapításra került, hogy a hátrányos helyzetű álláskeresők lényegesen 
rugalmatlanabbak racionális döntéshozatalra törekvő modellbeli alteregójuknál, amely tényezők a 
valóságban a mobilitás mérésére szolgáló modellek empirikus alapon való paraméterezését és 
ellenőrzését teszik indokolttá. Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a vizsgált személyek 
mobilitásának érdemi növelését nehezítő hatások: 

 Az egyének jellemzően magas, képzettségi szintjüket sok esetben meghaladó 
jövedelemelvárásai. 

 Az utazással kapcsolatos áldozatvállalás erős utazási időre, távolságra vonatkozó korlátja 
(bár e tekintetben a megkérdezettek szinte tökéletesen igazították döntésüket a második 
exogén modellváltozat által közelített értékekhez). 

 Az elviselt költségek a mobilitás legnagyobb gátjai, a csoport tagjai x forint extra, távoli 
munkahelyen elérhető jövedelem fejében távolságban és időben is több utazást vállaltak fel, 
míg a költségvállalás alig változott. 
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5.3.3. Az ingázási költségek területi megoszlásának jellegzetességei 

Az utazás áldozatvállalásával kapcsolatos három elem (utazási idő, költség és távolság, amelyek 
adott esetben egymásba konvertálhatóak) kölcsönhatásrendszerének területi alapú vizsgálatánál a 
költségek képezték a legfőbb korlátot (25. ábra). 

25. ábra 
A munkavállalási célú ingázás költsége személygépjárművel való utazás esetén a vonzott település és a 

foglalkoztatási központ relációjában Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségében (2016) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az előzetesen legdrágábbnak feltételezett közlekedési eszköz, a személygépjármű – amennyiben 
nem számolunk egyetlen alternatívára sem költségtérítéssel – több relációban is versenyképesebb 
az egyéb megoldásoknál. Személygépjárműre számítva a költségek lineárisak, a kilométer 
függvényében egyenletesen változnak, és az egyén könnyen tudja optimalizálni az útvonalat (ezzel 
számos esetben jelentős időt és időértéket takarítva meg), jól kirajzolódnak a közlekedés-földrajzi 
adottságok által esetlegesen korlátozott módon, de megfigyelhető koncentrikus zónák a 
foglalkoztatási központok körül. 
A személygépjárművel történő ingázás területi mintázatában három elem különíthető el: 

 A foglalkoztatási központokat övező közvetlen kapcsolódási zónák; 

 a háttérterületek; 

 és a belső vagy külső izolált szubperifériák. 

A foglalkoztatási központok körüli övezetek többsége tartalmaz olyan településeket, amelyeken a 
bejárás költsége alatta marad az endogén szemléletű modellben feltárt elviselt közlekedési költségek 
átlagának, azaz a környezeti akadály elenyésző a hátrányos helyzetű álláskeresők bejárásának. A 
zóna azonban nem homogén, mivel – ahogy arra Kertesi Gábor utal – a foglalkoztatási központ 
munkaerőpiaci helyzete – annak gyengülése – növeli az álláskeresés költségeit (KERTESI G. 2000), 
ezáltal relatív versenyhátrányt generál, amely különösen erőteljesen érinti a hátrányos helyzetű 
személyeket. A magas munkanélküliség szűkebb munkaerőpiacra, illetve a munkahelyekért 
folytatott fokozottabb verseny jelenlétére utal (ha van egyáltalán szabad állás), ami a foglalkoztatási 
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központ munkaerőpiaci helyzetétől függően gyengíti azon jó elérhetőségű gyűrűk helyzetét, 
amelyekben a mobilitás személygépjárművel elvben lehetővé teszi a területi differenciák 
csökkentését. Így elkülöníthető két belső térségtípus: 

 A fokozottan hátrányos munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott közvetlen 
kapcsolódási zónák: Ózd, Vásárosnamény, Nyírmada. 

 A kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott közvetlen kapcsolódási 
zónák: Biharkeresztes, Fehérgyarmat, Mátészalka, illetve Szerencs. 

A következő azonosítható térségtípus, a háttérterületek jellemzője, hogy a központ elérhetőségi 
költségeiben ugrás figyelhető meg, azaz a légvonalbeli távolságuknál indokoltnál lényegesen 
magasabbak az utazás költségei. Ennek a jelenségnek alapvető oka egyfelől a „foglalkoztatási 
központ–vonzott körzet” relációk „zavartsága”, amely többek között fakad a sok „versengő” 
foglalkoztatási központ közötti mozaikos település besorolásból (pl. Heves és Jász-Nagykun-
Szolnok megyék határán). Másik meghatározó elem a közlekedési kapcsolatok elégtelensége, 
amelyek „kerülőútra” kényszerítik az egyes településeken lakókat, így a légvonalban mért távolság 
többszörösét szükséges megtenni az ingázás során. 

A személygépjárművel való ingázás esetén a belső és külső izolált szubperifériák két 
csomópontba tömörülnek, amelyek egyben két jellegzetes típust is megtestesítenek. Az elsőbe az 
Edelényi, Szikszói, Encsi és Gönci járások északi része tartozik, határ menti, apró- és zsákfalvas 
településstruktúrával, amelyen a helyi foglalkoztatási központként megjelölt települések köre sem 
old, hiszen a települések többsége Miskolc vonzáskörzetét alkotja. Itt tehát a kedvezőtlen 
közlekedési adottságok együtt járnak a távoli foglalkoztatási központból fakadó nehézségekkel. A 
másik belső perifériát a Sárbogárdi járás és déli határterülete alkotja. Itt a közlekedési adottságok 
lényegesen kedvezőbbek, ugyanakkor a foglalkoztatási központ (Székesfehérvár) távolsága, illetve 
az egyéb helyi központok hiánya – városhiányos térség – miatt az ingázás költségei meredeken 
megemelkednek. Előbbi típusnál a közlekedési hálózat fejlesztése, utóbbinál a helyi központok 
fejlesztése által elért mobilitásifok-növekedés valószínűsíthető hozadéka a magasabb. 

A busszal való munkavállalási célú ingázás utazási költségeinek értékelése két irányba módosítja 
a fentiek alapján kialakult térszerkezeti képet (26. ábra). Ezen eszköz számos relációban reális 
alternatívája lehet a személygépjárműnek, egyfelől mert a hátrányos helyzetű települések mindössze 
0,9%-án nem áll rendelkezésre (Nemesborzova, Kaposújlak, Újiráz, Tiborszállás, Tornakápolna, 
Buj, Komoró, Tarcal településeken), másfelől a személygépjármű/busz-relációra számított 
helyettesítési mutató 31,6%, azaz az esetek harmadában a busz lényegesen költséghatékonyabb 
megoldást jelent. Az, hogy az álláskeresők választhatnak a két alternatíva között, térségi szinten 
átlagosan 5 305 Ft potenciális megtakarítást hoz havonta minden egyes hátrányos helyzetű 
térségben élő ingázóra. Ez a buszközlekedés egyfajta közösségi hozadéka. Ugyanakkor amennyiben 
a személygépjármű nem áll rendelkezésre, ami a KMI-nél részletezett módon a vizsgált csoport 
esetében jellemzően előfordul, a fenti előny csökken (a mintába került hátrányos helyzetű 
személyek csoportja alapján becsülve mintegy 637 Ft-ra), a személygépjármű teljes hiányakor pedig 
eltűnik. 

Azokon a területeken azonban, amelyeken a személygépjárművel történő ingázás nem jelentett 
megoldást, a buszközlekedés sem képes érdemben oldani az izoláltságot. Ebben szerepe van annak, 
hogy extra versenyhátrányként megjelenik az alternatíva együttes rendelkezésre állásából nyerhető 
„közösségi hozadékának” elvesztése, másfelől a busz költsége nem lépi át azt a határt, ahol már 
érdemben aktivizálni lenne képes a hátrányos helyzetű álláskeresőket. Végezetül említendő, hogy a 
buszközlekedés a nagyobb utazási idő eredményeként versenyhátrányt is elszenved a 
személygépjárművel szemben, amely a [2] jelű modell alapján számolva 82,2 kilométeres ingázási 
távolságnál egyenlítődik ki. Ceteris paribus, 41,1 kilométeres bejárást meghaladó távolságon már a 
személygépjármű bizonyul a költségek tekintetében optimális megoldásnak. 
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26. ábra 
A munkavállalási célú ingázás költsége busszal való utazás esetén a vonzott település és a foglalkoztatási központ 

relációjában Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségében (2016) 

 
Adatok forrása: volan.hu, Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A vasúti közlekedés több elemében is rendkívül sajátos. A legfőbb egyediség, hogy a vasúti 
közlekedés elérhetőségi foka rendkívül alacsony, a térség településeinek mindössze 24,1%-án áll 
rendelkezésre, ugyanakkor számos esetben éppen ott emeli – kedvező árfekvésén keresztül – igen 
jelentős mértékben a mobilitást, ahol a személygépjármű és a busz ezt nem teszik meg (27. ábra). 

Ezekben a községekben és városokban a vasúti közlekedés választása a napi szintű munkahelyre 
ingázás szempontjából racionális döntés, mintegy 4 758 Ft költségoptimalizálást eredményez a 
második legjobb adott ingázási relációban rendelkezésre álló közlekedési formával szemben. 
Mindezen hatások ellenére korlátozottan járul hozzá a leginkább félreeső térségek elérhetőségének 
oldásához (egyedül a Sárbogárdi járás déli területein, ahol hatékonysága csak kis részben haladja 
meg az egyéb közlekedési eszközökét). 
Mindent összevetve és a három lehetséges választás együttes hatásait vizsgálva kitűnik, hogy: 

 A teljes közlekedési hálózatra adódó helyettesítési mutató meghaladja a 80%-ot, és mintegy 
11 353 forintos elvi költségcsökkentéssel járul hozzá a munkavállalási célú ingázáshoz. 

 A jelenlegi körülmények között a települések 82,6%-án van mérlegelési lehetőség, létezik 
alternatíva. 

 A fennmaradó 17,4%-nál vagy csak egy lehetőségből választhatnak (ami kivétel nélkül a 
személygépjármű), vagy az elérési utak, költségeik tekintetében, egyenrangúak. 

 Mintegy 11 353 forint/hó/ingázó álláskereső elvi költségcsökkentést okoz a jelenlegi 
közlekedési rendszer ahhoz képest, ha a lehető legrosszabb megoldásra kényszerülnének a 
munkavállalók. 
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27. ábra 
A munkavállalási célú ingázás költsége vasút igénybevételével való utazás esetén a vonzott település és a 

foglalkoztatási központ relációjában Magyarország leghátrányosabb helyzetű térségében (2016) 

 
Adatok forrása: mav.hu, Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

5.3.4. Az álláskeresők csoportszintű rugalmassága, a mobilitás endogén peremefeltételei, motivációi 

Az utazási idő, a költség és a megtett kilométer magára a kapcsolatra, az ingázási relációt leíró gráf 
„íveire” fejti ki hatását, így csak egy részét magyarázza azoknak a tényezőknek, amelyek a hátrányos 
helyzetű személyek területi mobilitását befolyásolják. Az ingázás volumene, a csoport mobilitási 
foka emellett számos motivációs tényező, illetve preferencia kérdése, amelyek egy részét a korábban 
vázolt [3] jelű modell Beu-értéke, azaz az elvárt jövedelem és a Bx helyben elérhető jövedelem 
közötti különbség számszerűsít. 

További tényező a csoport összevont rugalmassága, az alkalmazkodókészség mérőszáma. A 
mutató teljes mintára számolt értéke 0,36, amely önmagában rugalmatlanságra utal. A legtöbb 
megkérdezett álláskereső tehát jellemzően egy meghatározott szektorban, adott bérezési formában 
és munkaidőben szeretne dolgozni. Az, hogy ez milyen mértékben korlátozza az ingázás vállalását, 
függ a preferenciák helyi (elérhető) munkaerőpiachoz viszonyított illeszkedésétől, azaz önmagában 
a rugalmatlanság csak akkor jelenik meg korlátként, ha az olyan szektorokhoz, bérezési formákhoz 
vagy munkaidőhöz kapcsolódik, amely a vizsgált csoport körében általánosan nem jelenik meg 
(azaz, ha a tipikus mintázat, amely a preferencia meghatározó részét adja, nem kompatibilis a 
foglalkoztatási központ munkaerőpiacával). A válasz közelíthető a csoportos összevont 
rugalmasságának „tisztított” formában történő kiszámításával, azaz a leggyakrabban jelölt 
kategóriákat figyelmen kívül hagyó módon. Az így számolt „tisztított” összevont rugalmasság átlaga 
csökken (0,21), azaz a megkérdezettek csoportjára jellemzőtől eltérő foglalkoztatási formát csak 
kevesen, illetve ez esetben is leginkább plusz egy lehetőséget fogadnának el. A tipikus C-típusú, 
halmozottan hátrányos álláskereső a kérdőívek eredményei alapján a mezőgazdasági szektorban, 
állami foglalkoztatás keretében kötött havibérért vállalna munkát, azaz a többség a helyi 
agrárfoglalkoztatásra, jelentős részben a közfoglalkoztatásra rendezkedett be. Részben ez is 
indokolta, hogy a mobilitási peremfeltételek modellezésekor ezen foglalkoztatási formákból indult 
ki az elemzés. 
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A rugalmasság alakulását befolyásoló meghatározó tényezők a végzettség foka és az 
esélyhátrányok halmozódása (a REM értéke). Az esélyhátrányok halmozódásával a preferenciák 
mintázata egyre szélsőségesebb, a rugalmasság csökken, és a legkedveltebb forma a 
közfoglalkoztatásra jellemző foglalkoztatási struktúra felé mozdul el. Ugyanez igaz a végzettségek 
csökkenésével. Alapfokú vagy 8 általánosnál kisebb végzettség esetén szinte kizárólagos a tipikus 
mintázat megjelenése, míg felfelé haladva a képzettségi lépcsőfokokon egy másik hármas – 
szolgáltatás, kötött havibér, teljes munkaidő – felé tolódik el a válaszadás. A legmagasabb 
rugalmasságot éppen a középút képezi, a maximumértékek kevesebb, maximum 3 esélyhátrány és 
szakma birtokában jelentek meg. A jelenség magyarázata, hogy a végzettség növekedésével az ipar 
mint a mezőgazdaság alternatívája bekerül a preferenciák közé (de előbbi még nem kerül ki onnan), 
a nők esetében pedig gyakoribb a szolgáltatási szféra relevanciája az olyan szakmák birtokában, 
mint a bolti eladó vagy a fodrász. Ez utóbbi tevékenységek kiegészítő, részmunkaidős jelleggel, 
teljesítmény alapon is végezhetők (akár feketén, a helyi falusi közösségben jól megszervezhető egy 
kisebb fodrászat működtetése), ami a munkaidő és a bérezés terén vett rugalmasságot is növeli. Ez 
a rugalmasságtöbblet az esélyhátrányok csökkenésével és a képzettségi fok növekedésével eltűnik, 
részben azért, mert a jobb munkaerőpiaci kilátások a magasabb egyéni jövedelmet feltételező 
szolgáltatási szféra felé terelik a munkaerőt, ahol a jellemzően teljes munkaidős foglalkoztatás 
vállalása ellehetetleníti a „maszekolást”, kiegészítő tevékenységek folytatását, különösen akkor, ha 
a munkavégzéshez bejárásra fordított utazási idő is kapcsolódik. Mivel a megcélzott állások a 
szolgáltatási szférában jellemzően teljes munkaidővel és kötött havibérrel járnak (a részmunkaidő 
valószínűségét a bejárás időértéke is csökkenti), a válaszadó preferenciáit a releváns körre szűkíti. 
A fő tanulság az alacsony képzettségi szinten, az esélyhátrányok magas száma mellett megjelenő 
rugalmatlanság, amely a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők mobilizálhatóságát megnehezíti. A 
legalacsonyabb fokú rugalmatlanságot – a napi 8 órás munkavégzés szinte kizárólagos 
dominanciával – (0,04, tisztított formában 0,05) a munkaidő területe adta, amely mögött az áll, hogy 
a várható jövedelemszint mellett csak ez az a változat, amelyben a létfenntartás megvalósítható. Ezt 
erősítik a szocializációs hatások (a legtöbben korábban is ebben a formában dolgoztak), illetve a 
részben már említett teljes munkaidő bejárással növelt értékére eső magasabb órabér. 

5.3.5. A bentlakás felvállalásának és a mobilitási foknak a kapcsolata 

A mobilitás sajátos formája – a migráció felé vivő egyik átmenet – az időszakos ingázás, amelynél 
az álláskereső úgy csökkenti az utazás terheit, hogy egytől különböző számú napra utazik be a 
foglalkoztatási központba. Ez azonban feltételezi a munkaidők közötti szállás biztosításának 
szükségességét, amelyet befolyásol az elérhető szálláskínálat, a bérleti díjak, az alkalmi bérletek 
elérhetősége és a munkaadó által biztosított esetleges támogatás. Mivel a fentiek vonatkozásában a 
leghátrányosabb helyzetű álláskeresők pozíciója kedvezőtlen, a bentlakás vállalása alacsony fokú a 
megkérdezettek csoportjában, mindössze 20,3% lenne hajlandó elfogadni az ezzel járó 
kellemetlenségeket. A C-típusú álláskeresők között az egyén oldaláról a családi állapot és a nem 
bizonyultak a legerősebb bentlakással kapcsolatos attitűdöt magyarázó tényezőknek. A férfiak 
esetében közel háromszor akkora a hajlandóság, mint a nőknél, ami – családosoknál – egyfelől a 
családi munkamegosztással, a hátrányos helyzetű személyek jövedelemoptimalizáló stratégiájával áll 
összefüggésben. Ennek részben kulturális gyökerei vannak, amelyekre elsősorban az 
álláskeresőkkel folytatott beszélgetések során lehetett részleteiben rákérdezni. A tapasztalatok azt 
mutatták, hogy főleg a nagycsaládosok és a romák esetében a nők háztartásra, a férfiak 
munkaerőpiaci jelenlétre való orientációja a jellemzőbb. Ezt némiképpen oldotta, ha a jövedelmek 
szűkössége indokolttá tette mindkét fél megjelenését a munkaerőpiacon, ugyanakkor utóbbi 
esetben is az álláskereső nők inkább a helyi, akár a közmunka keretében történő munkavégzést 
részesítették előnyben. A gyermekek gondozása szintén jellemzően a nők feladata, ami a bentlakás 
felvállalásának korlátozó faktora. A gyermektelen személyek közel 31%-a vállalná a bentlakást. Egy 
gyereknél az arány hirtelen visszaesik, a nőknél mintegy ötödére, a férfiaknál azonban csupán 4,9%-



101 
 

kal. A gyermekszám további növekedésével a nők bentlakási hajlandósága hamar 0% körülire 
csökken, a férfiaknál még magasabb értékeknél is 5–10% körül marad. Az egyedülállók bentlakási 
hajlandósága a legtöbb tekintetben meghaladja a családosokét – a férfiaké itt is magasabb, mint a 
nőké –, azonban a gyermekek száma erőteljesebben korlátozza és gyorsabban csökkenti azt, amely 
a kiskorú gyermek komolyabb elhelyezési nehézségeivel áll összefüggésben (vagy az esetleges 
többletköltség vállalásának problémájával, ha a gyermek is bent lakik a szülővel a foglalkoztatási 
központban). 

Tovább árnyalja a kérdést a képzettség szerepe. A leghátrányosabb helyzetű álláskeresőkre 
felvett mintában a nők képzettségi foka, elsősorban a szakma hiánya miatt elmaradt a férfiakétól, 
tehát a vizsgált körben a távoli munkahelyen való elhelyezkedés esélye utóbbiaknál adódott 
magasabbnak. A jobb jövedelmi kilátások nagyobb áldozatvállalásra ösztönöznek, ezáltal a 
bentlakás felvállalásának valószínűségét is növelik. 

A rugalmasabb személyek a bentlakással is könnyebben megbarátkoznak. Azok, akik 
elhelyezkedési esélyeiket illetően optimisták, illetve nyitottak a különböző alternatívákra, két és 
félszer nagyobb valószínűséggel vállalnák azt. A költség- és időkorlátok szerepe is hasonló, azaz ha 
valaki az ingázásra alacsonyabb összeget fordítana, vagy kisebb távolságra, időtávra ingázna, akkor 
a bentlakást is alacsonyabb valószínűséggel vállalná fel. Ez az összefüggés bizonyult igaznak a 
költözéssel kapcsolatban is. Akik nem hagynák el azt a települést, ahol élnek, jellemzően a 
bentlakást sem tartják elfogadhatónak. Mindezek alapján kitűnik, hogy a megkérdezett hátrányos 
helyzetű álláskereső személyek esetében a bentlakással együtt járó időszakos ingázás nem valódi 
helyettesítője a napi bejárásnak. 

5.3.6. A települések mobilitási foka 

A fenti tényezők egymással kölcsönhatásban alakítják az egyes települések és lakosaik 
munkavállalási célú ingázásának lehetőségeit. A legfontosabb faktorok a költség és az időtényezők, 
mivel azok, illetve az azokkal kapcsolatos preferenciák – ahogy arra korábban több példa is adódott 
– részben indexálják a mögöttes hatásokat is. Ennek megfelelően a települések csoportspecifikus 
mobilitási fokáról a fenti két faktor együttes elemzésével pontosabb képet lehet kapni. 

5.3.6.1. Szélsőérték modell 

Amennyiben a napi szintű ingázást semmilyen támogatás nem segíti, a hátrányos helyzetű térség 
településeinek jelentős hányada a csoport által definiált mobilitási küszöbérték legalsó foka alá esik 
(28. ábra). 
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28. ábra 
A HH-térség településeinek mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három közlekedési 

lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat) közlekedési támogatás nélkül (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A települések mintegy harmadán – a költség és az idő viszonylatában is – a foglalkoztatási 
központba való bejárás meghaladja a csoport legtoleránsabb hányadára jellemző (P90=20 000 Ft, 50 
perc) értékeket. Ezekben a falvakban és városokban tehát a közlekedési eszközök teljes 
rendelkezésre állása esetén sem valószínű a csoport mobilitásának beindulása. A hátrányos helyzetű 
személyek – a minta alapján – nem képesek jelenlegi anyagi kilátásaik mellett az ingázást felvállalni. 
Ez összecseng a korábbi modell által számított elvárt jövedelem és elviselt költséghányad 
értékekkel, azaz az ingázás alapfeltétele a jelenlegit lényegesen meghaladó jövedelem, vagy a 
költségek számottevő csökkentése. A minta nulla mobilitású területekre eső részének elemzéséből 
kiderült, hogy az utazás ingerküszöböt meghaladó költségei és a rendkívül hosszú utazási idők elsők 
között szerepeltek az immobilitást alátámasztó érvek sorában (64,6%). 

Országosan a vizsgált térségben öt, kvázi összefüggő, zéró mobilitású zóna jelenik meg. Az 
utazási költségek esetében is szélsőségesen kedvezőtlen helyzetű Edelényi, Szikszói és Encsi járások 
szinte egésze, a Putnoki és a Gönci járás északi területei, amelyek a vasúti közlekedés hiánya, a 
zsáktelepüléses jellegből származó kedvezőtlen buszközlekedés, a rossz minőségű úthálózat miatt 
kimagasló utazási idők (különösen a Gönci járás esetében, ahol az 1 km-re eső útidő az országos 
átlag 126%-a) és a határ menti településsáv esetében a foglalkoztatási központ (Miskolc) nagy 
távolsága miatt mutatnak kedvezőtlen képet. A második terület a Pétervásárai járás, amelyben az 
előzőekhez képest jelentős különbség, hogy az úthálózat minősége az országos átlagnak megfelelő. 
Ebben a térségben a településhálózat jellegzetességeiből fakadó rendkívül nagy távolságok rontják 
le a mutató értékét, megemelve a költségeket és az utazási időket. Nagyon hasonló a harmadik 
övezet helyzete, amely a Sárbogárdi járástól indul, majd ívszerűen fut egészen a Sellyei járás keleti 
határáig. A különbséget az adja, hogy a vasút – ha korlátozott mértékben is –, de jelen van a 
térségben, amely közlekedési eszköz azonban – a személygépjárműhöz és a buszhoz hasonlóan – 
közeli fejlett foglalkoztatási központ hiányában nem megfelelő az ingázási költségek és útidők 
csökkentésére. Ott pedig, ahol a foglakoztatási központ elvileg kis távolság megtételével elérhető 
(Tamási járás), a menetrendekben tapasztalható inkonzisztencia miatt busszal csak átszállássál és 
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rendkívül hosszú (esetenként egy órát meghaladó) várakozási időkkel érhető el a központ. Itt a 
közvetlen buszösszeköttetés megteremtésével a helyzet javítható. A negyedik Vas megyei 
szubperiférián a legsúlyosabb nehézséget az jelenti, hogy mind a két foglalkoztatási központ 
nehezen közelíthető meg az elszórt aprófalvak jelentős részéből (a buszközlekedés számos esetben 
átszállással megoldott). Északi irányban a Rába korlátozza az ingaforgalmat. Az ötödik zóna 
Debrecen vonzáskörzeteként a határ menti településeket magában foglalva alkot kompakt egységet. 
A zóna szórt, mozaikos, a rossz MFÁ-értékekben a ritkásabb úthálózat és a több központos jelleg 
mellett, az ide-oda vonzódás – tehát nem a legközelebbi központot preferáló attitűd – is szerepet 
játszik. 

Összefüggő, kedvező mobilitási helyzetű térségek a vizsgált területen belül alig találhatóak. 
Kiemelkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol az átszállás nélküli járatokkal elérhető közeli 
központok sokkal kedvezőbb lehetőséget biztosítanak a munkavállalási célú ingázásra. Ráadásul itt, 
különösen a Mátészalkai és Fehérgyarmati járásokban a vasút rendelkezésre állása ténylegesen 
lehetővé teszi a korábban bemutatott költségmegtakarítást, azaz reális helyettesítője a busznak és a 
személygépjárműnek. 

5.3.6.2. Támogatásos modell 

Az egyik legerőteljesebb korlátot az ingázás által igényelt anyagi többletráfordítás jelenti. A bejárás 
egyszerre két módon, az üzemanyag- és bérletárakon keresztül közvetlenül, illetve az 
időráfordítással közvetetten csökkenti az esetlegesen magasabb jövedelmet biztosító álláshely 
határhasznát. A 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet által szabályozott módon azonban a munkaadó 
a 3. § szerint „megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú 
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel 
megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet, vagy menetjegy árának 
(2)–(3) bekezdésben foglalt mértékét”, azaz 86%-át. Ez igen jelentős megtakarítás az 
álláskeresőnek, így beemelése a modellbe elengedhetetlen (29. ábra). 

29. ábra 
A HH-térség településeinek mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három közlekedési 

lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat) 86%-os közlekedési támogatással (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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A területi mintázat, bár települési léptékben találhatóak jelentős nyertesek és vesztesek is, a mezo- 
és makroszintet vizsgálva nem változik jelentősen. Ennek ellenére az utazási támogatások 
jelentősége számottevő, mivel lényegében teljesen feloldja az előző megközelítés által feltárt izolált, 
a mobilitás szempontjából halmozottan hátrányos helyzetű tereket. Az egyetlen kivétel 
Tornakápolna, amely község a vizsgált térség leginkább elzárt települése. A mobilitási rangsoron 
felfelé haladva a javulás volumene nő, a legnagyobb előrelépést a 2,4–5 mobilitási értékű kategória 
mutatja 4,3-szoros javulással. Mindez tovább erősíti azt a tényt, miszerint a költségkorlát a térségi 
munkavállalási célú ingázás egyik legerősebb külső korlátja. 

Feltűnő változás a kedvező mobilitású mikroterek körének bővülése. A korábban csak 
halványan kivehető jellegzetes struktúrák markánssá válnak a Dél-Dunántúlon (Szigetvári, Csurgói 
járás, Sellyei járás nyugati fele), a Berettyóújfalui járásban és különösen a Szerencsi, Gönci és 
Sárospataki járásokban. A jelenség oka, hogy ezekben a térségekben a közlekedés költségesség–út–
idő hatáspárt a költség dominálta, így annak oldása érdemi javulást eredményezett, szemben azokkal 
a területekkel (ide tartozik az északkeleti településív, a Pétervásárai járás és a dunántúli periférikus 
ív), ahol az út–idő reláció közel akkora korlátot jelent, mint a költség. Utóbbit azonban a 
kedvezmények nem képesek oldani, ahhoz a közlekedési hálózat fejlesztésére, a menetrendek 
összehangolására, átalakítására van szükség. Alternatív megoldásként a személygépjárművel való 
ingázás költségcsökkentésének erőteljesebb támogatása merül fel, mivel ekkor az egyén képessé 
válik – feltéve, hogy a személygépjármű rendelkezésére áll, ami már a KMI kérdéskörébe tartozik 
– egyéni utazási idő-optimalizálásra, a mobilitási fok növelésére. Lényegében a fenti két 
településcsoport közötti különbség az alábbiakból adódik: 

 Költségkorlát dominálta települések, alacsony utazási idővel és alacsony vagy magas eredeti 
költséggel. 

 Költség és időkorlát dominálta települések, magas utazási idővel és alacsony vagy magas 
eredeti költséggel. 

A támogatási rendszerekkel kapcsolatos empirikus elemzés szerint bár az képes számottevően 
növelni a mobilitási fokot, valójában nehezen érhető el a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők 
számára. Magas a mintában azoknak az aránya, akik munkaerőpiaci mobilitásuk gátjának azt a 
versenyhátrányt tekintették, amely az álláskeresés során őket a mobilitási költségek átvállalásának 
szükségessége miatt éri. Az ingázási költségek miatt drágább munkaerő felvétele csak akkor 
kifizetődő, ha annak többlettermelékenysége legalább az extra kiadások fedezését lehetővé teszi. 
Ehhez a helyi munkaerővel szemben az ingázó munkavállalónak mintegy megközelítőleg 14 000 
Ft-tal kellene többet előállítania. E tekintetben azonban a hátrányos helyzetű álláskeresők 
versenyhátránya kézzelfogható. Egyfelől mivel képzettségi szintjük jellemzően alacsonyabb az 
álláskeresők átlagánál, így kicsi a valószínűsége, hogy éppen termelékenységük haladná meg a 
várható értéket. További tényező, hogy a munkanélküliség által legsúlyosabban érintett 
településeken – ahogy arra a strukturális elemzés is rámutatott – valószínűsíthetően gyengébb a 
munkaerőbázis minősége, mint a foglalkoztatási központokban, ezáltal a termelékenység is elmarad 
utóbbitól. A helyzetet nehezíti, hogy – ahogy arra Pénzes János utal –, a munkaerőpiaci problémák 
elsősorban az alacsony képzettségű csoportok esetében csúcsosodnak ki (PÉNZES J. 2013), azaz a 
területi depresszió magját képező hátrányos helyzetű csoportot a támogatási rendszer alig tudja 
elérni. Az idézett munka említi, hogy a legnagyobb relatív jövedelemszint-csökkenés a 
foglalkoztatási krízissel küzdő és a foglalkoztatási központoktól távol eső, periferikus fekvésű 
területeken következett be (PÉNZES J. 2013), azaz a legsúlyosabb pozícióban lévő községek és 
városok polgárainak önerőből valószínűleg lehetőségük sincs a fenti mobilitást gátló relatív 
esélyhátrányok felszámolására (nehezebben férnek hozzá a képzésekhez, készség és kompetencia 
fejlesztő eszközökhöz). A peremhelyzetű települések esetében emellett a foglakoztatási központ 
jellemzően átlagosnál rosszabb helyzete tovább fokozza a helyi munkaerőpiac telítettségéből fakadó 
versenyt. A kevés munkahely – a kvalifikált munkaerő elvándorlását figyelembe véve is – 
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könnyebben telítődik adott esetben túlképzett álláskeresőkkel, így a helyben lakó hátrányos helyzetű 
személyeknek szűkebb munkaerőpiacon kell boldogulniuk. 

5.3.6.3. Vegyes modell 

A vegyes modell a legtöbb tekintetben köztes állapotot képvisel az alap és a támogatásos változat 
között, ugyanakkor további információkat is szolgáltat (30. ábra). 

30. ábra 
A HH-térség településeinek mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három közlekedési 
lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat) 86%-os közlekedési támogatással és a támogatás 

hiányával számolva (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Lehetővé teszi azoknak a térelemeknek a felbontását, mélyebb megismerését, amelyekben a 
támogatásmentes formában a 0 közeli, a támogatásosban pedig a közepes mobilitás volt – 
egyöntetűen – megfigyelhető. Ennek megfelelően rámutat a legrosszabb helyzetben lévő, támogatás 
által is korlátozott mobilitási fokú elzárt településcsoportokra (0–0,45-s mobilitási fok kategória), 
illetve azokra, amelyekben a támogatások rendelkezésre állása – még ha mérsékelten is – lehetővé 
teheti a munkavállalási célú ingázást (0,45–1,3-s mobilitási fok csoport). 

5.3.6.4. Optimalizált MFÁ-modell, az ideális ingázási stratégia tényezőinek feltárása 

A teljes hatás vizsgálatához alapként az optimális stratégia esetén választott közlekedési eszköz 
jellege szolgál (31. ábra). 
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31. ábra 
Optimalizált MFÁ-modell esetén az ingázás ideális eszköze a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három 

közlekedési lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat), támogatás nélkül (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Támogatás nélkül erősen hangsúlyos a személygépkocsi dominanciája (79%). Az okok között 
döntő az időérték megtakarításának lehetősége (36,3 perc naponta, ami pénzértékben kifejezve, a 
hátrányos helyzetű álláskeresők csoportjára, a HH-térség relációiban 21 025 Ft havi megtakarítást 
jelent), a korábban számszerűsített nagyobb távolságokon belül vett költségelőny és számos egyéb 
kényelmi szempont. Itt fontos kiemelni, hogy a személygépjármű esetén a modell nem számol a 
fenntartási költségekkel, azonban azzal sem, ha egy személygépjárművet többen használnak 
utazásra. Második helyen a buszközlekedés végzett, a sort 9%-os részaránnyal a vasút zárta, 
azonban elérhetőségi fokához képest messze felülmúlta előbbit (a vasúti kapcsolatok 37%-a vezette 
a hatékonysági rangsort, míg a buszkapcsolatoknál ugyanez az érték 11,7%-ot ért el). 

Az eszközválasztás korlátlan optimalizálásának lehetővé tétele egyes elemeiben jelentősen 
átrajzolja a hátrányos helyzetű álláskeresők csoportjára vonatkozó mobilitási lehetőségek területi 
képét (32. ábra). A legmarkánsabb hatás a zéró mobilitású zónán kívül eső területek számottevő 
mobilitási fok-javulása, ezzel összhangban előbbi térszegmens változatlansága. Azzal tehát, hogy 
az eszközoptimalizálás lehetővé válik, az alacsony mobilitási fokú (0,01–1,3 MFÁ) települések 
csoportja beszűkül, a magasabb mobilitási potenciált mutató 2,4–5 értékekkel leírt csoport pedig 
mintegy 3,6-szorosára bővül. Az optimalizálás „megengedésével” a javulás izolált, csak azoknál a 
településeknél jelent megoldást, ahol eleve nagyobb esély volt az ingázás megvalósulására. 
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32. ábra 
Optimalizált MFÁ-modell a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három közlekedési lehetőség figyelembe 

vételével (személygépjármű, busz, vonat), támogatás nélkül (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Összességében a körülményeket az egyén csak a szélsőségestől eltérő esetekben képes oldani, a 
költségekben és az utazási időkben is meglévő magas fokú izoláltság olyan csapdahelyzetet teremt, 
amelynek ellensúlyozása a csoport lehetőségein túlmutat. Ehhez az elérhető jövedelmek átlagának 
kellene jelentősen, mintegy 19 650 Ft-tal növekednie, vagy a költségeknek csökkennie. Utóbbi 
hatást modellezi a 86%-os munkáltatói támogatás feltételezése (33. ábra). 

A területi kép a támogatás teljes körű elérésével számottevő mértékben javul, az eredeti 
kedvezőbb mobilitású zónák megerősödnek, illetve a magasabb értékekkel rendelkező övezetek 
kiterjednek. Az erősebb fokú elzártság a Sárbogárdi, illetve Tamási járások határterületére, illetve 
az eredetileg igen kedvezőtlen, a jelenlegi modellben lényegesen jobb elérhetőségű északkeleti 
határvidékre korlátozódik. A feszültségek tehát feloldódni látszanak, amit némiképp beárnyékol, 
hogy: 

 A költségtérítés csak azon személyek számára realizálódik, akik az egyéb, elhelyezkedést 
gátló faktorokat képesek legyőzni, illetve termelékenységükkel a foglalkoztatók 
többletköltségeit kompenzálni. 

 Az általánossá váló 2,4–5 közötti kategória felső határértéke is csupán közepes mobilitást 
jelez. 

 A mobilitás fok átlagos növekménye a legerősebb korlátozásokat hordozó támogatás 
nélküli modell változathoz képest 2 egység, ami kiemelkedő, kedvező érték, azonban az 
alacsony bázis miatt a települések jó részén önmagában nem elegendő az ingázás 
fokozódásához. 

 A közlekedési eszközök rendelkezésre állása nem teljes körű, csoportsajátosságoktól függ. 
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33. ábra 
Optimalizált MFÁ-modell a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három közlekedési lehetőség figyelembe 

vételével (személygépjármű, busz, vonat), 86%-os közlekedési támogatással (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Számottevő hatást generál a támogatások bevezetése az optimális közlekedési eszköz jellegére is 
(34. ábra). A személygépjármű visszaszorul, részesedése 17%-ra csökken, elsősorban a busz javára, 
amelynek aránya 68%-ra nő. Létszik tehát a támogatási rendszerben a tömegközlekedés 
priorizálása. További sajátosság, hogy a meglévő vasúti kapcsolatok mintegy 59%-a válik 
elsődlegessé, ami emeli a vonatközlekedés valódi jelentőségét annak ellenére, hogy alacsony 
elérhetősége miatt a HH-térség legtöbb településén nem jelenhet meg megoldásként. A korábbi 
alacsony mobilitási fokú térségek izoláltságát – egyéni szinten – jellemzően a busz választásával 
lehet a lehető legnagyobb mértékben oldani, a vasúti közlekedés szerepe a kedvező és kedvezőtlen 
térségek közötti határzónában érvényesül jelentősebben. Két kivétel adódik az előbbi szabály alól. 
A Sárbogárdi járásnál támogatás igénybevétele estén a települések számottevő részén a vasúti 
közlekedés hatékonyabb, amely a működtetés mellett szóló érv a többször bezárt, majd újra 
megnyitott Sárbogárd–Székesfehérvár vonal kérdésében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 
vasút járul hozzá leginkább a korábban leírt, körkörös kedvező mobilitású, mikroközponthoz 
kapcsolt ingázási zónák magasabb MFÁ-értékéhez. 
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34. ábra 
Optimalizált MFÁ-modell esetén az ingázás ideális eszköze a hátrányos helyzetű csoportok relációjában három 

közlekedési lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat), 86%-os közlekedési támogatással 
(2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

5.3.7. A települések korrigált mobilitási foka 

A közlekedési eszközök részleges rendelkezésre állása alapjaiban képes megváltoztatni a mobilitási 
fok alakulását, hiszen hiába kedvező valamelyik ingázási változat, ha a hozzá kapcsolódó feltételek 
sérülnek, ezáltal a csoport számára az elérhetőség korlátozódik, vagy teljesen meg is szűnik. A 
kérdőíves felvételezés tapasztalatai alapján a hátrányos helyzetű csoportok tagjai számára a 
legfontosabb eszközelérhetőségi korlátokat a 10. táblázat összegzi. 

10. táblázat 
Az egyes eszközök rendelkezésre állását korlátozó tényezők a kérdőíves felmérés tapasztalati alapján a hátrányos 

helyzetű álláskeresők csoportjában (2016) 

 
Közlekedési eszköz 

Személygépjármű Busz Vona 

Elérést korlátozó 
tényezők 

előfordulási 
gyakoriságuk 

szerinti csökkenő 
sorrendben 

 Drága az eszköz 
beszerzése 

 Jelentős fenntartási 
költségek 

 Magas üzemanyagárak 

 Nincs jogosítványa 

 Menetrend és munkaidő 
illeszkedési gondjai 

 Nem alkalmazkodik a 
gyerekes családok 
lehetőségeihez 

 Hosszú utazási idő 

 Átszállás 

 Hosszú várakozási idő 

 Alacsony járatsűrűség 

 Drága bérletárak 

 Nincs a településen 
vasútállomás 

 Nem alkalmazkodik a 
gyerekes családok 
lehetőségeihez 

 Hosszú utazási idő 

 Ritka járatok 

 A munkahelyek jó része a 
vasútállomásról csak 
közvetetten érhető el (helyi 
bérlet többletköltsége) 

Adatok forrása: saját felmérés 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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A fentiek fényében az egyes alternatívák elérési valószínűsége a személygépjármű esetében 12%, a 
buszközlekedésnél 62%, a vonatnál ott, ahol rendelkezésre áll, 19%. A korlátlan elérhetőség 
feltételének feloldásával mért mobilitási fokot a KMI fejezi ki. 

5.3.7.1. Szélsőértéken számolt KMI 

Az elérési adatokkal korrigált támogatás nélküli MFÁ-modellváltozatnál területileg általános és 
erőteljes a csoport mobilitási fokának csökkenése (35. ábra). 

35. ábra 
A HH-térség településeinek korrigált mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában, három 

közlekedési lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat), közlekedési támogatás nélkül (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A visszaesés egyöntetű, ugyanakkor koránt sem azonosan érinti a településszerkezetet. A legfőbb 
vesztesek a 2,4–5 mobilitási fokú falvak és városok, amelyek mellet számottevő, de lényegesen 
kisebb visszaesést szenved el a magas 5–8-as értékkel rendelkező települések köre. Döntő 
mértékben a rendkívül alacsony 0,45-ös MFÁ-érték alatti csoport mérete nő meg (közel 
kétszeresére emelkedik az ide sorolt települések száma). A fenti hatások mögött elsősorban az áll, 
hogy ahogy az korábban kiderült, optimális eszközválasztási stratégiát folytatva mobilitási 
támogatás nélküli esetben a személygépjármű választása járul hozzá leginkább a bejárás 
lehetőségének szélesítéséhez. A felmérés tapasztalatai szerint azonban éppen ez az az eszköz, amely 
a csoport tagjai, különösen a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők számára a leginkább 
elérhetetlen. A személygépjármű esetében a szűk keresztmetszetet a költségek jelentik. 
Összességében elmondható, hogy a mintába került egyének anyagi helyzetéhez mérten a 
személygépjármű megvásárlása olyan többlet áldozatot kívánna, amelyet csak évek alatt lenne képes 
az ingázás hozadéka ellensúlyozni. A személygépjárműből származó versenyelőny ráadásul ott a 
legnagyobb, ahol a foglalkoztatási központ viszonylag közel van, azonban a tömegközlekedés 
szervezése miatt elérése korlátozott. A személygépjármű-beruházás megtérülésének több estben 
gátja a közeli, jellemzően kisebb, gyengébb munkaerőpiaci helyzetű foglalkoztatási központban 
elérhető jövedelemtöbblet alacsony szintje. A vásárlás magasabb költségit ugyan relatív módon 
ellensúlyozza, hogy a kilométerenkénti időmegtakarítás extra kompenzációt biztosít a 
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személygépjármű használójának34, így is mintegy 1,5–4,5 év35 alatt várható a befektetés megtérülése. 
Amennyiben az álláskereső a személygépjármű vásárlásra hitelt vesz fel, annak törlesztőrészletei 
megközelítőleg 27 700 forintnál kerülnek paritásba a bejárással nyert többletbevétellel. 

A személygépjármű korlátozott rendelkezésre állásához további két faktor is hozzájárul: egyfelől 
a vásárlásnak a fix költségei (amelyek a személygépjármű „vételárát” növelik), másfelől a 
fenntartással járó költségek36. Végezetül halmozódó terhet jelnet az amortizáció, illetve a rosszabb 
közlekedési és útviszonyokkal jellemezhető területeken a balesetek nagyobb valószínűségéből 
származó költségtöbblet. 

Mindent összevetve, a személygépjárművel történő ingázás lehetősége relatíve alacsony 
megtérülést hoz vagy éppen extra költségeket jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők számára, 
amely teher az esélyhátrányok számának növekedésével még halmozódik is. Megoldást jelenthet, 
ha a munkavállalók többen összeállnak, és egy személygépjárművel oldják meg a bejárást. Ennél a 
lehetőségnél is számolni kell a fenti költséghelyekkel, azonban azok 3–5 fő között oszlanak meg, 
így a határértékek javulnak. Abban, hogy ez a megoldás mégsem valósul meg tömegesen, döntő 
szerepet játszik az érintett álláskeresők körében a személygépjárművek alacsony száma, illetve, hogy 
a bejárás összehangolása a legkisebb veszteséggel akkor oldható meg, ha a bejárók azonos 
munkarendben és azonos helyen dolgoznak. Különben vagy az idő (külön mindenkit el kell vinni 
a munkahelyére, majd a nap végén összeszedni, korábban kell indulni), vagy a költségek emelkednek 
(gyorsabban kell közlekedni, ebből fakadóan a gyorshajtási bírságok kockázatát és a 
többletfogyasztást felvállalni), amelyek erodálják a személygépjármű fő versenyelőnyét. 

Az eszközök rendelkezésre állásának hatásai a fentiekkel összefüggésben erőteljesek, 
általánosak, és csak az apró foglalkoztatási központok körüli kompakt gyűrűk esetében 
mérsékeltebbek, illetve azokban a relációkban, ahol az optimális közlekedési eszköz – közlekedési 
támogatás nélküli esetben – a busz vagy a vonat. A legnagyobb visszaesés a fentieknek megfelelően 
a Kunhegyesi, Gönczi és Devecseri járásokat érinti. A Gönci járás déli, ésszerűen szinte kizárólag 
személygépjárművel bejárható vonzott település–foglalkoztatotti központ relációiban az átszállásos 
kapcsolatok és a nagy buszutazási távolságok miatt egyéb megoldások alig lépnek elő 
helyettesítőkként. A Devecseri és a Kunhegyesi járásokban a vasúti közlekedés hiánya tovább 
csökkenti a mobilitási fokot azáltal, hogy a személygépjárművel nem rendelkezők számára a 
választható megoldások körét a buszra redukálja. Alapvetően közlekedésszervezési szempontból a 
fent említett járások települései halmozottan hátrányos helyzetben vannak, a legsúlyosabb 
nehézségeket a közvetlen kapcsolat hiánya adja. 

A visszaesés nagyságrendje mögött a fő ok a helyettesítő eszközök relatív versenyhátrányának 
mértéke, azaz sok esetben a busz és a vonat mint lehetőség a személygépjármű által generált 
mobilitáshoz képest jelentősen elmarad. Ezekben az esetekben a közlekedési hálózat fejlesztése 
oldhatja az elzártságot, azonban a valódi megoldást a személygépjármű rendelkezésre állási 
arányának fokozása adná (járatszervezések, önkormányzati munkaerő-mozgatás, a csoportos 
bejárás megszervezése, koordinálása, támogatása stb. segítségével). 

5.3.7.2. Támogatással számolt KMI 

A támogatásos KMI-változatban – a támogatás nélkülihez képest – a mobilitási fok lényegesen 
kevésbé csökken (36. ábra). 

                                                 
34 Attól függően, hogy milyen távol van a személygépjárművel elérhető foglalkoztatási központ, átlagosan 161 Ft bruttó 
többlet órabért realizálhat az ingázó munkavállaló. 

35 A személygépjármű árától függően. 

36 Ez utóbbiak köre rendkívül széles és hamar a vállalható határérték fölé emeli a személygépjárművel vállalt mobilitás 
költségességét. Ebbe a körbe tartozik a folyamatos szervízelés is, amely azoknál a használt járműveknél magasabb, 
amelyek ára a célcsoport tagjai számára az elérhető kategóriában mozog. További tényező, hogy a gépjármű üzemben 
tartásával kapcsolatos utánajárás, ügyintézés (pl. jogosítvány) időigényes (főleg, hogy legtöbb aprófaluban ez a 
központba való beutazással is együtt járhat). 
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36. ábra 
A HH-térség településeinek korrigált mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában, három 
közlekedési lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat), 86%-os közlekedési támogatással 

(2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Ennek elsődleges oka a támogatásos esetben domináns optimális eszköz (busz) 
személygépjárműnél lényegesen kedvezőbb 68%-os rendelkezésre állása. A busz rendelkezésre 
állását korlátozó tényezők között megjelenik, hogy adott ingázási relációkban a közlekedés a reggel 
nyolcórai munkakezdésre nem, vagy csak aránytalanul magas (a többlethaszonnal alig 
összemérhető) áldozatvállaláson keresztül teszi lehetővé a bejárást. További elem a közlekedési 
eszköz személygépjárműhöz viszonyított magasabb időértéke. A valódi probléma e tekintetben a 
várakozásokból adódik, amelyek átszállás esetén képesek szürreálisan megnövelni az utazásra 
fordítandó időt. Ez részben a járatok sűrűségének növelésével oldható. A kevés járat munkaidőhöz 
igazítása önmagában csak részmegoldást jelent, a különböző álláshelyek ma már egyre inkább 
jellemző eltérő munkakezdési gyakorlata, jelentősebb mértékben pedig a három műszakos renddel 
való inkoherencia miatt. 

A busz elérhetősége a rugalmasság növekedésével nő. Ennek a jelentőségét emeli, hogy mivel a 
fizikai (külső) korlátok aránya elenyésző (kisebb, mint 1%), a 68%-os rendelkezésre állásban 
számottevő szubjektív (belső), a csoportra jellemző hatás is vélelmezhető. A bentlakás vállalásához 
hasonlóan a busz elérhetőségi foka is a férfiaknál magasabb (mintegy kétszer akkora, mint a 
nőknél). E mögött részben a nemek szerinti munkamegosztás, illetve család esetén a 
jövedelemoptimalizáló magatartás áll. A hatás mechanizmusát az emberitőke-elméletek alapján a 
következő módon lehet megmagyarázni. Ha feltételezzük, hogy a nők termelékenysége nagyobb a 
háztartási szektorban, mint a férfiaké, míg utóbbiak a piaci szektorban rendelkeznek előnnyel, akkor 
a komparatív előnyök alapján specializáció alakul ki (KERTESI G. 2000). A férfiak munkaerőpiaci 
részvétele megnő, ami a depressziós terekben kikényszerít egyfajta mobilitási rugalmasságot, növeli 
az ingerküszöböt, és megjelenik többek között a mobilitási hajlandóság (szubjektív elérhetőség) 
magasabb értékében. 

Az esélyhátrányok számának növekedésével a személygépjármű elérhetősége csökken, a buszé 
emelkedik. Azaz minél hátrányosabb helyzetű egy személy, amennyiben ingázni akar, annál erősebb 
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a nyomás a buszközlekedéssel járó kellemetlenségek vállalására. Ez utóbbi elem az „érzékenységet” 
csökkenti, a busz elérhetőségét növeli. Ugyanezt igazolja, hogy az anyagi kilátások változásával 
ellentétes a busz munkavállalási célú elérhetőségének alakulása. 

Végezetül, a busz elérhetőségére ható tényező a hátrányos helyzetű csoportok esetében a 
jövedelem-kiegészítés lehetősége. Ha rendelkezésre állnak alternatív jövedelemforrások, azok 
csökkentik a busszal való ingázás felvállalásának határhasznát, amit a felmérés is igazolt. A 
jövedelem-kiegészítés egyszerű megléte mindössze 5%-kal csökkentette az elérhetőséget, annak 
mértéke emelkedésével azonban a hatás megközelíti ennek háromszorosát. 

A támogatás eredményének ebben az esetben nincs erős parciális területi vetülete, jellemzően 
sporadikus, eseti javulások, kiugró értékek a gyakoriak. Ennek egyik oka a busz általános 
rendelkezésre állása, amelyet színez a vonatközlekedés foltokban meghatározó jelenléte. A 
legfontosabb hatás, hogy a támogatás ebben az esetben is feloldja a teljesen elzárt területek 
izoláltságát. Számottevő mobilitási lehetőséget azonban ezekben sem tesz lehetővé. 

5.3.7.3. Vegyes alternatívára számolt KMI 

A csoportspecifikus mobilitás szubjektív tényezőket is figyelembe vevő legpontosabb közelítését a 
vegyes alternatívára számolt KMI területi képe adja (37. ábra). 

37. ábra 
A HH-térség településeinek korrigált mobilitási foka a hátrányos helyzetű csoportok relációjában, három 

közlekedési lehetőség figyelembe vételével (személygépjármű, busz, vonat), 86%-os közlekedési támogatással és a 
támogatás hiányával számolva (2016) 

 
Adatok forrása: saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A vizsgált térség és a felmért csoport területi mobilitása rendkívül rosszul alakul. A települések nagy 
részén, mintegy 96%-án el sem éri azt a határértéket (a 2-es mobilitási fokot), amely a 
munkaerőmozgás értékelhető dinamizálódásának alapfeltétel. A vegyes KMI a korábban vázolt 
eredmény eredőjét mutatja. A legfontosabb területi hatás az alacsony mobilitási fokú terek 
szétterjedése, egységes zónákká alakulása. A teljes vizsgálat esetén a szűk keresztmetszet a költségek 
vonatkozásában megmarad elsődleges korlátnak, ugyanakkor a kép árnyaltabb, mivel, főleg az 
ingázás alapjainak elérésében, az idő is belép a mobilitást számottevően nehezítő tényezők közé. 
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Míg a költségkorlátokat az utazási támogatások rendszere – még ha mintegy 21% úgy is 
nyilatkozott, hogy azok nem elérhetőek a számára – képes számottevően oldani, addig a gyorsabb 
utazásra főleg az aprófalvas, hegyvidéki települési terekben a közlekedési hálózat fejlesztésén kívül 
kevés lehetőség áll rendelkezésre. A rendkívül alacsony mobilitású térszegmensben (0,45 alatti 
KMI-értékek) a területi különbségek oldásának reális alternatívája – kizárva a szakirodalmi 
előzményekben tárgyalt, ezidáig sikertelen próbálkozásokat – a helyi munkaerőpiac fejlesztése, a 
foglalkoztatás növelése lehet, amelynek a hátrányos helyzetű csoportok körében az elmúlt néhány 
évben realizálódó, legmarkánsabb formája a közfoglalkoztatás és az új típusú szociális 
szövetkezetek megvalósítása. 
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5.4. A közfoglalkoztatás területi jellegzetességei és szerepe a hátrányos helyzetű 
csoportok területi esélyeinek változásában, különös tekintettel a Start-
munkaprogramra 

5.4.1. A közfoglalkoztatás területi és strukturális jellegzetességei, a relatív mutató által meghatározott 
térszerkezet 

A vizsgált 2012–2014-es időszakban a közfoglalkoztatás egy szerkezetváltáson és egy 
„nagyságrendi” ugráson is átesett. Egyfelől bizonyos támogatási paraméterek inaktívvá váltak (rövid 
idejű közfoglalkoztatás, vállalkozások részére bérpótló juttatásban részesülő személyek 
foglalkoztatásának támogatása), másfelől új megoldások értek el számottevő foglalkoztatotti 
nagyságrendet és a teljes közfoglalkoztatotti létszámon belül magas arányt (Start-munkaprogram). 
A peremfeltételek számottevő változása ellenére a közfoglalkoztatás térszerkezete a fenti három 
évben rendkívüli stabilitást mutatott. A 2013-as és 2014-es év viszonylatában a 
közfoglalkoztatásban résztvevő települések csupán 5,3%-án haladta meg a közfoglalkoztatási ráta 
változásának mértéke az 5%-ot (38. ábra). 

38. ábra 
Közfoglalkoztatási ráta Magyarország településein és változása a 2013-as évhez képest (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium és Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az érintett községek és városok pozíciójának stabilitását érzékelteti, hogy míg az egyes támogatási 
paraméterek esetében bizonyos relációkban akár többszörös létszámnövekedés is tapasztalható volt 
(a hosszú távú közfoglalkoztatásba bevont személyek havi átlagos száma 2013-ban 33 929, 2014-
ben 88 639 fő), addig a települési közfoglalkoztatási ráták alapján számított kvartilisek közötti 
kategóriaváltások aránya 2012/2013-ban mindössze 25%, 2013/2014-ben pedig alig haladta meg a 
20%-ot. A változások nyertesei szinte kivétel nélkül a leghátrányosabb helyzetű települések voltak, 



116 
 

pozíciójukat vagy megőrizték, vagy erősítették37, amelynek eredményeképpen 2014-re a térség több, 
mint 60%-a az ország egészére számolt közfoglalkoztatási ráták legfelső kvartilisébe került. 
Ugyanez az érték a kontrollcsoportban éppen csak megközelítette a 12%-ot. Különösen feltűnő, 
hogy a relatív pozícióvesztés (tehát a település kvartilisek szerinti besorolásában tapasztalható 
visszaesés) 76,9%-a is utóbbi települési kört érintette, ráadásul egy olyan időszakban, amelyben a 
közfoglalkoztatotti helyek abszolút értéke stabil növekedést mutatott. Összességében a 
közfoglalkoztatási programok egészére számolt közfoglalkoztatási ráta által meghatározott 
térszerkezeti kép 2012 és 2014 között alig módosult, csupán a magas és alacsony részarányú 
közfoglalkoztatók közötti határok váltak még élesebbé. 

A fentiek mellett igazolást nyert, hogy a közfoglalkoztatás részaránya a vizsgált években 
reflektált az esélyhátrányok halmozódásában vett kitettségre, illetve a munkaerőpiaci depresszió 
mélységére38. A közfoglalkoztatási mutató adta térszerkezet szinte megegyezett a munkaerőpiac 
stabilitását/instabilitását jelző mutatók által leírt térbeli struktúrával. Minél hátrányosabb helyzetű 
egy térség munkaerőpiaci szempontból, annál magasabb a közfoglalkoztatási rátája. Nem meglepő 
tehát, hogy a munkaképes korban lévő lakosok arányához mérten éppen Észak-Magyarországon 
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyék), Észak-Alföldön (Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyék), valamint a Dél-Dunántúlon (Baranya megye) a legnagyobb a 
közfoglalkoztatotti arány. Hangsúlyos, hogy ezekben a térségekben (összesített statisztikák alapján) 
nem a munkaerőpiaci helyzet romlása eredményezte ilyen mértékben a közfoglalkoztatásba bevont 
személyek számának emelkedését, hanem az újonnan indított Start-munkaprogram különböző 
pillérei biztosítanak egyre több ember számára átmeneti lehetőséget. Erre rímel az foglalkoztatás 
helyettesítő támogatásban részesülők számának és arányának csökkenése is, amely újfent ott a 
legmarkánsabb, ahol a közfoglalkoztatási mutató a Start-munkaprogram révén legnagyobb 
mértékben emelkedett. Mindez ráadásul egy olyan időszakban következett be, amikor az előző 
évhez képest országosan 3 százalékkal csökkent – a relatív mutató alapján – a munkanélküliek 
aránya (NFSZ). Ennek a csökkenésnek területi differenciái is nyomon követhetők, hiszen 
legmarkánsabb javulást éppen a fent említett megyék produkálták, amely megerősíti, hogy a 
kistérségi Start-munkaprogram egyre nagyobb arányban képes a remények szerint értékteremtő 
munkát adni a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók számára. Egyúttal rámutat arra is, hogy 
különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben a közfoglalkoztatás ezen formája (természetesen 
összefüggésben a többi támogatási formával) egyre jelentősebb mértékben alakítja a helyi 
közösségek, különösen a C-típusú álláskeresők mindennapjait, életkörülményeit, egyúttal 
perspektíváit. A fenti tendencia igazolja, hogy a közfoglalkoztatás ezen új típusának szerepe egyre 
inkább meghatározóvá válik a munkaerőpiaci folyamatok szempontjából, ráadásul a 
csoportspecifikus hatásokat figyelembe véve éppen a jelen munka fókuszát adó leghátrányosabb 
helyzetű álláskeresők és térségek esetében. 

5.4.2. A hosszú és a rövid távú közfoglalkoztatás területi különbségei 

Bár a közfoglalkoztatási ráták területi mintázata alapján a leghátrányosabb helyzetű települések 
markánsan kiemelkednek környezetükből, az egyes támogatási paraméterek esetében ez már nem 
feltétlenül teljesül, további (egyéb) területi differenciák és hatások is érvényesülnek, amelyek más 
térbeli súlypontokat generálnak az egyes támogatási formák eloszlásában. A vizsgált periódus első 
szakaszában, 2012-ben a közfoglalkoztatottak legnagyobb számát egyértelműen a hosszú távú 

                                                 
37 A közfoglalkoztatási ráta kvartilisek szerinti besorolása az esetek 91,8%-ban vagy nőtt, vagy állandó maradt 2013-ról 
2014-re. 

38 A vonatkozó korrelációk értéke a 2013-as közfoglalkoztatási ráta és a multiplikációs-index között 0,207, a 
közfoglalkoztatási ráta és a relatív mutató között 0,555, a 2014-es közfoglalkoztatási ráta és a multiplikációs-index 
között 0,183, a közfoglalkoztatási ráta és a relatív mutató között 0,538. Mind a két esetben erősen szignifikáns (1%-os 
szignifikancia szinten) a kapcsolat. 
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közfoglalkoztatás vonta be, amelynek mintegy 66%-os teljes létszámból való részesedése mellett az 
országos közfoglalkoztatás ért el számottevő volument (26%). A rövid távú közfoglalkoztatás, 
illetve az értéktermelő startmunka mintaprogramok együttes részaránya sem érte el a 10%-ot. A 
térszerkezet képe ekkor dualitást mutatott, a hosszú távú közfoglalkoztatás területi fókusza a 
hátrányos helyzetű térségekre, elsősorban Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl határ menti, illetve 
Belső-Somogy településeire esett. Azok a térségek voltak összességében kiugró értékkel 
jellemezhetők, ahol az országos programok nem szívták el a foglalkoztatottak nagyobb hányadát. 
Így Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Békés, illetve Somogy megye az élenjárók sorát 
gyarapították (39. ábra). 

39. ábra 
A hosszú távú közfoglalkoztatás területi eloszlása (2012) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A közfoglalkoztatási programokból való részesedés %-os értékeinél a hosszú távú 
közfoglalkoztatás dominanciáját még határozottabban érzékelteti a domináns támogatási 
paraméterek településenkénti eloszlása (40. ábra). 
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40. ábra 
Domináns közfoglalkoztatási program 2012-ben 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A hegemón jellegben szerepet játszott, hogy – a rövid távú közfoglalkoztatással szemben – ez a 
forma jobban biztosította a hasznos munkába vonás lehetőségét, illetve a kedvezőbb futamidő már 
hosszabb távra alkalmasnak bizonyult munkajövedelem biztosítására. A hosszú távú 
közfoglalkoztatás iránti igény így szinte minden településen megjelent, a bevont alkalmazottakat 
jelentős számban tudták (és tudják napjainkban is) az egyes önkormányzati közintézményekben 
foglalkoztatni. E körbe tartoznak elsősorban az önkormányzatok óvodai, iskolai szolgáltatásai, az 
idősgondozás, szociális és kulturális szolgáltatások területe, továbbá az önkormányzati/járási 
közszolgáltatások, a településrendezési-karbantartási, valamint önkormányzati közigazgatási 
teendők ellátása. Míg előbbi területeken nevelők, pedagógiai asszisztensek, gondozók, étkeztetést 
végzők, takarítók és gondnokok, utóbbi esetében a hivatalsegédek, adminisztrátorok számára nyílik 
e formában foglalkoztatási lehetőség. Ezt a kört bővítik még azok a mező- és erdőgazdasági 
teendők, amelyek az étkeztetést végző konyha ellátását, valamint a fűtéshez szükséges fakitermelést 
biztosítják. 

A 2013-as év a közfoglalkoztatottak átlagos számát tekintve jelentős változásokat hozott, a 
hosszú távú közfoglalkoztatás részaránya 27%-ra esett vissza, s bár megmaradt a második 
legnagyobb létszámot bevonó foglalkoztatási paraméternek, térszerkezeti képe jelentősen átalakult 
(41. ábra) 
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41. ábra 
A hosszú távú közfoglalkoztatás területi eloszlása 2013-ban 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A visszaesés oka határozottan a Start-munkaprogramok, elsősorban szubperiférián jellemző 
„elszívó” hatása, amelynek következtében már 2013-ban a hosszú távú közfoglalkoztatás 
jellemzően Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország fejlettebb térségeiben vált 
általánossá. A Start-munkaprogramok hosszú távú közfoglalkoztatással szemben vett határ menti 
térségekben való jelentős aránynövekedését a kedvezőbb támogatási, finanszírozási feltételek, 
valamint a szabályozás preferenciarendszere erősítette. A Start-munkaprogram a közfoglalkoztatás 
területileg allokált formájaként épült be a paraméterek közé, abból csak a hátrányosabb helyzetű 
települések részesülhettek. A Start-munkaprogramok bevezetése azonban nem csak a hosszú távú 
programok súlypontváltozására gyakorolt hatást, szerepe megjelent a közfoglalkoztatottak 
támogatási paraméterek közötti elosztásban is. Ott ahol a Start-munkaprogramok nagyobb 
létszámban vesznek fel álláskeresőket, a hosszú távú foglalkoztatást számos esetben elsősorban a 
megbízhatóbb, képzettebb munkaerő számára orientálják az önkormányzatok. 

Míg 2012/2013 viszonylatában a közfoglalkoztatás belső struktúrájában térszerkezeti 
átrendeződés is lezajlott, addig 2013/2014-ben számottevő átalakulás a volumennövekedés 
következtében, és elsősorban a közfoglalkoztatási program több településre és a korábbiaknál 
nagyobb rátákban való kiterjedésében érhető tetten. Azaz a 2013-ra kialakult makro 
közfoglalkoztatási-térszerkezet nemcsak a teljes közfoglalkoztatotti létszám, de annak egyes 
dimenziói viszonylatában is stabilitást mutat. A közfoglalkoztatás magyarországi rendszerére 
fennáll az átalakulás, majd stabilizációs jelleg, amely kedvező, amennyiben a közfoglalkoztatás egyes 
támogatási paraméterei a megfelelő térszegmensekre irányított módon képesek foglalkoztatás-
elősegítő hatást kifejteni. 

A fentiekkel összefüggésben 2014-ben a hosszú távú programokba bevont személyek száma 
jelentősen, mintegy két és félszeresére emelkedett, a támogatási paraméter relatív súlya pedig 50%-
ra nőtt, a térszerkezet ugyanakkor alig változott (42. ábra). 
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42. ábra 
A hosszú távú közfoglalkoztatás területi eloszlása (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az aránynövekedés elsősorban az alföldi területeket, illetve Északnyugat-Magyarország a 
programból ez idáig kiszoruló, vagy abból kevésbé részesülő településeinek helyzetét erősítette. 
Ezzel szemben feltűnő Somogy megye belső területeinek súlyvesztése, amelyben itt a Start-
munkaprogram 2013-hoz képest vett területi kiterjedése, erősödése játszik szerepet.  

A fentiekkel szemben a rövid távú közfoglalkoztatás területi képe kevésbé koncentrált, az 
eloszlás mozaikos (43. ábra). E forma legfőbb célja az esetek többségében alapvetően a 
finanszírozási érdekek támogatása és a foglalkoztatási mutatók átmeneti – a közfoglalkoztatásba 
vont személyek folyamatos rotálásán keresztül történő – javítása volt. Bár országosan a 
legalacsonyabb, 7% körüli a rövid távú programokban résztvevők aránya, egyes területeken ezt az 
értéket jócskán meghaladja. Az átlagnál magasabb mutatók azonban nem állnak összefüggésben a 
területi fejlettségi különbségekkel, azok leginkább az alábbiakkal indokolhatók. 
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43. ábra 
A rövid távú közfoglalkoztatás területi eloszlása (2012) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A gyors rotáció lehetősége erős érv volt a program alkalmazása mellett, amelynek szükségességét a 
szociális törvény is erősítette. Eszerint meg kell szüntetni az ellátási jogosultságát annak a 
foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő személynek, aki a felülvizsgálat időpontját 
megelőző egy évben nem tud igazolni legalább harminc nap kereső tevékenységet. Mivel a 
támogatások teljes megvonása erőteljesen növelte volna a társadalmi feszültségek kialakulásának 
lehetőségét, így az egyes települések polgármesterei, illetve a képviselő-testület tagjai egyértelműen 
érdekeltté váltak a közfoglalkoztatás–álláskeresés–közfoglalkoztatás ciklus kialakításában és 
fenntartásában. Ez a hatás fokozottan érvényesült azokon a jellemzően kis településeken, ahol a 
munkaerőpiaci reintegráció esélye elenyésző, a primer munkaerőpiac foglalkoztatási volumene 
alacsony, illetve ahol a személyes ismertség és a szociális érzékenység szintén a támogatások 
megőrzése melletti érvként szerepeltek. A 2012/2013-as évi átmenethez kapcsolódóan többen 
kiemelték, hogy a startmunka szerepe részben a rövidtávú támogatási programban foglalkoztatott 
emberek státuszának megőrzésében is meghatározóvá vált. A bevonható létszám növelését jelentős 
részben tehát a rövid távú forma eredményezte leghatékonyabban, ugyanakkor annak alacsony 
termelési hatékonysága miatt kimeneti eredményei a résztvevők véleménye szerint elmaradtak a 
várakozásoktól, mindemellett óriási volt az adminisztrációs és a szervezési költsége.  

Azokban a községekben, amelyekben kevesen vesznek részt közfoglalkoztatásban, ott a kiugró 
százalékos értékeknek sincs relevanciája (az eseti véletlen hatások szerepe a döntő). Sok olyan 
település van azonban, ahol több százan kerülnek be a rendszerbe.  Ezeknél már mérvadó egy-egy, 
az átlagot jócskán meghaladó érték. Néhány esetben maga az önkormányzat az, amely vállalja az 
adminisztrációval és szervezéssel járó terheket azért, hogy minél többen teljesíthessék a támogatás 
feltételéül szabott 30 napos munkavégzési kötelezettséget. Az álláskeresők számára biztosított 
támogatási lehetőség ugyanis leveszi egy időre az önkormányzatról is az ellátási terhet.  

A rövid távú program további előnye volt az álláskeresői kör „térképezésének” lehetősége, a 
közfoglalkoztatottak között a „főállású munkanélküliek” és a tényleges álláskeresők mellett létező 
azon személyek kiszűrése, akiknek van rendszeres, be nem vallott jövedelme, de kihasználják a 
foglalkoztatás helyettesítő támogatás által nyújtott lehetőséget, mint jövedelem-kiegészítést is. Ezen 
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tényezőhöz kapcsolódó további elem azon személyek azonosításának lehetősége, akik ténylegesen 
dolgozni akarnak, szemben a passzív támogatásokat igénybe venni szándékozó, látensen inaktívak 
körével. A fentiekre rímel az a szezonalitás, amely a rövid távú támogatási paramétert jellemezte: a 
téli hónapokban megnő az igény ebben a típusú közfoglalkoztatásban való részvételre. Ennek oka 
abban áll, hogy a nyári hónapokban a mezőgazdasági munkák számos formáját kínálják a 
folyamatos jövedelemszerzésnek, ugyanakkor a téli időszakban a szűkülő lehetőségek a rövid távú 
közfoglalkoztatás irányába terelik a jövedelem nélkül maradt embereket. 

Végül, az önkormányzat célja ezzel a formával lehet a munkateszt. Hosszú távon a 
munkaerőpiaci reintegráció a szándék, amely feltételezi annak ismeretét, hogy ki milyen szinten áll 
e folyamatban. Azok, akik évek óta nem dolgoznak, többnyire nem állnak a primer munkaerőpiacon 
munkavégzésre készen. Az ilyen típusú rotáció már nem csak a segélyre való jogosultság 
megszerzése miatt fontos, hanem azért is, hogy megismerjék az álláskeresők alkalmasságát, 
megbízhatóságát. A reintegrációs cél abban is megnyilvánult, hogy a rövid távú 
közfoglalkoztatásban résztvevőket oktatásban is részesítették, mégpedig alapvető adózási, 
adminisztrációs ismeretek átadását tartották fontosnak, olyan területekét, amelyek növelhetik 
munkaerőpiaci esélyeiket. Ennek jelentősége abban áll, hogy tekintettel arra, hogy a Start-
munkaprogramok egyfajta új útját adják a rövid távú program megszűntetése miatt a 
közfoglalkoztatásból „kieső” személyek alkalmazásának az utóbbiban megvalósuló képzési 
programok jellege, prioritásai alapján a gyakorlatban elérhető célok köre, annak változása is előre 
jelezhető. 

A rövid távú közfoglalkoztatás másodlagos jellegét igazolja, hogy az 2012-ben mindösszesen 3 
településen volt képes az első helyre kerülni, ezekben szerepét 2014-re kivétel nélkül a hosszú távú 
program vette át. 

5.4.3. Az országos közfoglalkoztatás területi különbségei 

A vizsgált időszakban a legmagasabb fokú térszerkezeti stabilitást az országos közfoglalkoztatási 
programok mutatták. Bár részarányuk csökkent, a visszaesés relatív volumene nem volt magas, 3–
5% között mozgott (a támogatási paraméter részaránya 26%-ról 2013-ra 20, majd 2014-re 17%-ra 
mérséklődött). Ennek oka, hogy az országos közfoglalkoztatás egyfelől speciális szervezeti 
keretekkel rendelkezik, abban a vízügyi ágazat, az erdészet, a Magyar Államvasutak, a Magyar 
Közútkezelő, az Állami Autópálya-kezelő, az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vesz részt, mint foglalkoztató, amely szervezetek a feladatok 
tekintetében meghatározó területi súlypontokkal bírnak (pl. erdősült térségek, folyók környezete, 
vasútvonalak felülreprezentáltak). A fenti szervezetekhez kapcsolódó feladatok köre sem mutat 
számottevő, évek közötti nagyságrendi ingadozást. A stabilitás másik eleme, hogy az országos 
közfoglalkoztatás – tekintettel arra, hogy ugyanazon bevonható álláskeresők körében „versenyez” 
a munkaerőért – mindhárom vizsgált évben komplementer funkciót töltött be úgy a hosszú távú 
közfoglalkoztatás, mint a Start-munkaprogramok relációjában. Az országos közfoglalkoztatásban 
részt vevők száma általában fordítottan arányos a hosszú távúban jellemző értékekkel. Azokban a 
megyékben, kistérségekben, ahol alacsonyabb a hosszú távú részvétel, jellemzően az országos 
programok viszik el a közfoglalkoztatottak nagy részét, ezzel is csökkentve az önkormányzatok 
terheit. Ez a kapcsolat árnyaltabbá vált a Start-munkaprogramok bevezetésével, leghatározottabban 
az előbbi támogatási formából kimaradó, illetve az országos közfoglalkoztatásban jellemzően nagy 
közfoglalkoztatotti részaránnyal érintett településeken maradt meg. Mivel azonban a Start-
munkaprogram, ahogy arról a későbbiekben esik szó, foglalkoztatotti volumenében szinte kivétel 
nélkül a hosszú távú programokkal szemben erősödött meg, így az országos közfoglalkoztatás által 
érintett területeket a 2012/2013 közötti átmenet kevésbé érintette (44. ábra). 
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44. ábra 
A országos közfoglalkoztatás területi eloszlása (%) 2014 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A magasabb értékek a területi fejlettséggel olyan formában állnak összefüggésben, hogy a 
leghátrányosabb helyzetű térségekre kiemelten jellemző Start-munkaprogramban részt vevők – a 
nagyobb részvételi arány miatt – alulreprezentáltak az országos foglalkoztatásban (Baranya, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Békés megye). Győr-Moson-Sopron, Vas, Pest és 
Csongrád megyék egyes járásai ugyanakkor kiemelkedő értékekkel jellemezhetők. Volt nem egy 
olyan megyénk is (pl. Pest és Komárom-Esztergom), amely még növelni is tudta értékeit, 
legnagyobb arányban ott, ahol a Start-munkaprogram kisebb mértékben „vitte el” a 
foglalkoztatottakat. A területi hatásokhoz tartozik, hogy a Tisza, a Duna, a Rába vagy éppen a 
Maros okán a Sárospataki, Tokaji, Hódmezővásárhelyi, a Győri, Mosonmagyaróvári, Kapuvári vagy 
Makói járás adatai az árvízvédelmi munkák miatt átlag felettiek, ugyanakkor a Dél-Alföld középső 
területei is felülreprezentáltak. Egyes esetekben, pl. amikor a belvízcsatornák egy területre futnak 
be, a települési vízrendezéshez, a belterületi csapadék- és belvízelvezetéshez kapcsolódó munkák 
igénye nő meg jelentősen (Kecskeméti, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházai, Kunszentmiklósi járás). 
Ezekben az esetekben a Start-munkaprogramban való részvétel korlátozott, mivel a vízügyi ágazat 
„elszívja” a foglalkoztatás helyettesítő/rendelkezésre állási támogatásban részesülők nagy részét. 

Az értékeket ugyanakkor nem feltétlenül a fent említett feladatok mennyisége határozza meg. 
Előfordul, hogy a magasabb értékek mögött csak eseti igény áll, de a kiugró számokat az 
önkormányzat és az országos programokban foglalkoztatók, pl. erdészetek közötti jó kapcsolat, és 
az ebből is adódó hagyományosan kialakult feladatmegosztás eredményezheti.  
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5.4.4. A Start-munkaprogram területi különbségei 

A 2013-ban a települések széles köre számára elérhetővé váló Start-munkaprogram már a 
kezdetekkor – szándékoltan – a leghátrányosabb helyzetű térségekbe koncentrálódott, amely 
térszerkezeti kép 2014-ben is erős kompaktságot mutat (45. ábra). 

45. ábra 
A Start-munkaprogram területi képe (részarány %) 2014 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A fentiekkel összefüggésben a Start-munkaprogram a közfoglalkoztatás teljes rendszerénél 
adekvátabban illeszkedik a relatív mutató, illetve a multiplikációs-index által megrajzolható 
térszerkezethez. Ez a kapcsolat 2013-ról 2014-re még erősödött is (11. táblázat), ami részben annak 
köszönhető, hogy a támogatási forma azokban a térségekben ért el jelentős részarány növekedést, 
amelyekben a foglalkoztatási depresszió ugyan mérsékeltebb, munkanélküliségi paramétereik mégis 
meghaladják az országos átlagot. A Start-munkaprogram tehát a relatív mutató által kirajzolt lejtőn 
a legrosszabb értékű települések felől a legjobbak irányába „fokozatosan” terjesztette ki horizontját. 

11. táblázat 
Az egyes támogatási formák településenkénti közfoglalkoztatásból vett részarányának és a relatív mutatónak a 

kapcsolata (2014) 
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Multiplikáció-index 0,133 -0,085 -0,050 0,193 -0,121 -0,130 

Relatív mutató 0,370 -0,190 -0,259 0,450 -0,299 -0,270 

Adatok forrása: NFSZ alapján saját felmérés 
Forrás: Saját szerkesztés (2016) 



125 
 

A Start-munkaprogram népszerűségéhez és gyors részarány-növekedéséhez – a keretszámok 
bővítésén és a pályázati rendszer működési mechanizmusain, például a települési igények 
elbírálásának szempontjain túl – hozzájárult, hogy annak költségeit az első évben – amikor a kezdeti 
beruházások számottevő tőkét igényelhetnek – a Belügyminisztérium állta. Így mindazok számára, 
akik a konstrukcióból részesülhettek, vonzó lehetőséget biztosított (és biztosít napjainkban is) a 
közfoglalkoztatás ezen formája. 

A kedvező támogatási intenzitás egyik legfontosabb következménye, hogy a dologi kiadások 
fedezésének lehetősége szélesíti az önkormányzatok mozgásterét, egyúttal lehetővé teszi 
komplexebb programok megvalósítását, egyáltalán olyan projektek létrehozását, amelyekre a 
hivataloknak önerőből nem lenne lehetősége. A költségek finanszírozásával az önkormányzatok 
számára a szűk keresztmetszetet immár a programba bevonható személyek száma, illetve a helyi 
szervezési kapacitások, a település és környezet nyújtotta lehetőségek jelentik, amely korlátok közül 
előbbi a munkanélküliség (illetve az esélyhátrányok halmozódása) által fokozottan érintett 
térségekben a legkisebb. 

A Start-munkaprogram részarányának területi eloszlása utal az eszköz igénybevételének 
súlypontjaira, amelyet tovább árnyal a domináns közfoglalkoztatási programtípus területi mintázata. 
Ennek alapján a támogatási paraméterben fokozottan érintett hátrányos helyzetű és 
kedvezményezett térség is további övezetekre bontható (46. ábra). 

46. ábra 
A domináns támogatási forma településenként 2014-ben 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A Start-munkaprogram elsődlegességét jellemzően a vizsgált, komplex programmal fejlesztendő 
járásokban, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségekben érte el, így szerepének elemzése 
különösen indokolt a közfoglalkoztatás ezen térszegmensre gyakorolt hatásai szempontjából. A 
Start-munkaprogramban fokozottan érintett hátrányos helyzetű területekkel határos térségekben 
ez a támogatási forma másodlagos maradt, a legfőbb funkciót továbbra is a hosszú távú 
közfoglalkoztatás töltötte be. A bevonódás mértéke alapján elsősorban az észak-, északkelet-
magyarországi (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg), dél-dunántúli (Baranya, Tolna 
megye nyugati, Somogy megye keleti része), illetve egyes alföldi (Jász-Nagykun-Szolnok, Békés) 
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megyék az élenjárók. Ezek nagyobb részt a hosszú távú, kisebb részt az országos programok 
rovására erősödtek meg. 

A megyéken belüli startmunka-dominancia térszerkezete differenciált, határozott 
súlyponteltolódással a községek irányába39. Országosan, a hátrányos helyzetű és az egyéb 
kedvezményezett térségben is fennáll, hogy rendkívül ritka a Start-munkaprogramok elsődlegessége 
a városokban. A képet árnyalja, hogy a hátrányos helyzetű területeken az egyéb kedvezményezett 
térségekkel ellentétben ez az összefüggés kevésbé határozott, amelyben szerepet játszik a 
foglalkoztatási depressziós kisvárosok hagyományos gazdasági struktúrája is. Az agráriummal való 
szorosabb kapcsolat megléte a kedvezőtlenebb foglalkoztatási viszonyok következében kiegészül a 
C-típusú álláskeresők magas részarányával, amely két tényező indokolttá/lehetővé teszi a Start-
munkaprogramokban rejlő lehetőségek fokozottabb hasznosítását. Ezzel szemben a fejlettebb és 
nagyobb lélekszámú települések által uralt alföldi régióban a városok elsősorban a hosszú távú 
közfoglalkoztatásból merítenek40. Utóbbiak kedvezőbb foglalkoztatási helyzetük miatt eleve 
„hátránnyal” indulnak a Start-munkaprogram megítélt közfoglalkoztatotti helyeiért folytatott 
„versenyben”, amit kiegészít, hogy a gazdaságilag fejlettebb, az önkormányzati tennivalók szélesebb 
körét végző hivatalok feladatköreihez a hosszú távú közfoglalkoztatás konstrukciója illeszkedik 
jobban. A Start-munkaprogramokban ugyanis az értékteremtő jelleg hangsúlyos, azt csak a 
meghatározott pillérek keretei között és úgy lehet igénybe venni, hogy az eredmény valamilyen 
kézzelfogható produktum legyen. 

A Start-munkaprogram vidéki elsődlegességében szerepet játszó tényezők közül vezető helyen 
szerepel a közfoglalkoztatotti létszámok elosztásának mechanizmusa – a szubperiféria felé 
mutatkozó preferencia –, azonban a kérdőíves vizsgálat tapasztalatai azt mutatták, hogy a 
közfoglalkoztatási formák kiválasztásakor, illetve hasznosításuk tervezésekor egyéb szempontokat 
is mérlegelnek az önkormányzatok. 

A kedvező agráradottságú területek szerepét erősíti az a körülmény, amely szerint a Start-
munkaprogramok között fontos szerepet töltenek be a hosszú távon munkát adó mezőgazdasági 
projektek, amelyekre éppen a leghátrányosabb helyzetű, döntően agrárorientációjú térségekben 
mutatkozik a legnagyobb igény. További fontos szempont, és szintén a leghátrányosabb helyzetű, 
javarészt vidéki települések mellett szóló előny, hogy a Start-munkaprogram „jellege”, az azt 
felépítő pillérek elsősorban olyan térségek esetében hasznosíthatók nagy hatásfokkal, amelyekben 
a primer szektor tradíciói, adottságai jobban élnek. 

A Start-munkaprogramok agrárjellegű kiemelkedő hasznosíthatóságát elsősorban a 
finanszírozás sajátosságainak köszönheti. Ebben a konstrukcióban a pályázó önkormányzatoknak 
lehetősége nyílik a bérek támogatása mellett forrást igényelni „elhasználódó” forgóeszközökre (pl. 
vetőmagra, üzemanyagokra, hízóállatokra), tenyészállatok, egyéb munkagépek vásárlására, illetve az 
azok beszerzésével járó költségekre. A Start-munkaprogramok finanszírozása emellett kiterjed az 
esetleges kiegészítő építkezések alapanyagainak biztosítására, és az „agrárüzemek” közüzemi 
díjainak egy részének ellentételezésére is (http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu). 

A fentiek következtében a közfoglalkoztatás domináns jellege területileg meghatározott, azaz 
megállapítható, hogy 2014-ben Magyarországon létezik a leghátrányosabb helyzetű településekre 
jellemző közfoglalkoztatási mintázat. A másodlagos támogatási paraméterek eloszlása a fenti képet 
kiegészíti, a közfoglalkoztatási programok hasznosításának területi szempontjait tovább árnyalja 
(47. ábra). 

                                                 
39 Pearson Chi-Square 43,261; df 3; ,000; Likelihood Ratio 44,289; 3; ,000 

40 Pearson Chi-Square 2306,189; df 8; ,000; Likelihood Ratio; 57,376; 8; ,000 
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47. ábra 
A másodlagos támogatási paraméter településenként (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A szekunder közfoglalkoztatási forma tekintetében hazánk térstruktúrája hármas szerkezetet mutat. 
Egyfelől, míg a kedvező munkaerőpiaci helyzetű térszegmensen belül – egyéb alternatíva hiányában 
– kizárólagosan az országos közfoglalkoztatás áll a második helyen, addig a Start-
munkaprogramokban kedvezményezett határ menti és belső perifériákon ezt a szerepet a hosszú 
távú, a startmunka- és az országos programok felváltva töltik be. 

Egyedi övezetet alkot az egyéb kedvezményezett terület alföldi szegmense, ahol az országos 
programok dominanciája (különösen Bács–Kiskun megyében) előre jelzi a hosszú táv 
másodlagosságát, egyúttal a Start-munkaprogramok kisebb fokú igénybevételét. Az országos 
közfoglalkoztatás – korábbiakban vázolt működési mechanizmusai okán – másodlagos súlya 
kiemelkedő a térség azon járásaiban, amelyek – alföldi viszonylatban – magas fokú erdősültséggel 
rendelkeznek (Kecskeméti, Kiskunhalasi, illetve Debreceni járások), vagy nagyobb vízfolyások 
mentén sorakoznak (Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Szentesi stb. járások). 

A munkaerőpiaci helyzet a közfoglalkoztatási programok igénybevételének mintázatára is hatást 
gyakorol. A hosszú távú–országos támogatási forma párral rendelkező települések rendelkeznek 
egyúttal a kedvezményezett térségen belül a leginkább kedvező relatív mutató értékekkel (Pápai, 
Marcali, Lenti stb. járások). 

Hajdú–Bihar és Jász–Nagykun–Szolnok megyékben a hosszú táv elsődlegességét jellemzően a 
Start-munkaprogram másodlagossága – és viszont – váltja. Utóbbiak esetében a hátrányos helyzetű 
térszegmensre jellemző mintázat jelenik meg, amelynek hatótényezői között döntőek a települések 
agrártradíciós hagyományai és az erre épülő jelentős közfoglalkoztatotti létszámot megmozgató 
mezőgazdasági jellegű Start-munkaprogramok helyi igénybevétele áll. 
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5.4.5. A Start-munkaprogram és a leghátrányosabb helyzetű térségek belső közfoglalkoztatási szerkezete, az 
egyes pillérek kínálta lehetőségek területi hasznosítása 

A Start-munkaprogram 2014-ben nyolc pillérben kínált differenciált lehetőséget a helyi, jellemzően 
hátrányos helyzetű álláskeresők dinamizálására. A magasabb lehetőség-portfólió ellenére az egyes 
pillérek igénybevétele több tekintetben is markáns jegyeket mutat (48. ábra). 

48. ábra 
A pillér alkalmazásában érintett települések számának (belső gyűrű) és az adott pillérben foglalkoztatottak 

országos havi átlagos számának (külső gyűrű) megoszlása (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A három – érintett települések száma szerint vett – legnépszerűbb pillér 2014-ben a mezőgazdasági, 
a téli és egyéb értéktermelő közfoglalkoztatás, illetve a belvízelvezetés volt, azaz két értéktermelő 
és egy szociális programelem jelent meg az elsők között. A kép alig változott 2013-hoz képest, a 
mezőgazdasági földutak karbantartásával együtt néhány százalékos különbséggel ugyanezek az 
elemek uralták a Start-munkaprogramot. A közfoglalkoztatottak átlagos létszámához viszonyítva 
ugyanakkor az eredetileg 28%-os hányadban részesülő mezőgazdasági programelem – 
összefüggésben a támogatási forma korábban feltárt előnyeivel – egyértelmű túlsúlyra tett szert. 
Országos szinten így a közfoglalkoztatottaknak már több, mint fele növénytermesztéshez, 
állattenyésztéshez, vagy hagyományos konzerváláshoz kapcsolódó munkákban vesz részt. 

Ráadásul ott, ahol a Start-munkaprogram támogatási paramétere vonta be a legtöbb álláskeresőt 
a közfoglalkoztatásba, 78,2% volt a mezőgazdasági pillér elsődlegességével jellemezhető települések 
aránya, azaz országosan a startmunka-preferencia együtt járt annak mezőgazdasági célú 
hasznosításával. Emellett a mezőgazdasági pillér elsődlegessége 69,7%-ban Start-munkaprogram-
dominanciájú településre esett41 (49. ábra). 

                                                 
41 Pearson Chi-Square 672,615; 21; ,000; Likelihood Ratio 770,375; 21; ,000 
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49. ábra 
Az elsődleges pillér és a Start-munkaprogram dominanciája (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A mezőgazdasági pillér esetében kiemelten fontos, hogy a helyi sajátosságokra figyelemmel 
valósítsa meg a nagyüzemi és a háztáji gazdálkodás szimbiózisát, különleges termékekkel és magas 
feldolgozottság elérésével. A mezőgazdasági projektek az alacsony képzettségű emberek számára 
olyan megoldásokat kínálnak, amelyek elvileg hosszú távon biztosíthatják megélhetésüket. E 
projekteken belül a résztvevők képzésben részesülnek: tanulhatnak állattartást, növénytermesztést 
és tartósítást. A mezőgazdasági képzés szervezése a hagyományos képzés-szervezési formától 
eltérően, a résztvevők munkatapasztalatára épülő, gyakorlat-orientált módon történik. A képzési 
program és az alkalmazott módszerek igazodnak a célcsoportok speciális igényeihez (alapfokú 
iskolai végzettség hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdők által is 
használható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülő elméleti oktatás). 

A pillér elsődlegességének ilyen magas fokához azonban nemcsak a szerteágazó hasznosítás járul 
hozzá, hanem az is, hogy a mezőgazdasági termelés keretében elvégzendő feladatok lehetővé teszik 
az önkormányzatok agrárterületeinek hasznosítását, adott esetben – ahogy arra a későbbi példákban 
több jó gyakorlat is rámutat – az elvándorolt fiatalok által hátrahagyott ingatlanok területeinek 
gondozását is. További szempont, hogy a mezőgazdasági projektek illeszkednek a C-típusú 
álláskeresők legrosszabb helyzetű alcsoportjainak igényeihez, azaz a munkafolyamatok jól 
betaníthatók, a megtermelt élelmiszereken keresztül pedig az eredmény közvetlenül hasznosulhat 
akár a helyi konyhán, akár az álláskeresők ellátásában. 

Az interjúk során többször felmerült a mezőgazdasági pillér mellett érvként, hogy a 
polgármesterek ebben láttak leginkább hosszú távon lehetőséget. Nem egy esetben a kezdetben 
kialakított egyszerű termelési rendszereket sikerült odáig fejleszteni, hogy a növénytermesztést mára 
állattenyésztéssel és vágópont létesítésével is ki lehetett bővíteni. Az így létrehozott magasabb 
hozzáadott értékű produktumok, illetve termelési rendszerek megnyithatják a lehetőségét a 
közfoglalkoztatás új típusú szociális szövetkezeti rendszerrel való összekapcsolásának, amely felveti 
a jelen dolgozat utolsó fejezetében tárgyalt problémakör kérdését. 
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Második helyen az érintett településeknél mind a bevont közfoglalkoztatottak havi átlagos 
számából vett arányban, mind az elsődlegesség mértékében a téli és egyéb értéktermelő 
közfoglalkoztatás végzett. A települések 14,29%-án ez a pillér vonta be a közfoglalkoztatottak 
legnagyobb számát, elsősorban olyan településeken, amelyeken a hosszú távú közfoglalkoztatás volt 
az elsődleges, ami rámutat a téli közfoglalkoztatás kiegészítő jellegére. A téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás célja a télen is végezhető feladatok ellátására közfoglalkoztatási helyek biztosítása, 
illetve annak keretei között széles körű képzések biztosítása (BUSCH I. 2014). Ott, ahol a Start-
munkaprogramok szerepe másodlagos, a mezőgazdasági pillér súlya lényegesen csökken, a második 
helyre kerül, pozícióját a téli közfoglalkoztatás veszi át. Elsődlegessége – különösen a jobb 
foglalkoztatási helyzetű térségekben – nagy arányban városi jelenség. Ebben szerepet játszik, hogy 
a téli közmunka pillér jól kapcsolható mind az országos, mind a hosszú távú közfoglalkoztatási 
programokhoz, illetve egyéb startmunka pillérekhez. 

A téli közfoglalkoztatás keretében nyújtott képzés emellett a kedvezőbb gazdasági adottságú 
térségekben jobban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiaci 
integrációját (BUSCH I. 2014), amely hozzájárul a pillér magasabb szintű hasznosulásához, adott 
esetben hasznosításához. 

A téli közfoglalkoztatás funkcionalitása szempontjából meghatározó továbbá, hogy az alkalmas 
a szezonális hatások ellensúlyozására, így biztosítva az egész éves, folyamatos munkavégzést, amely 
tovább erősíti annak kiegészítő (szekunder) szerepét. 

A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási pillérhez hasonlóan magas, szintén közel 20%-
os foglalkoztatotti hányaddal képviselteti magát a belvíz-elvezetési munkákhoz kapcsolódó pillér, 
amely azonban a települések mindössze 6%-án vált elsődlegessé. Észak-, Északkelet-Magyarország 
több megyéje (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Heves), valamint 
Baranya megye országos átlagot meghaladóan vesz részt a fenti pillérhez kapcsolódó munkákban, 
amelyek alapvetően hozzájárulnak a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető 
belvizesedés kialakulásának megelőzéséhez. A területi mintázatban kiválóan érvényesül a vízhálózat 
futása, így logikus, hogy a megkérdezett polgármesterek is elsődleges oknak valamely vízrajzi elem 
közelségét és/vagy a belvíz-fenyegetettség magasabb fokát jelölték meg a pillér nagyobb részarányú 
igénybevételében (50. ábra). 

Erős belvíz-elvezetési pillér dominancia vonalak futnak a Kőrös mentén (Szeghalmi, Szentesi 
járások), végig a Tisza és a Zagyva vonalán, a Duna mentén és a Balaton part egyes településein. Itt 
tehát ellátandó feladat fókuszú a Start-munkaprogramok szervezése. 
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50. ábra 
Belvíz-elvezetési pillér részarány (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A bevont személyek számának részaránya alapján éles töréssel következnek a külterületi, illetve 
belterületi, települési infrastruktúra fejlesztési feladatokkal összehangolt, annak karbantartására kiírt 
programelemek. Ezek együttes foglalkoztatotti részaránya (13%) felveszi a versenyt a korábban 
jellemzett vezető pillérekkel, ugyanakkor elsődlegességük együttesen mindössze a települések 7%-
án fordul elő. A pillér alkalmazására elsősorban a kedvezőbb helyzetű települések körében kerül 
sor, ahol kiegészítő szerepet töltenek be. Az illegális hulladéklerakók felszámolásához kapcsolódó 
programelem mindössze a települések 0,82%-án domináns, ott ahol a startmunka a fő 
közfoglalkoztatási paraméter, ez a részesedés 0%. A fenti programelemek – külön-külön vett – 
alacsony arányú részesedése a foglalkoztatottak létszámából további térbeli összefüggések 
megfogalmazását nem teszi lehetővé. 

Van a Start-munkaprogramban továbbá két olyan pillér, amely egyelőre a legalacsonyabb 
részvételi arányt produkálja. Országos szinten ezek a megújuló energia előállításához kapcsolódó, 
valamint a helyi sajátosságokra épülő tevékenységek. Az önkormányzatok éves költségvetésének 
összeállításánál minden évben felmerül a kérdés, hogy melyik az a kiadási tétel, amelyet csökkenteni 
lehetne, hogy azután az összeg egy hiányterületre átcsoportosítható legyen. Iskolák, óvodák, 
polgármesteri hivatalok fűtését költségkímélő módon meg lehet oldani biomassza kazánnal. A 
faapríték-égetők a földgáz árához képest akár 50–70%-kal olcsóbban üzemelnek, és a szolgáltató 
felé is megszűnik a kiszolgáltatottság. Ehhez kapcsolódóan számos közfoglalkoztatási feladat 
tervezhető. Ilyen a fakivágás, apríték-előállítás, faapríték-gyűjtés, kazánfűtés tevékenységi körök. 

A helyi sajátosságokra épülő tevékenységek elsődleges célja az értékteremtő, a közösségi 
szükségletet kielégítő, a település fejlődését elősegítő, egyedi programok megvalósítása. A vizsgálat 
tapasztalatai szerint itt olyan tevékenységi körökben folyik a munka, amelyek elsősorban a személyi 
szolgáltatásokhoz, a házi segítségnyújtáshoz, a háztartási és kerti munkákhoz kapcsolhatók. 
Ugyanakkor ebbe a pillérbe sorolják az önkormányzati adminisztrátorokat, a konyhai kisegítőket, a 
településüzemeltetéshez és környezet-egészségügyhöz kapcsolódó feladatokat, amelyek számos 
önkormányzati intézmény, pl. iskolák, temetők takarítását, rendbetételét jelenthetik. Természetesen 
a tevékenységi kör tovább bővülhet akár köztéri bútorok, kerítések készítésével, akár erdőtelepítési 
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munkákkal, ahol kezdetben a bozótirtást, majd folyamatosan a gondozást kell megoldani. Tehát 
valójában az akut, eseti ellátandó feladatokhoz rendelt tevékenységi körök magas száma mellett 
többnyire itt is a két hónapos személycserék állnak a kiemelkedő értékek mögött. A 
leghátrányosabb helyzetű térségen belül a helyi sajátosságokra építő program elsődlegessége egy 
járási kivételtől eltekintve elenyésző, amely azonban a pillér egyéb elemekkel integrált módon való 
alkalmazása melletti – a későbbiekben bemutatásra kerülő – jó gyakorlatként jelenik meg. 

A másodlagos pillérek esetében a szekunder jelleg kissé széttöredezik, a térszerkezeti kép 
mozaikossá válik (51. ábra). 

51. ábra 
A szekunder startmunka pillér településenként (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A térbeli eloszlás ugyanakkor megerősíti a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási elemmel 
kapcsolatos korábbi vélekedést, amely szerint annak komplementer jellege dominálja 
alkalmazhatósága sajátosságait. A téli közfoglalkoztatáshoz hasonlóan kiváló kiegészítő szerepet 
töltenek be az infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő programelemek, amelyek ráadásul igen 
előkelő második helyen végeztek a települések 23,9%-án. További jellegzetesség, hogy a 
másodlagos pillérek között jelentősen megnő az illegális hulladéklerakók felszámolásának 
részaránya (2,26%), ellenben a megújuló erőforrások szerepe itt – és a leggyakoribb kombinációk 
esetében – sem számottevő. Ez utóbbi rámutat a pillérek közötti funkcionális kapcsolat egy további 
elemére, nevezetesen, hogy a startmunka által érintett, jellemzően hátrányos helyzetű településeken 
a célok és prioritások sorában az önellátó, illetve a település közintézményeit kiszolgáló helyi 
agrárium megteremtése, a szezonalitás mérséklése és a közfoglalkoztatottak képzettségi 
színvonalának emelésének elsődlegessége mögött a helyi infrastruktúra karbantartásával, 
rendezésével kapcsolatos feladatok foglalnak helyet. 

5.4.6. A startmunkapillérek kombinált hasznosítása 

Adott esetben a startmunkapillérek kombinált igénybevétele célirányos, meghatározott mintázatot 
vesz fel. A programok pillérkombinációinak teljes száma 2014-ben 130 volt, azaz a start típusú 
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közfoglalkoztatást szervező 1931 önkormányzat ennyi változatban valósította meg a Start-
munkaprogramban történő feladatok ellátását. A leggyakoribb 27 kombináció adta a mintázatok 
közel 70%-át (52. ábra). 

52. ábra 
A leggyakoribb alkalmazott pillérkombinációk (kumulált gyakoriságuk 68,75%) (2014)* 

 
*A kombinációk sorrendiséget nem jelenítenek meg. M: mezőgazdaság, B: belvízelvezetés, U(m): mezőgazdasági 
földutak k., U(b): belterületi közutak k., T: téli, I: illegális hulladéklerakók felszámolása, H: helyi sajátosságokra é. 

Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 
Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A „pillérmintázati” típusok között megjelennek jellegzetes kombinációk. A gyakorisági sort  
4–6 pilléres megoldások vezetik, amelyek esetében a mezőgazdaság mellett több infrastruktúra-
fejlesztési eszköz és a téli közfoglalkoztatás kap helyet. Szembetűnő a megújuló energiaforrások 
hasznosításához kapcsolódó programelem teljes kimaradása a 27 leggyakoribb mintázatból.  
Az országos kölcsönhatásrendszereknek három eltérő típusát sikerült azonosítani, amelyek az 
alábbiak: 

 agrár- és külterületek hasznosíthatóvá tétele, előkészítése, művelése és rendezése 
feladatcsoport; 

 infrastruktúra-fejlesztési csoport; 

 tisztán szezonalitáscsökkentő és képzési csoport, amelyben egy tetszőleges pillér 
kapcsolódik a téli közfoglalkoztatás adottságaihoz. 

Az első csoportba azok a pillérhasznosítási kombinációk kerülnek, amelyekben a mezőgazdasági, a 
belvíz-elvezetési munkák, illetve a földutak karbantartása kap helyet, esetleg kombinálva a 
szezonalitáscsökkentő és képzési programelemekkel. Ebben a csoportban a leggyakoribb változat 
a mezőgazdaság–belvízelvezetés–téli közfoglalkoztatás kombináció. Természetesen nem 
törvényszerű, hogy a belvízelvezetés azokra a területekre esik, ahol az önkormányzatok a 
mezőgazdasági termelést folytatják, ugyanakkor a két pillér ilyen jellegű kombinálása hozzájárulhat 
az egyébként belvizes vagy nehezen megközelíthető agrárterületek hasznosításához.  
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Az infrastruktúra-fejlesztési típus kevésbé markáns, mivel számos esetben a mintázatban a 
közutak karbantartása, a külterületi földutak rendezése és az illegális hulladéklerakók felszámolása 
csak egyéb pillérek (pl. a mezőgazdaság) mellett jelennek meg. Egyértelműen ebbe a csoportba 
tartoznak azok a kombinációk, amelyekből az agrárium kimarad, és a belvízelvezetés–belterületi 
közutak–földutak–illegális hulladéklerakók kezelésére irányuló pillérekből legalább kettő előfordul. 
Ide nyerhetnek besorolást továbbá azok a kombinációk is, amelyekben a mezőgazdaság vagy egyéb 
pillérek ugyan jelen vannak, közfoglalkoztatottak számából vett részarányuk elmarad a fenti négy 
típustól. 

A harmadik típus ismét kompakt, könnyen azonosítható. Ide kerül minden olyan mintázat, 
amelyben egy pillér kombinálódik a téli és egyéb értéktermelő közfoglalkoztatással, vagy amelyben 
utóbbi az első két hely valamelyikén szerepel. 

A fenti típusok területileg is differenciáltan érvényesülnek. Általánosságban is igaz, hogy az 
agrárterületek hasznosítására, belvízelvezetésre, földutak karbantartására szervezett 
tevékenységmintázat mintegy kétszer olyan hangsúlyosan jelenik meg a hátrányos helyzetű 
területeken – ott is dominánsan községi súlyponttal –, mint az egyéb kedvezményezett térségekben, 
illetve azokban a falvakban és városokban, ahol a mezőgazdasági pillér részaránya magasabb. 

Az infrastruktúra-fejlesztési csoport ezzel szemben logikusan inkább a komplex programmal 
fejlesztendő térségen kívül, illetve a városokban ér el magasabb részarányt, azaz ott, ahol a 
munkaerőpiaci helyzet kedvezőbb, vagy az agrárium szerepe a többi ágazathoz képest kisebb a helyi 
foglalkoztatásban. 

A harmadik típus esetében nincsenek számottevő térségi hatások, a téli közfoglalkoztatással 
történő kapcsolt munkamegosztás általános és meghatározó mindkét vizsgált térszegmensben. Az 
eloszlás majdnem kiegyenlített a településméret és a települési jogállás, sőt a hátrányos helyzet súlya 
szerint is, azaz a mintázat inkább funkcionális, a pillérek feladat- és célrendszeréből, 
szabályozásából fakad. 

További sajátosság az egyes pillérkombinációkban alkalmazott elemek számossága. Az 
önkormányzatoknak a pályázati rendszer keretében lehetősége nyílik több, a startmunkához 
kapcsolódó pillér egyidejű igénybevételére, amely potenciál kihasználtságát a feladatok köre, a 
rendelkezésre álló munkalehetőségek száma és jellege, a munkaerőbázis, a pályázati rendszer 
működése, a finanszírozási kereketek, illetve az önkormányzatok szervezési kapacitásai 
befolyásolják. A vizsgálat kimutatta, hogy ebben a tekintetben markáns különbség adódik mind a 
hátrányos helyzetű besorolást kapott, mind a startmunka elsődlegességével jellemezhető/egyéb 
kedvezményezett települések viszonylatában (53. ábra). 

53. ábra 
Az igénybe vett pillérek számának eloszlása a települések hátrányos helyzetű/egyéb kedvezményezett besorolása, 

illetve a Start-munkaprogram súlya alapján (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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A startmunka elsődlegessége minden csoportban a pillérek nagyobb számban való igénybevételét 
eredményezte, amelyet a hátrányos helyzetű jelleg tovább erősített (az eloszlás módusza utóbbi 
települések esetében országosan 4, előbbiek esetében 3). Jelentős makroszerkezeti differencia, hogy 
a hátrányos helyzetű térségekben azokon a településeken is meghatározó volt a Start-
munkaprogram szerteágazó jellegű hasznosítása, ahol a közfoglalkoztatásban más típusú 
támogatási paraméter állt az első helyen. Ugyanez lényegesen eltérő képet mutatott az egyéb 
kedvezményezett térségben, a Start-munkaprogram alkalmazott pilléreinek maximuma itt egynél 
adódott, és az arány gyors monoton csökkenő tendenciát vett fel. 

A fenti tapasztalatot a statisztika is megerősíti, a Start-munkaprogramokban egy pillér 
igénybevételével résztvevő önkormányzatok aránya szignifikánsan magasabb az alacsony 
multiplikációs-indexű és kedvezőbb helyzetű községekben és városokban, míg az HH-térségben a 
súlypont a magasabb pillérszám és a jelentősebb esélyhátrány halmozódás felé tolódik el. Az 
összefüggés a multiplikációs-index esetében gyengébb, a relatív mutató relációjában közepes 
erősségű42. Összességében is igaz, hogy a kedvezőbb munkaerőpiaci helyzet kevésbé heterogén 
startmunka jellegű közfoglalkoztatást generál (54. ábra). 

54. ábra 
Az igénybe vett pillérek számának területi eloszlása (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium adatai alapján saját számítás 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A magasabb pillérszám igénybevételével jellemezhető településeken fennáll, hogy igen széles 
vertikumot (7–8 pilléres megoldások) a nagyobb szervezési kapacitással és rendelkezésre álló 
humán bázissal, feladattömeggel rendelkező települések, azaz jellemzően a nagyobb állandó 
lakosságszámú községek és városok vállalnak fel. 

Arra, hogy az egyes közfoglalkoztatási pillérek milyen sok szál mentén kombinálhatók, remek 
példát szolgáltatnak a közfoglalkoztatást kiemelkedő rátával vagy a leggyakoribbaktól eltérő 
mintázattal megvalósító önkormányzatok. A Start-munkaprogramok integrált megközelítésének jó 
példáját adja Győrvár települése, ahol a feladatok rendszeres részét képezi sok egyéb 

                                                 
42 Pearson-féle korreláció pillér (db)/multiplikációs index 0,055, 5%-os szignifikanciaszinten szignifikáns (0,013), pillér 
(db)/relatív mutató 0,238, 1%-os szignifikanciaszinten szignifikáns. 
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közfoglalkoztató településhez hasonlóan a külterületek karbantartása, a belvíz-elvezetés biztosítása. 
Itt azonban a kitermelt faanyagot tovább tudják hasznosítani, integrált módon a helyi – Makovecz 
Imre és Ekler Dezső által tervezett – faluház vegyes tüzelésű kazánjának fűtésére. Ez a téli időszakra 
rendszerint elegendőnek bizonyul. A közfoglalkoztatotti munkaerő emellett hasznosul úgy a 
közterületek karbantartásában, mint a helyi iskola, óvoda rendbetételében, a játékok festésében és 
az udvarok, temetők rendezésében. A karbantartó munkák körébe tartozik továbbá a faluház külső 
felújítása, meszelése is. A fenntartó tevékenységek mellett folyamatos fejlesztésekkel bővítik a 
települési infrastruktúrát, javítják annak minőségét. A beruházások között turisztikai, 
településkörnyezeti és sportlétesítmények fejlesztése is helyet kap, olykor igen széles körű térségi 
együttműködés keretében. A települési környezet minőségét javító beruházások között említendő 
a helyi játszótér létrehozása mellett két új buszmegálló létesítése (egy harmadik építése folyamatban 
van), illetve szolgálati lakások rendbetétele is. A kisebb települések esetében különösen fontos 
kérdésként merül fel a helyi iskola és óvoda megtartásának lehetősége, hiszen a rentábilis 
üzemeltetést a csökkenő gyerekszám az esetek jó részében megnehezíti. A közfoglalkoztatás által 
bevont munkaerő azonban a településen hozzájárul, hogy a helyi iskolában történő oktatásba 
bevont, bejáró matematika tanár számára megfelelő minőségű szolgálati lakás biztosítása lehetővé 
váljon, ezáltal az alapfokú képzés erősödjön. A helyi közösségi élet szervezését segíti elő a korábbi, 
eltérő funkcióban hasznosított épületek „újra felfedezése”, használatba vétele, amelyre a 
tűzoltószertár egyesületi klubházzá alakítása jelent jó példát. Az itt létesített szociális blokk megfelel 
nagyobb létszámú falusi rendezvények lebonyolítására is. A turisztikai beruházások körébe 
sorolható és a közfoglalkoztatás kreatív felhasználását példázza a járás településeit bemutató 24 
nagyméretű táblából álló „park”, amely színes fotókkal, illetve szövegesen ismerteti a környék 
településeinek történetét – a Vasvári járás települései elhelyezkedése szerint elrendezve. Hasonló 
jellegű projekt keretében több nagyméretű tölgyfa bemutatótábla került létesítésre úgy a település 
Szent Erzsébet Templománál, mint a Rákóczi-szabadságharc egyik helyi győztes csatájának 
emlékhelyén. Itt tehát a közfoglalkoztatottak alkalmazása összekapcsolódott a helyi szellemi 
emlékek, a nemzeti tudat és történeti örökség őrzésével. 

A foglalkoztatáspolitikai eszköz széleskörű alkalmazását mutatja a települési sportpálya és helyi 
sportélet fejlesztése. A több lépcsős projekt első fázisában a gazos terület rendbetétele zajlott le, 
mintegy 650 m kerítés létesítésére került sor, illetve egy rendezvénytér létrehozására, amely a tervek 
szerint a sportpálya teljes öntözése megoldásával és lelátó, korlát, labdafogó építésével zárul. Ebbe 
a csoportba tartozik egy vadaspark kialakítása is, amely széles körű együttműködésben valósul meg 
(a résztvevő felek között szerepel a Bakonyerdő Zrt. a Keszthelyi Festetics Imre Állatparkkal, a 
Bőszénfai Szarvaspark, illetve az Állatorvostudományi Egyetemmel). A tervek között szerepel 
továbbá fenyőfa-telepítés, parkoló kialakítása, illetve a helyi művész közösség támogatása a község 
számára székelykapu készíttetésével. Mindezen feladatok megvalósítását segíti, hogy a település 
kedvezőbb helyzetéből kifolyólag forrásait iparűzési adóval is ki tudja egészíteni, amelyet a 
közfoglalkoztatási támogatással együtt fejlett géppark építésére és alapanyag-beszerzésre fordít. A 
gépesítettség foka jelenleg is magas, többek között kisteherautó, fűnyírótraktor, motoros fűrész áll 
a hivatal rendelkezésére. 

Alsóújlakon a programot a helyi települési örökség őrzésére szintén igénybe tudják venni. Ennek 
keretében folyamatosan rendben tartják a helyi parkot, játszótereket, hidakat. A települési képhez 
hozzájárul a virágosítás, illetve a közterületek rendezése is. A közfoglalkoztatottak fontos 
munkaerőt jelentenek továbbá a helyi programok szervezésében, úgy a falunappal, mint az egyéb 
kisegítő munkákkal kapcsolatban. A település jó példát szolgáltat a Start-munkaprogramok 
agrárcélú hasznosítására is: a közfoglalkoztatottak kertészettel is foglalkoznak, amely a helyi 
konyhát látja el terményekkel. A zöldségek és gyümölcsök hasznosításában fontos szerepet játszik, 
hogy a fölösleget az önkormányzat a lakosság rendelkezésére bocsátja. 

Pácsony községen az alaptevékenységek mellett tervezett a helyi elhagyott, műveléssel felhagyott 
szőlőbirtokok közmunkaprogram keretében való rendbetétele. Emellett az idősek segítésére, 
parkosításra is aktivizálható az álláskeresők csoportja. Telekesen a helyi értékteremtés keretében 
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fejlesztettek közösségi teret, illetve többfunkciós sportpályát. Többek között a projektek közé 
tartozott a helyi falukemence fedetté tétele, a helyi közkút felújítása, amelyek a településkép és 
élhetőség szempontjából a helyi lakosok részéről kedvező fogadtatást kapott. Kiemelendő továbbá 
a helyi kertészeti projekt, amelynek keretében mind tartósított formában, mind friss zöldség és 
gyümölcsként is kerül anyagutánpótlás a helyi konyhára. A település e tekintetben igyekszik 
kihasználni a terület növelésének lehetőségeit, a falu további földeket és ingatlant is elérhetővé tesz 
a termények helyben történő felhasználása céljából. A bővítést azonban korlátozza az elérhető 
földterületek hiánya. 

5.4.7. A hátrányos helyzetű települések erőforrásai és terhei a közfoglalkoztatásban 

A vizsgálatba bevont leghátrányosabb helyzetű kistelepülések munkaerőpiaci adottságaira jellemző, 
hogy nagyobb, a piaci szférába tartozó foglalkoztatók helyben nem találhatók, a foglalkoztatási 
problémák szempontjából a kistérségi központok, a kisvárosok is felülreprezentáltak az ország 
többi részéhez képest. Helyben az önkormányzat a fő foglalkoztató, amelyet éppen a 
közfoglalkoztatás révén valósít meg. Kisebb hányadban a postahivatal, esetleg a mezőgazdaság tud 
munkát adni az aktív korosztály egy részének, más részük őstermelőként gondoskodik családja 
megélhetéséről. A nagyobb községek esetében már előfordul olyan építő- vagy élelmiszeripari 
kisvállalkozás, amely képes helyben munkát adni. Az aktív népesség nagy része azonban a kistérségi 
központban, esetleg más kisvárosban, illetve a megyeszékhelyen, döntően az elektronikai iparban, 
a fémiparban, az élelmiszeriparban vagy a szolgáltató szektorban működő multinacionális vállalatok 
valamelyikénél talál magának munkát. Ezen lehetőséget azonban a korábbi fejezetekben vizsgált 
okokból az érintett társadalmi csoportok alacsony mobilitási foka erőteljesen korlátozza. 

Hosszú távú, a munkaerőpiacon alapvető változást hozó megoldásban az önkormányzatok nem 
reménykednek. Azonban – túl a munkavállalók adottságain és motivációin – a helyi igényekre 
alapozott, a rendelkezésre álló szabad munkaerő korát és képzettségét is figyelembe vevő, a 
kistérségi központokra fókuszáló, államilag támogatott munkahelyteremtés jelenthetne változást. 
Ez elsősorban a kisvárosokban működő kis- és középvállalkozások hatékony támogatásával, 
finanszírozási lehetőségeinek bővítésével, tehát a foglalkoztatási képességük erősítésével 
valósulhatna meg. A bővülő kínálathoz természetesen szükséges lenne a mezőgazdasági termelés 
hagyományainak felélesztésére, valamint mező- és erdőgazdálkodási, de mindenképpen a helyi 
alapanyagokra támaszkodó feldolgozó üzemek kiépítésére. A hagyományos termelés mellett az 
energiaültetvények és a fűtőanyag-ellátást biztosító tevékenységekben is látnak lehetőséget.  

A közfoglalkoztatás jelen állapotában nem képes arra, hogy visszavezessen a primer 
munkaerőpiacra. Ezt igazolja, hogy a vizsgált településeken átlagosan öt százalékos a reintegráció 
aránya. Ugyanakkor a programok elengedhetetlenek, hiszen a problémát – ha csak átmenetileg is, 
de – legalább részben mérsékelik, a helyiek a segélynél magasabb időszakos jövedelemhez 
juthatnak, illetve az önkormányzatok is időt nyernek vele. Mindezek mellett ahol a megélhetés 
minimális feltételei sem adottak, ott a rövid- és középtávú túlélést a közfoglalkoztatás biztosítja. A 
legsúlyosabb társadalmi/gazdasági feszültségekkel küzdő térségekben tehát a hosszú távú 
megoldást a közfoglalkoztatásból kiindulva, de nem a közfoglalkoztatásra alapozva érdemes a 
továbbiakban keresni. 

Az már más kérdés, hogy a települési adottságok mennyire illeszkednek a közfoglalkoztatási 
program, elsősorban a startmunka lehetőségeihez. A vizsgált települések közel 20 százalékában 
mind a humánerőforrás, mind pedig pénzügyi adottságok elmaradnak attól, amelyet a program 
megkívánna ahhoz, hogy a benne rejlő potenciált hatékonyabban ki tudják használni. A települések 
természeti adottságai azonban átlagon felül szolgálják a programot. 

A leghátrányosabb helyzetű térségek erőforrásai általában a településmérettel együtt változnak. 
Ez a megállapítás igaz az önkormányzati költségvetés adottságaira is. A vizsgált települések 95 
százaléka átlagosnak vagy kifejezetten rossznak ítélte a forrásbevonási lehetőségeket. Utóbbi 
különösen igaz az ezer főnél kisebb lélekszámú településekre. Talán a szubjektív önértékelésből is 
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adódik, hogy Bácsalmás vagy Mezőhegyes is ebbe a kategóriába helyezte önmagát. Minél kisebb 
egy település, annál valószínűbb, hogy a foglalkoztatás-szervezés terhei az önkormányzatra 
hárulnak. Ez alól kivételt természetesen az jelent, ha a település országos közmunkaprogramban 
érintett, ebben az esetben az állami és a nonprofit szféra szerepvállalása is biztosított. A vizsgált 
települések többségében állami erdészeti és faipari társaságok vagy a vízitársulatok, esetleg éppen 
az önkormányzat által alapított ivóvíz-szolgáltatásra, szennyvízelvezetésre, községgazdálkodási 
feladatokra szakosodott nonprofit gazdasági társaságok vállalnak részt a foglalkoztatásból, illetve 
annak szervezéséből. Az országos statisztika alapján a települések valamivel több, mint 
egytizedében nincs országos programban foglalkoztatott, ugyanakkor a leghátrányosabb helyzetű 
településekben az önkormányzatok ennél jóval nagyobb arányban maradnak magukra a 
közfoglalkoztatás megszervezésében. 

Az önkormányzatok közel fele úgy véli, a 2013-tól általánossá váló Start-munkaprogramok nem 
csökkentik adminisztratív terheiket, több, mint egyharmaduk érezhetően növekvő nehézségekről 
számol be. Ennek egyik oka, hogy az új programok esetében az önkormányzatoknak nagyobb 
foglalkoztatotti volumenhez kell alkalmazkodni. Amennyiben valamely startmunka pillérhez 
ütemezett foglalkoztatást szerveznek, az tovább növeli a terheket. A tervezési szakaszban a 
kimutatások és a kérelmek növekvő száma miatt, a végrehajtás során a beléptetés, a 
munkaszerződések, a jelenléti ívek, a munkaköri leírások, a munkanaplók miatt számos 
adminisztratív feladat hárul a polgármesterekre. A közfoglalkoztatottak jelentős hányadánál a 
szükséges dokumentumok hiánya miatt azok beszerzése, a gyakori betegállomány és az igazolatlan 
hiányzások miatti bérelszámolási többletfeladatok komoly figyelmet igényelnek. Különösen a 
munkanaplók vezetését érzik felesleges többletadminisztrációnak a foglalkoztatók. Ezt a tendenciát 
legfeljebb a hetiről a havi illetményszámfejtésre való áttérés ellensúlyozza némiképp, bár ez a 
változás a hagyományos közfoglalkoztatásra is igaz. Amennyiben a kérdés az eljárási rend 
egyszerűsödésére vonatkozik, akkor már differenciáltabb a kép. Bár az önkormányzatok közel fele 
még itt is arról számol be, hogy nem egyszerűsödött a lebonyolítási-szervezési eljárás, valamivel 
több, mint egynegyedük kismértékű tehercsökkenésről beszél. Ugyanakkor ismert, hogy a tervezési 
szakasz hosszú, az üzleti tervek elkészítésétől a munkaügyi központ akár többszöri elbírálásán, mint 
szűrőn át a minisztériumi elfogadásig tart. A tervezés kiemelten fontos feladat, hiszen az 
értékteremtő jelleget hangsúlyosan szükséges megjeleníteni. A megnövekedett foglalkoztatotti 
létszám kapcsán nem csak adminisztratív terhekről kell beszélni, hanem a technikai feltételek, a 
szakemberek biztosításáról, a bővülő irányítási és koordinálási feladatokról, tehát a felelősség 
növekedéséről is. Ez megnyilvánul akár abban, hogy feltárják a helyi/térségi elsődleges munkaerő-
keresletet, mielőtt közfoglalkoztatásra pályáznak, vagy a munkaügyi központokkal folytatott 
szorosabb együttműködésben. A helyi elsődleges munkaerő-kereslet közfoglalkoztatási pályázathoz 
kötött feltárása, és még jobb esetben illesztése a vizsgált települési önkormányzatok egynegyedében 
nem történt meg. Ez pedig előfeltétele lehetne a hosszú távú, munkahelyteremtő megoldások 
megvalósításának. Ahhoz, hogy az önkormányzatok megfeleljenek a pályázatokban vállalt 
elvárásoknak, pontos szervezésre van szükség, amelyre kevesebb idő jut, hiszen az elszámolási 
határidők rövidebbek és szigorúbbak, a program részletesebb könyvelést igényel. Ez a legkisebb 
településeken, ahol nincs apparátus, komoly kihívást jelent. Összességében a korábbi időszakokhoz 
képest az önkormányzatok feladatkörében meghatározóvá vált a közfoglalkoztatás-szervezés, -
irányítás, -vezetés, -ellenőrzés, amely több tisztviselőnek jelent állandó, mindennapi feladatot. Mára 
a vizsgált LHH-térségek egyes kisvárosaira is igaz az a megállapítás, hogy az önkormányzat a 
legnagyobb foglalkoztatóvá vált. Amennyiben és ahol ez lehetséges, az eredményes működtetéshez 
az önkormányzatok kénytelenek bizonyos mértékig saját humán és pénzügyi erőforrásra is 
támaszkodni.  

A pénzügyi terhek ezzel egy időben jelentősen csökkentek, hiszen a Start-munkaprogramok 
kezdeti eszközigényét a többi közfoglalkoztatási formánál nagyobb intenzitásban a 
Belügyminisztérium állja. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a munkabér-előlegek visszafizetése 
és az önkormányzati bérgazdálkodás sajátosságai év végén áthúzódó finanszírozási problémát 
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jelentenek. A pénzügyi elszámolásnál a dologi kiadások 30%-os megelőlegezése is komoly teher a 
leghátrányosabb helyzetű települések számára. A dologi kiadások olyan eszközök megvásárlását 
teszik lehetővé, amelyre a kistelepülési önkormányzatok gazdálkodása egyébként nem adna 
lehetőséget. Ide sorolhatók az építési munkák esetében az építőanyagok, a munka- és védőruházat, 
a hosszútávon megtérülő termelő beruházások esetén a gépek, berendezések, az energiatakarékos 
fűtési rendszereknél a kazánok, a mezőgazdasági tevékenységhez a géppark, az üzemanyag, a 
veteménymagok, a műtrágyák és a növényvédő szerek. Bár van olyan önkormányzat, amely nem 
látja elégségesnek az eszközbeszerzésre biztosított támogatást, a fentiekből mégis kitűnik, hogy 
soha ennyi értékteremtő beruházás nem valósulhatott meg közfoglalkoztatásból. Körültekintő 
tervezéssel az önkormányzatok saját elképzeléseiket, projektjeiket meg tudják valósítani az új 
programokban. Az eszközbeszerzés lehetősége, és az így megvásárolt értékek megóvása 
ugyanakkor hosszú távon feltételei az önfenntartóvá válásnak is. A Start-munkaprogramok 
azonban csak az első évben, és csak új tevékenységek indításakor biztosítanak kiemelt finanszírozási 
keretet, később a támogatási intenzitás a többi közfoglalkoztatási formára jellemző szintre áll be, 
amely gondot okozhat azoknál az önkormányzatoknál, amelyek kapacitásaikhoz mérten nagy 
számban vontak be álláskeresőket a programba. Az ilyen települések megkérdezett 
polgármestereinek mintegy 13%-a kiemelte, hogy amennyiben a növekvő anyagi terhek okán 
kénytelenek lesznek csökkenteni a közfoglalkoztatásba vont személyek számát, az a településen 
olyan feszültségeket generálna, amelyeket nem, vagy csak erős konfliktusok árán tudnak kezelni. 
Különösen igaz ez azoknál a településeknél, ahol családok tömegei számára a közfoglalkoztatásra 
való berendezkedés jelenti a mélyszegénységből való egyetlen kiutat. Az interjúk során volt olyan 
vélemény is, amely szerint, ha 2013-ban és 2014-ben nem gazdálkodtak volna helyesen, előrelátó 
módon az eszközkerettel, most, illetve hosszú távon komoly anyagi nehézségekkel kellene 
szembenézniük. 

Összességében az önkormányzatok több, mint fele úgy véli, hogy nem állnak rendelkezésükre a 
közfoglalkoztatás hatékony szervezéséhez szükséges erőforrások. Míg az ehhez szükséges 
infrastruktúra hiányára mindössze 16 százalékban, addig a finanszírozási lehetőségek és a humán-
erőforrás hiányára 39, illetve 45 százalékban mutatnak rá. 

Az ingatlanvagyon esetében az egyik legsúlyosabb nehézségként az önkormányzatok a 
mezőgazdasági területek szűkösségét jelölték meg. Bár a probléma rendkívül differenciált, hiszen 
vannak olyan települések, amelyek kiterjedt földekkel rendelkeznek, gyakorta jelentkezett a csupán 
apró kertek megléte, illetve a művelésre alkalmas területek teljes hiánya is. A polgármesteri hivatalok 
az eseti, egyedi megoldások mellett négy gyakrabban azonosítható formában igyekeznek a 
földterület szűkösségéből fakadó korlátokat csökkenteni. A legdrasztikusabb megoldást az ilyen 
típusú tevékenységek feladása, nélkülözése jelenti, ekkor jellemzően az infrastruktúra-fejlesztés 
irányába tolódik el a közfoglalkoztatás. Amennyiben a korlátok ellenére a mezőgazdasági vonalat 
mégis felvállalják a hivatalok, vagy a földterület bővítésével, vagy a gazdálkodás intenzitásának 
fokozásával igyekeznek a termelékenységet és a hozamokat növelni. Eszerint elkülönülnek 
egymástól a kertész önkormányzatok, ahol a zöldség-gyümölcs termesztés, tartósítás, helyi konyhán 
felhasználás hármasa alakul ki gyakran fóliás gazdálkodással, illetve a takarmánytermelő települések 
köre, ahol nagyobb területen olykor értékesítésre, illetve a helyi állatállomány élelmezésére termelik 
meg a szükséges növényeket. Negyedik megoldásként a hivatalok igyekeznek kihasználni azt a helyi, 
műveléssel felhagyott területek tulajdonosai, illetve a település közötti érdekazonosságot, hogy a 
tulajdonos ingatlanját adja a közfoglalkoztatással megművelhető egységekhez, cserébe mentesül a 
folyamatos felszólításoktól, a gaz nyírása, illetve a terület karbantartásának kötelezettségétől. 

5.4.8. Az önkormányzatok munkaszervezési módszerei 

A tapasztalatok rámutattak, hogy a munkaerő koordinálásában a létszám növekedésével a 
közreműködő „szervezet”, struktúra is egyre differenciáltabbá válik, ugyanakkor a vezetői szintek 
száma korlátozott marad. Kisebb, 30 fő alatti létszámoknál jellemző, hogy a polgármesterek 
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vállalják fel a közfoglalkoztatottak koordinálásával kapcsolatos feladatokat amellett, hogy a 
tervezés, a pályázás és a folyamatos adminisztráció is részben vagy egészében rájuk hárul. Ebben a 
tekintetben hátrányt jelent, hogy a legkisebb településeken, ahol a polgármester nem főállásban látja 
el feladatait, a közfoglalkoztatás koordinálására fordítható idő még korlátozottabb lehet. A létszám 
növekedésével a munkamegosztás először jellemzően a polgármester, illetve az alpolgármester 
és/vagy valamely főállású, esetlegesen a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott kvalifikáltabb 
személy között történik. A 30 fős határérték elérésével az önkormányzatok gyakran igénybe veszik 
brigádvezetők kinevezésének lehetőségét is. Ez esetben korlátot jelent a közfoglalkoztatásba 
vonható személyek alacsony képzettségi foka. Fontos továbbá, hogy a brigádvezető olyan személy 
legyen, aki nemcsak elvben, hanem a gyakorlatban is képes a dolgozók határozott utasítására, 
koordinálására, a feszültségek, vitás helyzetek kezelésére. A polgármesterek többsége említette, 
hogy bár a brigádvezetőiben megbízik, úgy érzi, hogy személyes jelenléte indokolt legalább a reggeli 
feladatkiosztásoknál, mivel így a közfoglalkoztatottak is érzik felelősségük súlyát. A létszámok 
további emelkedésével a struktúra elsősorban horizontálisan bővül, több brigádvezető kerül 
bevonásra, némely területek pedig funkcionális alapon megosztásra. Így gyakori, hogy a feladatok 
tervezésétől (jellemzően polgármesteri, alpolgármesteri vagy képviselő-testületi hatáskör) elválik az 
adminisztráció, illetve a munkaerő-koordináció. Több száz főnél egyes önkormányzatok a 
szervezést kft. alapításával végzik, ahol az ügyvezető a közfoglalkoztatás fő irányítója, alsóvezetői 
szinten pedig a brigádvezetők látják el az operatív ügyeket. Itt már élesen kiütközik a középvezetői 
szint hiánya, amely fokozott terhet helyez a program átfogó koordinálásával megbízott személyre. 

5.4.9. A közfoglalkoztatás megítélése, funkciói a hátrányos helyzetű térségekben  

Az LHH-térségek települési önkormányzatai – saját szemszögükből – egyrészt úgy tekintenek a 
közfoglalkoztatásra, mint egy olyan eszközre, amely a helyi/települési feladatok elvégzésében, a 
település rendezésében, karbantartásában a költségvetési lehetőségekhez mért komoly segítséget 
képes nyújtani. Ezzel párhuzamosan alkalmas arra is, hogy a leghátrányosabb helyzetű, az 
elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudók számára átmeneti segítséget nyújtson a 
megélhetéshez, elkerülve ezzel a családok teljes ellehetetlenülését. A fentieknél valamivel kevésbé 
tartják fontosnak, hogy a program a tartósan álláskeresők életvezetésére kedvező hatást 
gyakoroljon, gyakorlatilag munkaszocializációt valósítson meg, munkához szoktasson. A válaszok 
szórása itt magasabb, egyes települések önkormányzatai külön kiemelték, hogy a közfoglalkoztatás 
révén a település közbiztonsága drámai mértékben javult, annak hiányában a mindennapos 
bűncselekmények általánossá válnának. Ez utóbbi tehát a munkaszocializáció mellett a 
közfoglalkoztatás rendbiztonsági hatáseleme, amely három komponensen keresztül is erősíti a 
társadalmi egyensúlyt. Egyfelől a munkaidő, illetve a folyamatos munkavégzés mellett a 
bűncselekmények elkövetésének valószínűsége csökken, másfelől a relatíve magasabb jövedelem a 
megélhetési okot is képes valamelyest mérsékelni. Az sem ritka, különösen a kisebb településeken, 
hogy a közös munkavégzés keretében kialakult közösség tagjai elvből tiszteletben tartják egymás 
tulajdonát. Eseti szinten előfordult, hogy egymással ellenséges családok, amelyek között folyamatos 
volt a konfliktus, találták meg a közfoglalkoztatás kereteiben az összhangot. További elem, hogy a 
közfoglalkoztatásban megtermelt produktumok visszaforgatása a település polgárai számára 
szintén a szegénység csökkentésének megfelelő eszköze lehet. A teljesítmény és/vagy hozzáállás 
arányos erőforrás-elosztás tisztességes munkára ösztönzi a munkavállalókat, illetve magasabb 
feldolgozottsági szintű termékeknél (járólapok, oszlopok) a porták képe is javulhat. 

A megkérdezettek a munkaerőpiacra visszavezető funkciót sorolták az utolsó helyre, amely 
várható volt annak fényében, hogy a reintegrációs értékek, arányok tekintetében a szakirodalom a 
megszüntető határozatok alapján országosan 10% körüli értéket ad meg (CSOBA J. 2010), de a jelen 
vizsgálat polgármesteri becslései is 0 és 10 százalék közötti skálán mozognak, a feldolgozott 
kérdőívek átlaga pedig 4 százalék. Elvétve előfordulnak – különösen a startmunka kapcsán – ennek 
akár ötszörösét is elérő értékek, amelyek esetében egy kistelepülés abszolút értékben alacsony 
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közfoglalkoztatotti létszámát figyelembe véve néhány fős elhelyezkedés is kiugróan jó eredményt 
generál. Ott, ahol abszolút értékben is magasabb a közfoglalkoztatottak száma, az érték már 
mérvadó lehet. Ebbe a kategóriába tartozik pl. Ináncs esete az encsi kistérségben. Az önkormányzat 
hosszú távú tapasztalatai azt mutatják, hogy azon közfoglalkoztatottak, akik három éven belül nem 
tudnak visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra, helyzete reménytelenné válik. Ezért elsősorban a 
fiatal, 30–35 év közötti, az elsődleges munkaerőpiachoz közelebb álló, magasabb iskolai 
végzettségű, mobilisabb korosztálynak nagyobb figyelmet szentelnek. Nem csak propagálják a 
környező városok nagyfoglalkoztatói adta lehetőségeket (elsősorban elektronikai ipari és 
kereskedelmi multinacionális vállalatok, pl. Jabil, Bosch, Samina, Tesco) hanem minden segítséget 
megadnak az elhelyezkedéshez. Felkészítik és elengedik őket az állásinterjúra, illetve segítenek az 
önéletrajzírásban.  

Az alacsony reintegrációs értékek a hátrányos helyzetű térségekben nem a közfoglalkoztatási 
program alacsony hatékonyságának közvetlen következményei, hanem az LHH-térségi 
munkaerőpiacnak nincs megfelelő „szívó ereje” ahhoz, hogy a programból kikerülők, akár 
képzéssel egybekötött közfoglalkoztatást követően, el tudjanak helyezkedni. A helyi alapanyagok 
helyben történő feldolgozásának elősegítése a gazdasági élet lokális szereplőinek ellátása akár mező-
, vagy erdőgazdasági alapanyagokkal, enyhíthetné ezt a tendenciát. A piaci szereplők 
megerősödéséhez természetesen nem csak térségi összefogásra, hanem munkahelymegtartó, 
esetleg -bővítő támogatásokra, közlekedési infrastruktúra-fejlesztésre és a munkaerőpiac 
elvárásainak megfelelő képzésekre is szükség lenne. Összességében pedig olyan munkahelyekre, 
amelyek a hátrányos helyzetű térségekben élő aktív népesség nemek, illetve korcsoportok és iskolai 
végzettség szerinti összetételére is reagálnak (egyszerű, manuális munkavégzés, nők, romák 
foglalkoztatása stb.). A helyi gazdaság fejlesztésére – megfelelő támogatási rendszer mellett – az 
önkormányzatok többsége is képes lenne, ugyanakkor érdemes lenne megfontolni az LHH-
térségekbe irányuló befektetések ösztönzését, akár „címzett” támogatással is. 

Minimális területi különbség e tekintetben abból adódhat, hogy a klasszikusan alacsony iskolai 
végzettségű emberek foglalkoztatására alkalmas, elsősorban mezőgazdasági, könnyű- illetve 
építőipari mikro- és kisvállalkozói szektor, illetve a kiskereskedelmi láncok milyen mértékben 
vannak jelen egy térségben. A vizsgált települések esetében a nagyobb kereskedelmi láncok jelenléte 
nem jellemző, ez alól többnyire a legalább tízezer főt számláló városi jogállású települések, illetve a 
városhoz közeli fekvés kivételt jelent. A legkisebb, hátrányos helyzetű térségekben fekvő 
települések, apró- és törpefalvak esetében a mikrovállalkozói szektor is hiányzik, ezek hátránya 
tehát többszörös.  

Attól függetlenül, hogy a vizsgált önkormányzatok nem látják a közfoglalkoztatás számottevő 
reintegrációs hatását (sok esetben nincs is hova reintegrálni), a különböző programokat fontosság 
szerint egyöntetűen rangsorolják. Ebben a prioritási sorban a Start-munkaprogram egyértelműen 
vezet, azt közvetlenül a hosszú távú közfoglalkoztatás követi. A kistérségi program teljes (bér, 
járulékok és dologi költségek) finanszírozása és a képzési elem révén a 2013-ban és 2014-ben 
egyértelműen a legjobb konstrukciót kínálta, míg a hosszú távú foglalkoztatás – amennyiben teljes 
munkaidős – megfelelő időre biztosít megélhetést a résztvevők számára. Ezen programok esetében 
már feltételezhető az értékteremtő jelleg. A fentiekkel szemben a rövid távú, részmunkaidős 
megoldások tűzoltó jellegűek voltak. 

5.4.10. Az LHH térségi, területfejlesztési célok megvalósítása  

A vizsgálatba bevont települések vezetői egyértelműen érzik a Start-munkaprogramok 
településfejlesztő hatását, azonban annak mértékéről eltérő véleményeket fogalmaznak meg. A 
települések közel háromnegyede jelentős eredményekről számol be, de így is valamivel több, mint 
egynegyede csak kismértékű hatást érzékel. Azon települések, amelyek korlátozott lehetőséget 
látnak a helyi célok megvalósítására, a közfoglalkoztatottak képzettségi hiányosságait és az ebből 
fakadó alacsonyabb hatékonyságú munkát említik, mint legfőbb hátráltató tényezőt. A fejlődés 
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viszonylagosságát abban látják, hogy a településkép javítása, az épületek felújítása, vagy éppen a 
földterületek hasznosítása révén csak a szinten tartás, esetleg csekély mértékű fejlődés valósulhat 
meg. 

Minden esetben hangsúlyosan előkerülnek azonban azok a felújítási feladatok, amelyek 
kivitelezésére mindeddig nem tudtak saját forrást biztosítani, és amelyeknek (a bérek és eszközök 
közmunkaprogramba integrálásával) elhárultak/csökkentek a finanszírozási akadályai. Mindez a 
helyi lakosok aktív részvételével, bevonásával történik, amellyel ráadásul előkészíthetik a később 
megvalósítandó, nagyobb célokat is. A feladatok közé tartozik kiemelten a mezőgazdasági földutak 
rendbetétele, a belvízelvezető árkok tisztítása, amelyekkel elősegíthető az agrárterületek 
megközelítése. Az árkok állapotának javításával enyhítik a belvíz, illetve a nagyobb esőzések okozta 
problémákat. Bár hasonló tevékenységeket már korábban is folytattak közmunkaprogram keretei 
között, azonban mindenhol maradtak még elvégzendő feladatok.  

Az erdőgazdálkodás korábban nem került támogatásra. A mezőgazdasági tevékenység keretein 
belül a konyhára szánt alapanyagok is évről-évre magas minőségben megtermelhetők. Így egyszerre 
csökkenthetők a konyha kiadásai, és biztosíthatók a minőségi alapanyagok. A gyermek- és szociális 
étkeztetésen kívüli többlettermény hasznosításának öt különböző általános formája alakult ki. 
Adott esetben a felesleget a helyiek a piaci árnál olcsóbban vásárolhatják meg szociális boltokban 
vagy a hivataloknál. Némely önkormányzatok vagy ajándékcsomag formájában osztják azt ki, vagy 
a helyi rendezvényeken használják fel feldolgozottan, étkeztetés céljára. Végezetül előfordul, hogy 
a megtermelt produktumok egy részét vagy piacolással, integrált megoldásként esetleg helyi 
feldolgozóüzemmel kötött szerződéses megállapodás keretében értékesítik. Néhol, főleg az állati 
eredetű termékek esetében, a felesleget az országos felvásárlás keretében tudták értékesíteni a 
hivatalok. A zöldségtermesztés több hektáron, gépekkel, eszközökkel, vetőmaggal ellátott 
elvégzéséhez a program szintén kiváló segítséget nyújt. Lehetőség nyílik a papírhulladékok 
feldolgozására, a kazánok cseréjére, a fűtési rendszer gazdaságossá tételére az önkormányzat összes 
intézményében. A startprogramok tehát – főként a 2013-as tevékenységbővítésnek köszönhetően 
– rugalmasan és nagymértékben illeszkednek a helyi elképzelésekhez, a települések egészének életét 
érintő célok, valódi értékteremtő projektek valósulhattak meg. A startmunka pillérei közül a 
települések az egyedi igényeknek megfelelően választhatják ki a településfejlesztési céljaikhoz 
leginkább alkalmazkodót. A fejlesztési célokat kisebb költséggel tudják megvalósítani, mintha azt 
vállalkozási szerződés keretében, külső kivitelezők megbízásával tennék. Ez azonban felveti a 
közfoglalkoztatás kiszorító hatását, amely a helyi kisvállalkozások bevételeinek csökkenéséhez 
vezethetnek. A sajátos településszerkezetű, helyzetű (esetenként periférikus, elzárt) kisvárosok 
fentiektől eltérő feladatainak elvégzésénél különösen igaz, hogy az alap normatívák nem 
elégségesek, így számukra is komoly segítséget jelent a program. A helyi célok realizálásának széles 
spektrumát biztosítja a Start-munkaprogram: az alapanyag-ellátástól a beruházásokon át, a szociális, 
a foglalkoztatási, a szolgáltatási, az infrastrukturális és a környezeti célok, sőt a barátságosabb 
településkép megvalósításáig. Utóbbi az idegenforgalomra is pozitív hatást gyakorolhat. A 
foglalkoztatottak ugyanakkor a saját háztartásukban is hasznosíthatják az elsajátított ismereteket, 
tudatosabbá válhatnak, jövedelemhez jutnak, amellyel, ha helyben költik el, a helyi kereskedőket 
támogatják. Ezek összessége a helyi lakosok életkörülményeinek javulását eredményezheti. 

5.4.11. A foglalkoztatottak képzettségi viszonyai, kompetenciái és továbbtanulási motivációik 

A vizsgálat tapasztalatai rámutattak, hogy a közfoglalkoztatásba a hátrányos helyzetű térségekben 
jellemzően olyan személyek kerülnek, akiknek elsődleges munkaerőpiaci esélyei rendkívül 
kedvezőtlenek, így integrációjuk valószínűsége kicsi. Ezt erősíti meg az a tény, hogy a kérdőívet 
kitöltő közfoglalkoztatottak közel 75%-a egy éven túl nem állt a közmunkától eltérő 
munkaviszonyban. 38,7%-uk pedig a jelenlegi közfoglalkoztatotti állását megelőzően több, mint 
egy éven át próbálkozott eredménytelenül álláskereséssel. A munkaerőpiactól való eltávolodás 
jobban jellemző a férfiak, mint a nők csoportjára, előbbiek közel 41%-át, utóbbi személyeknek 
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38%-át érte el a program egy évet meghaladó álláskeresést követően. A férfiak esetében közel 
ekkora hányadra jellemző, hogy a közfoglalkoztatáson kívül eddig nem volt egyéb jegyzett 
álláshelyük, míg a nőknél ez a részarány 32%-ra csökken. Tovább súlyosbítja a célcsoport helyzetét, 
hogy a megkérdezettek több, mint 30%-a két évnél hosszabb ideje álláskereső vagy 
közfoglalkoztatott. Nem ritka a kiugróan hosszú (esetenként rendszerváltozás óta meglévő) 
álláskeresői státuszok előfordulása sem, a minta 3%-át tették ki azok, akik több, mint 15 éve nem 
álltak a közmunkától eltérő foglalkoztatási viszonyban. A tartósan álláskeresők elhelyezkedését 
tovább nehezíti, hogy mintegy 16%-uk hátrányos családi helyzetű, azaz egynél több gyermeket 
nevel egyedül. Az átlagos gyermekszám ebben a körben kettő körüli, magasabb, mint a 
megkérdezettek teljes csoportjában (1,6). Az országos átlagot meghalad 
ó magas gyerekszám és a tartós álláskeresői státusz kapcsolatának vizsgálata előrevetíti azt az 
empirikus tapasztalatok által is megerősített tényt, hogy a jövőben a közfoglalkoztatás 
valószínűsíthetően egyre nagyobb arányban von be olyan személyeket a programba, akiknek már a 
szülei sem tudtak elhelyezkedni, így körükben mind a több generációs munkanélküliség, mind a 
munkaszocializáció alacsonyabb foka nagyobb valószínűséggel jelenik meg. 

A Start-munkaprogramban résztvevő kérdőívet kitöltők mintegy kétharmada alapfokú 
végzettséggel (8 általános), 7%-a kevesebb, mint 8 osztállyal rendelkezett. Szakmunkás képzettséget 
további 15% birtokolt. Ezzel szemben a felsőfokú végzettség aránya elenyésző, nem érte el a 2%-
ot. Az álláskeresők kompetenciái is elmaradnak attól a szinttől, amely munkaerőpiaci esélyeiket 
számottevően növelhetné, önértékelésük alapján a leggyengébb a számítástechnikai és az 
idegennyelv-ismeret, valamint a pályázatírói jártasság. Utóbbi készségek a felsőfokú 
végzettségűeknél is hiányoznak. Az idegennyelvi-ismeretek kapcsán megfigyelhető, hogy 
mindössze három százalék rendelkezik valamilyen nyelvvizsgával, amely kizárólag a felsőfokú 
végzettségűek kiváltsága. Nem egy esetben fordult elő (a nyelvvizsgával rendelkezők több, mint 
harmadánál), hogy a gyakorlati életben kevéssé használható, így a munkaerőpiacon sem keresett 
eszperantó nyelvről volt szó, hiszen csekély azon munkahelyi állásajánlatok száma, amely ehhez a 
nyelvvizsgához kötött. A vizsgálatba bevont személyek összességében közepesnek ítélik meg 
önéletrajzírói és csoportirányítói, munkaszervezési képességeiket. Utóbbi esetében az érettségivel 
rendelkező, elsősorban vezetői vagy ügyintézői, illetve területi képviselői munkakörökben 
tapasztalatot szerzők jobban állnak. A csapatban való boldogulás tekintetében a legkisebb az 
elmaradás. 

Nehézséget jelent, hogy a szakmával rendelkezők körében is mintegy 50% azoknak a 
végzettségeknek az aránya, amelyeket a közfoglalkoztatók nem, vagy csak kevésbé képesek a 
programokban hasznosítani. A megkérdezett, egyes esetekben több száz közfoglalkoztatottal 
dolgozó önkormányzatok, szervezetek állásfoglalása szerint leginkább építőipari szakmunkásokból 
(kőművesekből, vízvezeték szerelőkből, ácsokból stb.) van hiány, ugyanakkor a programokban 
vázolt célok megvalósítása az átlagosnál jobban igénylik ilyen típusú szakemberek jelenlétét. 
Második helyen a foglalkoztató igényeit tekintve mezőgazdasági szakemberek álltak, itt a kisebb 
említési gyakoriságban szerepet játszott az is, hogy az esetek többségében, főleg a községekben, 
volt olyan szakember (olykor maga a polgármester), aki némi szaktudással rendelkezett az adott 
területen, illetve általános jelenség, hogy az egy segédmunkásra jutó szakemberigény a 
mezőgazdasági munkák esetében kisebb, mint az építési feladatoknál. Harmadik helyen végeztek 
az igényre vonatkozó említések részaránya szerint a különböző, alapvetően szociális jellegű 
szolgáltatás nyújtására alkalmas szakemberek. A megkérdezettek között a textiliparhoz kapcsolódó 
képzettségek aránya (19%), illetve a bolti eladók, szakácsok, pincérek részesedése (13%) volt a 
legnagyobb. A szakmunkáspapírral rendelkező személyek közül 51% illeszkedett a fenti 
elvárásokhoz, a többi foglalkozás rendkívül változatos (irodai asszisztens, falusi vendéglátó). A 
szerkezeten sokat javítottak a startmunka keretében nyújtott képzések, ugyanakkor az alacsony 
iskolai végzettség és a szakma hiánya, nem ritkán elévültsége továbbra is az értékteremtés komoly 
gátja. 
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A hiányosságokat a közfoglalkoztatottak is érzik, több mint 57%-uk elégedetlen a megszerzett 
végzettségével, amelynek okai többek között a rossz elhelyezkedési esélyek, illetve az alacsony 
elérhető jövedelmek, és csak kisebbségben (9%-nál) a végzettséggel járó munkavégzési lehetőségek 
rossz körülményei. Üdítő elem ugyanakkor, hogy az elégedetlenséghez jellemzően tanulási készség 
társul (55. ábra). 

55. ábra 
A megszerzett végzettséggel való elégedettség és a továbbtanulási szándék kapcsolata a Start-munkaprogramban 

résztvevő megkérdezett személyek csoportjában (2015) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A képzettségből fakadó problémák áthidalására a tapasztalatok alapján négy különböző – 
programszinten megvalósított – stratégia alakult ki, amelyek alkalmazása, adott esetben kombinált 
igénybevétele, hozzájárulhat a nehézségek csökkentéséhez: 

 Képzési lehetőségek széleskörű és célirányos alkalmazása, amely a legáltalánosabb 
megoldás, és a téli közfoglalkoztatás korábban bemutatott szerepe által realizálódik, illetve 
amelyben meghatározó a mezőgazdasági pillérhez kapcsolódó szakmunkák oktatása is. 

 Szakképzett brigádvezető kijelölése, aki felel nemcsak a feladatok koordinálásáért, de azért 
is, hogy a többi közfoglalkoztatott a keze alatt tanuljon bele a szakma alapjaiba. 

 A polgármester mint szakember. Ekkor a polgármester rendelkezik jellemzően olyan 
mezőgazdasági ismeretekkel, amelyet akár a közfoglalkoztatottak munkavégzésének helyén 
ad át. 

 Külső cég megbízása a feladat ellátására, amelybe a közfoglalkoztatottak is besegítenek. 
Ekkor a szakfeladatokat megbízott kőműves végzi, a brigádot pedig a mestertől tanulni 
tudó legképzettebb közfoglalkoztatottak alkotják. 

A megoldási alternatívák szinkronban vannak a közfoglalkoztatottak képzéshez kapcsolódó 
időpreferenciájával. A legtöbben ugyanis (85,3%) csak a közfoglalkoztatás mellett, annak keretei 
között tudják elképzelni, hogy tanuljanak. Emellett a képzés elutasításának életkor szerinti 
specifikációja is van, utóbbi növekedésével emelkedik. Azok körében, akik a magasabb életkor 
esélyhátrányával rendelkeztek, háromszoros volt a csoport egészéhez képest a képzést nem vállalók 
aránya. 

5.4.12. Munkaszocializációs fázisok a közfoglalkoztatásban 

A közfoglalkoztatás keretein belül feltárásra került egy három lépcsőből álló munkaszocializációs 
ciklus, amelynek egyes fokozatai különösen ott jelentenek kihívást, ahol a közfoglalkoztatott 
személyek száma és aránya egyaránt kiemelkedően magas – azaz a leghátrányosabb helyzetű, 1000 
fő feletti, nagy közfoglalkoztatási mutatójú településeken. 

26%

13%

51%

10%

Elégedett és tanulna
Elégedett és nem tanulna
Nem elégedett és tanulna
Nem elégedett, de nem is akar tanulni
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A ciklus első lépését a reggeli feladatkiosztáson való megjelenés elmulasztása adja, ebben az 
esetben ugyanis az önkormányzat egyébként is szűkös extra kapacitásait köti le a „mulasztó” 
felkutatása és az eligazítási pontra szállítása. A tapasztalatok szerint fél-három hónap szükséges, 
hogy a tendencia-szerűen távolmaradók elosztáson való hiányzása 70–75% alá csökkenjen, amely 
sok esetben éppen a rövid távú közfoglalkoztatás jellemző időtartamával esik egybe, ugyanakkor 
nem ritka a Start-munkaprogramokban sem. Az időtáv jelentősége abban áll, hogy amennyiben a 
programba vonás ideje a fenti értékektől lényegesen elmarad, úgy a közfoglalkoztatás a 
munkaszocializáció szempontjából nem képes átvezetni az egyént a második ciklusba. Ez utóbbi 
két elváráseleme: a munkavégzés helyén való megjelenés, illetve az indokolt munkaidő ott történő 
eltöltése. Előbbivel kapcsolatban problémát jelent, hogy azok is hajlamosak az eligazítást követően 
a munkavégzéstől távozni, akik egyébként a reggeli egyeztetésen időben megjelentek, azaz 
feladatellátásukkal a hivatalok és foglalkoztatók számoltak. Utóbbi esetében az elmaradás 
meghatározó oka, hogy a válaszadók mintegy 41%-ának állásfoglalása szerint a bérezés nem áll 
összhangban a munka nehézségével és különösen a munkavégzés hosszával. Több alkalommal 
mutattak rá az interjúalanyok, hogy olyan nagy embertömegnek, amelyet az álláskeresők száma 
alapján a társadalmi béke fenntartása érdekében be kell vonni, szinte képtelen napi 8 órát kitöltő 
tartós feladatot adni. A munka végeztével az unatkozó emberek között gyakoribb a konfliktus, 
illetve a lakosság sem nézi jó szemmel az ácsorgókat. Ilyenkor nem ritka, hogy a munkavállalók 
távoznak a feladatvégzés helyéről, amelyet különösen nehéz kezelni, részben azért, mert jelentős 
hányaduk ezt követően például a kertjében hasznos feladatokat lát el. További feszültséget jelent 
ugyanakkor, hogy a munkák komplexitásának növelésével, az érdekesebb feladatok megjelenésével, 
azok vállalásával az álláskeresők egy része úgy érzi, hogy kontraszelektív lépéseket tesz, hiszen a 
bérezése egyre inkább elmarad attól az erőkifejtéstől, amelyet a brigádvezetők elvárnak. A probléma 
súlyosságát mutatja, hogy a kérdőívet kitöltők között is 12% volt azoknak az aránya, akik a munka 
mennyisége és a bérezéssel való kapcsolatának egyensúlytalanságát hangsúlyozták. A személyes 
beszélgetések során az interjúalanyok még nagyobb hányada, mintegy 47%-a hivatkozott ugyanerre 
az elemre. 

A harmadik munkaszocializációs ciklus jelenti a legnagyobb kihívást a települések számára, 
mivel, amíg az első kettő a vizsgálatok, az ellenőrzések, a figyelem és a törődés növelésével 
kezelhetők, addig ezen elem csak jellemzően hosszú távon és számos nehézség mellett orvosolható. 
A ciklus célja, hogy a dolgozó feladatellátása során először a minimálisan elfogadható, majd 
megfelelő, később pedig átlag feletti termelékenységet érjen el, azaz az általa kifejtett munka 
közelítse meg, érje el, majd haladja meg a ráfordítások mértékét. A közfoglalkoztatás erősen 
specifikus vonása, hogy ebben a relációban a program természetes, szisztematikus ellenhatásokat 
is tartalmaz, amely annak célrendszeréből fakad, és lényegében csak akkor jelent problémát, 
amennyiben az önkormányzatok a közfoglalkoztatást a tartós feladatellátás eszközének tekintik. 
Ahogy ugyanis az álláskereső termelékenysége nő, a legjobb esetben először fekete 
foglalkoztatásban történő határhaszna, később primer munkaerőpiaci határhaszna is fokozódik, 
amely a program legfőbb céljának teljesülése esetén integrációhoz vezet. Ahol tehát az elsődleges 
munkaerőpiac képes a közfoglalkoztatásból kikerülő álláskeresők integrálására, a 
közfoglalkoztatottak közül a legjobbak folyamatosan elvándorolnak a programból, a harmadik 
ciklus típusú munkaszocializációs feladat tehát hosszú távon jelen marad. Mivel állami szempontból 
a primer munkaerőpiacon foglalkoztatott személy határhaszna (adó és járulékbevételek, másik 
oldalon a foglalkoztatáspolitika és a települések terheinek csökkenése) lényegesen magasabb a 
közmunkából élőknél (amely foglalkoztatási forma rendkívül költséges), ebben a relációban az 
jelentene megoldást, ha az arra alkalmas munkavállalókat a települési önkormányzatok teljes idejű 
foglalkoztatásban alkalmazhatnák. A kérdéskör csoport- és térségspecifikus hatásai is megjelennek, 
a kihívás elsősorban a magasabb képzettségű álláskeresők viszonylatában jelentkezik, hiszen igen 
kicsi a valószínűsége, hogy valaki nyolc általánossal vagy kevesebbel a programból kikerülhetne. A 
korábban vázolt integrációs arány több, mint fele magasabb, közép vagy felsőfokú képzettségű 
személyekhez kapcsolódott, azaz lényegesen több, mit ahogy azt a személyek közfoglalkoztatottak 
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közötti részaránya előrevetítette. További szempont, hogy a kérdés alapvetően ott merül fel, ahol 
a munkaerőpiaci környezet képes a munkaerő felvételére. A leghátrányosabb helyzetű települések 
és személyek esetében így inkább az jelent problémát, hogy a harmadik ciklus vagy megreked a 
nullszaldónál, vagy időtávja messze meghaladja a közfoglalkoztatás maximális elérhető idejét. 
Ebben az értelemben alapvető feltétel továbbá, hogy legyen legalább néhány olyan szakmával 
rendelkező személy, akik mellett az alacsony iskolai végzettségű közfoglalkoztatottak fejlődhetnek, 
azaz a kérdés átvezet a közmunkások képzettségi és kompetenciaviszonyaira. További fontos 
szempont, hogy a munkanélküliség tartóssá válásában alapvető szerep jut a szakmai, iskolázottsági 
hiányosságoknak. 

5.4.13. A foglalkoztatottak szociális helyzete 

Az LHH-térségekben a közfoglalkoztatási programban részt vevők 74%-nak anyagi kilátásai 
kifejezetten pesszimista képet tükröznek, a legtöbben nehezen jönnek ki a közfoglalkoztatási 
bérből, gyakran halasztják el közüzemi számlabefizetéseiket, sőt több, mint harminc százalékuknak 
a mindennapi megélhetés is gondot okoz. A családi állapot és az anyagi helyzet viszonylatában 
kitűnik, hogy az elsősorban a gyermekek számával hozható kapcsolatba43. Ahogy a gyermekek 
száma nő, az anyagi helyzet folyamatosan romlik, ugyanakkor nem egyenletesen, drámai törésre a 
három vagy több gyermekkel rendelkező családokban lehet számítani. Ebben a csoportban a 
megkérdezettek több, mint 90%-a nyilatkozott úgy, hogy mindennapi megélhetési problémákkal 
kell szembenéznie, amely összefügg a gyermekekre fordítandó idő kiegészítő, alkalmi munkák 
végzését korlátozó hatásával, illetve az egy főre eső alacsonyabb jövedelemmel. Szintén szignifikáns 
összefüggés mutatkozott a végzettség és az anyagi helyzet között44. A törésvonal itt az alacsony és 
az egyéb végzettséghez kapcsolódik, amely a válaszadók állásfoglalása szerint azzal is összefügg, 
hogy míg a szakmával rendelkezők és képzettebbek az alkalmi munkákhoz jobban hozzájutnak, 
addig egyre kevesebb lehetőség adódik az alapfokú végzettségűek számára napszámos helyet találni. 
Ez utóbbit megnehezíti a közfoglalkoztatással járó munkavállalási kötelezettség is. Az életkor 
növekedésével a rossz anyagi helyzet valószínűbbé válik45, amely egyfelől abból fakad, hogy a 
jellemzően fizikai munkakörökben ez az esélyhátrány fokozottan rontja az elhelyezkedést, 
ugyanakkor számos esetben az álláskereső egészségügyi helyzete is gátolja a fiatalok által esetenként 
bevállalt hosszabb időtartamú munkavégzést. Utóbbi csoport tagjai többen említették, hogy a 
közfoglalkoztatásban töltendő munkaidejük után még el tudnak menni kisebb alkalmi munkákat 
vállalni, ami 50 év felett alig fordult elő. 

Az anyagi helyzet álláskeresésre is ható, további aspektusa a telekommunikációs eszközök és a 
számítógép hozzáférhetősége. Ebben a relációban a mintába kerülő álláskeresők helyzete 
különösen kedvezőtlennek bizonyult. Ugyan a megkérdezettek 78%-a rendelkezett mobiltelefon 
készülékkel, vonalas telefonhoz csak 15%-uk, ami még súlyosabb, számítógéphez 12%-uk, 
internethez kevesebb, mint ötödük fért hozzá. Az internet elérhetősége magasabb, mint a 
számítógépeké, amely elsősorban a mobiltelefonos előfizetéseknek köszönhető. A számítógép-
hozzáférésben szerepet játszanak a helyi önkormányzatok, illetve amennyiben ilyen jellegű 
felszereltségük elérhető, a községi/városi könyvtárak is. Mindezek ellenére az igen alacsony arány 
nem csak a rossz anyagi helyzet jelzője, hanem előrevetíti az érintettek alacsonyfokú 
információellátottságát és az álláskeresési lehetőségek korlátozottságát is. 

Jövedelem kiegészítésre a csoport 25,3%-nak van csupán lehetősége, ebben a relációban a 
nemek között mutatkozik a legerőteljesebb differencia. A nők mintegy 22%-kal kisebb arányban 
férnek hozzá ilyen lehetőségekhez, mint a férfiak, amelynek oka kiderül a kiegészítő 
jövedelemszerzési lehetőségek összetételéből. A leggyakoribb tevékenység az alkalmi munka (a 

                                                 
43 Pearson Chi-Square 161,216, Asymp. Sig. (2-sided): 0,000, Likelihood Ratio 48,024, Asymp. Sig. (2-sided): 0,000. 
44 Pearson Chi-Square, 156,615, Asymp. Sig. (2-sided): 0,000, Likelihood Ratio, 70,950, Asymp. Sig. (2-sided): 0,000. 
45 Pearson Chi-Square: 152,856, Asymp. Sig. (2-sided): 0,000, Likelihood Ratio 40,064 Asymp. Sig. (2-sided): 0,000 
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kiegészítő jövedelemhez jutó férfiak 72%-nak ez a lehetősége volt adott, a nőknél azonban csupán 
14%-nak), amely kompozícióját tekintve szinte kizárólagosan (majdnem 80%-ban) fizikai jellegű 
segédmunkákból áll (építőipari tevékenységek, mezőgazdasági munkák). A nők jellemzően a 
szüreti/szedési időszakban kapcsolódnak be a feladatok ellátásába. Az asszonyok kiegészítő 
jövedelemszerzési lehetőségeinek 57%-a kert és állatgondozáshoz, 14,3%-a kertműveléshez 
kapcsolódik. Szinte kizárólag női tevékenység az erdészeti és egyéb gyűjtögetések, a csemetézés, 
gombaszedés és böngészés. Az erdő eleve jó jövedelem-kiegészítő tevékenységet szolgáltat, a 
kiegészítő jövedelemszerző tevékenységek közel 15%-a kötődött ilyen területekhez. A csoport 
körében a háztáji gazdaságban rejlő potenciált, egyúttal annak jelenlegi gyengeségét is mutatja, hogy 
amíg kerttel a megkérdezettek több, mint kétharmada rendelkezett, addig az ehhez kapcsolódó 
összes jövedelemszerzés aránya alig haladja meg a 4,5%-ot (a család teljes bevételéből). Bár a kert 
művelése csökkentheti a kiadásokat, a megélhetési költségeket, ugyanakkor megművelésének 
jelentős egyszeri és állandó kiadási tételei is vannak, az indulóköltségeket (szerszámok, 
munkaeszközök, a megfelelő föld, esetleg tőzegcserepek, védőháló, mulcs és vetőmagok vásárlása) 
a megkérdezettek átlagosan 27 ezer forintra becsülték, míg a folyamatos művelés is igényel havi 
néhány ezer forintos kiadást. További segítséget jelent, hogy az önkormányzati kertekből a 
megkérdezettek közel negyede rendszeresen kap terményeket. 

A jövedelem-kiegészítés fenti alternatívái jelenleg alig jelentenek megoldást a csoport 
kedvezőtlen anyagi helyzetére, arra a kérdésre, hogy a kiegészítő bevételek a közfoglalkoztatással 
együtt inkább, vagy teljes mértékben elegendőek a megélhetésre, mindösszesen a csoport 15%-a 
értett egyet. 

5.4.14. A foglalkoztatottak vélekedése munkaerőpiaci területi esélyeik javításának eszközeiről, lehetőségeiről 

A közfoglalkoztatotti bér mértékével kapcsolatos vélekedések és a jövedelem-kiegészítési 
lehetőségek korlátozottsága felveti annak a kérdését, hogy a csoport meglátása szerint melyek 
lennének azok az eszközök, amelyek egzisztenciális viszonyaikat, különösen pedig munkaerőpiaci 
helyzetüket jelentősen tudnák javítani. Sokat elárul továbbá a célcsoport tagjainak munkavégzési 
hajlandóságáról az, hogy miként javítanák munkaerőpiaci esélyeiket, hogy ki akarnak-e törni a 
közfoglalkoztatás–segély–közfoglalkoztatás rendszeréből. Az eszközpreferencia rendkívül széles 
skálán szóródik (56. ábra). 

56. ábra 
Az egyes eszközök említési gyakorisága a Start-munkaprogramban résztvevők körében (2015) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 
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Harmaduk véli úgy, hogy a vállalkozóknak, mint munkaadóknak juttatott bér- vagy 
járuléktámogatással, illetve gyakorlati tudást adó képzésen való részvétellel tudnák leginkább 
helyzetüket javítani. Előbbi esetben fontos lenne, hogy már az első alkalmazott 
felvételének foglalkoztatási támogatásával segítsék a kisvállalkozások fejlődését. Az álláskeresők 
foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű támogatással nem csak a C-típusú álláskeresők 
esélyeit növelné, hanem elősegítené a helyi gazdaság megerősítését, a KKV-k fejlődésének, 
gazdaságban betöltött szerepének fokozódását, és az elmaradott térségek felzárkózásával a 
foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklését. A területi hatások érvényesüléséhez, 
tekintettel az LHH-s területek versenyhátrányára, szükséges a támogatások térspecifikus 
differenciálása. A gyakorlati képzés fontosságát növeli, hogy különösen a kezdő munkavállalók 
nincsenek felkészítve a munka világába történő zökkenőmentes integrációra. A probléma 
súlyosságát fokozza, hogy a munkaadók gyakran számolnak be arról, hogy a jelentkezők fejletlen 
gyakorlati készségekkel érkeznek, ráadásul jórészt a tananyag sem korszerű. 

A munkára való hajlandóságot és/vagy egyfajta nyitottságot mutat, hogy 56 százalékuk (a 
segéllyel nem számolva) több segítséget is igénybe venne az elhelyezkedés sikere érdekében. A 
legnépszerűbb képzési támogatások mellett az álláskeresési technikák, és az önéletrajzírás 
elsajátítására, állásinterjúra való felkészítésre, illetve különböző személyiségfejlesztő, önismereti 
tréningekre lenne a legnagyobb szükség. Előbbiekre azért, mert a válaszadók érzik, hogy az 
álláskeresés során több lehetőség is nyílik arra, hogy a munkaadókat elérjék, de ezek praktikáiban 
járatlanok. Az álláskeresők egy része az önéletrajz hiányosságának tulajdonítja, hogy legtöbbször be 
sem hívják az elbeszélgetésekre. Azt is többen tapasztalták, hogy az állásinterjúk során nem 
feltétlenül a legalkalmasabb jelentkezőt választják ki, hanem azt, aki a legjobban eladja magát. 
Utóbbi esetében megfigyelhető, hogy sokuk nincs tisztában saját képességeivel és céljaival, a 
karriertervezésben nincs kellő tudatosság. Az önismereti tréningek, a lehetséges karrierutak 
felvázolása ezért sokat segíthet. A hátrányos helyzetű álláskeresőknek sokkal tudatosabban kell 
felkészülniük az álláskeresésre, mert nekik a munkaadók előítéleteivel is meg kell küzdeniük. 
Ráadásul azzal is tisztában vannak, hogy nincs olyan kapcsolati tőkéjük, amely aktivizálásával 
esélyeiket növelhetnék. A vállalkozóvá válás elősegítése számukra nem vonzó segítségnyújtási 
forma, mivel sem végzettségük, sem képességeik, sem induló tőkéjük alapján nem érzik alkalmasnak 
magukat arra, hogy versenyhelyzetben, saját üzleti terveik megvalósítása révén gondoskodjanak 
családjukról. 

Az egyéb kategória legnépszerűbb válaszai között szerepelt a térségi foglalkoztatók, a 
vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatási igénye, a közlekedési adottságok 
fejlesztése, és a Start-munkaprogramban való munkavégzési idő rugalmasabb kezelése is. Ezen 
tényezők együttesen az egyéb válaszok több, mint kétharmadát adták. 

5.4.15. A programban részt vevők szektor, ágazat és szféra preferenciái 

A vizsgálat feltárta, hogy a preferenciák rendszerében a közfoglalkoztatottakra is a C-típusú 
álláskeresőknél kimutatott tipikus mintázat a jellemző. A megkérdezettek szektorokkal, 
munkaidővel és foglalkoztatási szférákkal kapcsolatos vélekedései viszonylagos homogenitást 
mutatnak. Egyedi vonás a mezőgazdasági szektor preferenciájának igen magas, 61%-os részesedése, 
amely mellett az ipar 39%-ot, a szolgáltatás 18%-ot ért el. Tekintettel a leghátrányosabb helyzetű 
térségek társadalmi-gazdasági problémáinak agrárgazdaságba ágyazottságára, a mezőgazdasági 
termelés kiemelt szerepére e területek gazdasági szerkezetében, valamint társadalmi leszakadásának 
mérséklésében, az eredmény nem meglepő. A mezőgazdaság kiemelt arányú választása emellett 
szintén összefügg a kiegészítő jövedelemforrások szerkezetével. A magasabban képzett 
közfoglalkoztatottak körében (OKJ, szakmunkásképző, szakközépiskola) preferencia görbéje az 
ipar felé tolódik el. A munkavégzés idejével kapcsolatos vélekedések a fentieknél még 
szélsőségesebbek, 92% a teljes munkaidőt részesíti előnyben, a részmunkaidő és az alkalmi munka 
aránya alacsony (5 és 3%). Az egyes gazdasági szférák esetében kimagasló az állami szféra túlsúlya 
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(65%), amely összefüggésben áll a jelenlegi közfoglalkoztatotti státusszal, illetve a 
munkahelykeresés korábbi, jellemzően kedvezőtlen tapasztalataival. A piaci szféra preferenciája 
ezzel szemben alig haladja meg az egyharmadot, nem sokkal megelőzve a civil szférát, amely ugyan 
szociális alapon alkalmas lehet a halmozottan hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására, 
jelenléte és így munkaerőigénye jellemzően éppen a munkanélküliség és az esélyhátrányok 
halmozódása által leginkább érintett aprófalvas területeken alacsony. Összességében a 
preferenciarendszer illeszkedik a közfoglalkoztatás sajátosságaihoz.  

A munkavállalás területi preferenciáit vizsgálva kiderült, hogy a közfoglalkoztatottak jól 
érzékelik lakóhelyük munkaerőpiaci helyzetét, 59%-uk, elsősorban a nagyvárostól, 
megyeszékhelytől távol fekvő települések lakói úgy vélik, hogy legnagyobb eséllyel lakóhelyüktől 30 
kilométernél messzebb fekvő településen, szinte kizárólag nagyvárosban tudnának munkát találni. 
A helyi, illetve kistérségi munkaerőpiacban mindössze egyharmaduk reménykedik, míg a 
megkérdezettek tizede egyáltalán nem bízik abban, hogy belátható időn belül bárhol is el tudna 
helyezkedni. 

A korábbi programokkal kapcsolatban megfogalmazódott kritika szerint a települési felelősségi 
szint helyhez köti a munkaerőt, ahelyett, hogy azt mobilizálná, az új közfoglalkoztatási programok 
is a lakóhelyhez kötötten zajlanak, legfeljebb a település külterületi részéhez kapcsolhatók, így a 
mobilitással, a mobilitási készség növelésével ezeknek sincs kapcsolatuk.  

5.4.16. A közfoglalkoztatási program megítélése 

A program megítélése bizonyos szempontból attól is függ, hogy a közfoglalkoztatott melyik 
pillérben vesz részt, hiszen ez utal a munkavégzés időszakosságára, szezonalitására, illetve a képzési 
lehetőségekre, azok tartalmára. A kérdőíveket kitöltők közel fele (42%) – a hátrányos helyzetű 
térségek jellegzetességeinek megfelelően – a mezőgazdasági pillérben végzett munkát, némiképp 
lemaradva ezt követte a téli közfoglalkoztatás (23%). A sort megközelítőleg mintegy 10-10 százalék 
körüli részvételi aránnyal a földutak karbantartása, a belvíz-elvezetési, a helyi sajátosságokra épülő, 
illetve a megújuló energia előállításához kapcsolódó munkák zárták. 

A megkérdezettek kisebb hányada érezte úgy, hogy a közfoglalkoztatotti helyekért versenyezni 
kell (37%), a verseny intenzitására (négyes skálán) adott pontszámok átlaga sem bizonyult magasnak 
1,97 (inkább nincs verseny), ugyanakkora a szórás erőteljes (1,18), a csoport két ellenpólusra oszlik. 
A közmunkaprogramban való részvételre esélyüket megbízható, kitartó munkával, minden feladat 
elvállalásával és többszöri jelentkezéssel próbálják növelni. Háromnegyedük úgy véli, a sorsa 
irányítása feletti kontroll növekedett a program megkezdése óta, s ez a javuló életminőségnek, 
illetve a munkatársakkal való összefogás, együttműködés biztonságérzet-növelő hatásának tudható 
be. Az az egyharmad, aki a kiszolgáltatottság növekedéséről számolt be, úgy érezte, hiányzik a 
társadalmi, munkaadói megbecsülés, a munkának nincs semmilyen presztízse, és a többirányú 
megfelelés kényszerét éli meg. 

A program nyújtotta (re)integrációs lehetőségek szempontjából a munkaadók mellett a 
foglalkoztatottak is meglehetősen pesszimistán nyilatkoztak. A közfoglalkoztatás hatását 74%-uk 
semlegesnek ítélte, valószínűsítve azt, hogy utána munkanélkülivé válnak, vagy újra csatlakoznak a 
programhoz. Mintegy 22% vélekedett úgy, hogy a képzési elem, illetve a munkavégzés segíti a 
primer munkaerőpiaci elhelyezkedést. Négy százalékuk kifejezetten a program kedvezőtlen hatását 
emelte ki, utalva arra, hogy munka mellett kevesebb idő jut álláskeresésre, illetve egyéb 
jövedelemszerző tevékenységek folytatására. Amennyiben a kérdés a jövőképre vonatkozott, a 
vizsgálatba bevontak több, mint négyötöde helyzetét hosszú távon is kilátástalannak ítélte, nem 
látva esélyt a munkanélküli státuszból való kitörésre, amely összefüggés okaként elsősorban a 
jelenleg is kilátástalannak ítélt anyagi helyzet, a térség gazdasági hiányosságai, illetve a korábbi 
munkaerőpiaci tapasztalatok álltak.  

Bár a megkérdezettek valamivel több, mint fele azt állítja, aktívabban keres munkát a 
programban való részvétel óta, valószínűsíthető, hogy ez nem önmagában az elvégzett munkának 
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a közvetlen hatása. Az álláskeresési aktivitás növekedésére sokkal inkább a társadalmi kapcsolatok 
élénkülése, a kapcsolati tőke hasznosítása lehet hatással, ugyanakkor a kevesebb napközbeni 
szabadidő miatt nehezítheti az állásinterjúra járást. A sikeres álláskeresésben az önkormányzatnak, 
mint foglalkoztatónak jelentős szerep és felelősség tulajdonítható. 

A Start-munkaprogrammal kapcsolatos munkavállalói vélemények tekintetében több markáns 
jellegzetesség is adódott (57. ábra). 

57. ábra 
A Start-munkaprogramban résztvevő megkérdezett személyek vélekedése annak kedvező, illetve kedvezőtlen 

tulajdonságairól (2015) 

 
Adatok forrása: saját felmérés 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Az egyik leginkább homogén vélemény a közmunkabérek színvonalával kapcsolatban alakult ki, 
amely a program egyik kiemelt hátrányaként is értékelhető. A jelenlegi közfoglalkoztatási bért a 
megkérdezettek több, mint háromnegyede nagyon kevésnek tartja, mindössze egyötödük gondolja 
még elfogadható mértékűnek. Ennek megfelelően a kedvezőtlen vélemények rendkívül 
homogének, azok mintegy 79%-a az alacsony bérekre vonatkozik. Azok, akik nem rendelkeznek 
szakképesítéssel, és nyolc óránál kevesebbet dolgoznak a programban – különösen, ha még 
kötelező letiltások is sújtják –, nem tartják azt a megélhetéshez elegendőnek. Hatványozottan igaz 
ez azok esetében, akiknek jövedelem-kiegészítésre sincs idejük/lehetőségük. Ez, motiváció 
hiányában, az elvégzett munka hatékonyságának kérdését is felveti. Tükrözi a foglalkoztatók 
munkaszocializációval kapcsolatos észrevételeit a munkavállalói oldal vélekedése is. A kedvezőtlen 
elemek között a jövedelem mellett – igaz lényegesen kisebb, a vélemények egészéhez képest 4%-os 
említési gyakorisággal – a munka korai kezdése, vagy a beéréssel kapcsolatos egyéb panaszok 
szerepeltek. A válaszadók között előfordult olyan személy is, akinek külterületi lakásáról, illetve 
adott esetben a szomszédos települések valamelyikéről kellett bejárnia. Ez esetben az ingázás 
kérdéskörének problémái is megjelennek. Az egyéb vélemények rendkívül heterogének, a nagyobb 
1–2% körüli részarányt elérő tételek között szerepelt a programok állandóságának, tartósságának 
hiánya, a ciklikusság, illetve a közfoglalkoztatotti helyek szűkössége is. A kérdőívek tapasztalataiból 
kiderül, hogy a közfoglalkoztatottak is megélik a munkák és felelősségek egyenlőtlen, bérrel nem 
arányos elosztását. Kisebbségi, 0,5–1% körüli említési gyakorisággal jelent meg a közösségben 
tapasztalható feszültségek, illetve a munka alacsony társadalmi megítéltségének szerepe. 

A kedvező oldal heterogénebb, és többségében vannak az előnyök említései, igaz, csak néhány 
százalékkal (kedvezőtlen 42, kedvező tulajdonságok 58%). A legerősebb pont, amely egyúttal 
rámutat a térségi munkaerőpiac területi zavaraira, illetve a csoport mobilitási lehetőségeinek 
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korlátozottságára, a helyi munkahelyek biztosítása, ennek minden, a vonatkozó fejezetben említett 
előnyével. Szintén jelentős hányadot ért el a kedvező említéseken belül a jobb megélhetés, illetve a 
munkahely biztosítása (30%). Egyértelmű tehát, hogy a Start-munkaprogram résztvevői az alacsony 
bér ellenére értékelik, hogy a közmunka révén magasabb jövedelemhez és munkához juthatnak. 
Ezáltal egzisztenciális hátterük és önbecsülésük is erősödik. A további érvek között négy főcsoport 
szerepel, ezek egy része a munkatapasztalatra és a képzettséghez való illeszkedésére, másik hányada 
a szervezésre, a közösségre vagy a rugalmasságra irányul. Alapvetően igaz tehát, hogy a 
közfoglalkoztatás és annak lebonyolítása igyekszik illeszkedni az álláskeresők igényeihez, akik 
elvárásaikat illesztik a lehetőségeikhez. A közösségben való munkavégzés ráadásul szocializál, 
felüdít, javítja a közbiztonságot, mindezt úgy, hogy a megtermelt értéket annak megalkotói vagy 
elfogyasztják, vagy rendszeresen megélik, akár az épített környezet minőségének javulásán, akár a 
település környezetének tisztulásán, fejlődésén keresztül. Ezen előnyökben a vidék új utat találhat 
a helyi foglalkoztatás és életminőség javítására. 

A programokkal kapcsolatban felmerül ugyanakkor a hosszú távú fenntarthatóság kérdésköre 
is. Amennyiben a közfoglalkoztatásból kikerülő személyek az elsődleges munkaerőpiacon a fent 
részletezett okokból kifolyólag képtelenek elhelyezkedni, úgy álláskeresői helyzetük konzerválódik, 
a közfoglalkoztatás állandó résztvevőivé válnak. Az új típusú szociális szövetkezetek szerepe 
részben itt kapcsolódik be a rendszerbe, olyan köztes munkaerőpiacot generálva, amely a 
közfoglalkoztatással összhangban egyszerre lehet képes a munkaerőpiaci integráció elősegítésére és 
a programok keretében megvalósított értékteremtő beruházások fenntarthatóságának 
előmozdítására. 
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5.5. Az új típusú szociális szövetkezetek szerepe a hátrányos helyzetű térségek 
foglalkoztatási viszonyainak javításában 

5.5.1. A szociális szövetkezeti rendszer térszerkezeti képe 

A szociális szövetkezetek területi megoszlása – az abszolút számok tekintetében – szélsőséges 
területi mintázatot ad (58. ábra). 

58. ábra 
A szociális szövetkezetek száma településenként 

Szövetkezetek száma (db) (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A depressziós vidéki térszegmensek magas fokú érintettsége mellett kitűnik a népesebb települések 
pontszerű felülreprezentáltsága olykor, például Győr, Sopron vagy Szombathely esetében 
számottevő „hátország”, szociális szövetkezetekkel magas számban rendelkező falusias térség 
nélkül. Ezeken a helyeken a szervezetek ilyen szélsőséges eloszlása megnehezíti a város–vidék 
együttműködésen alapuló fejlődés lehetőségét. A képet árnyalja, hogy a kevésbé érintett vidéki tér 
és a szociális szövetkezetek magasabb számával rendelkező városi központ közötti szakadék ebben 
a térségben kedvezőbb munkaerőpiaci helyzettel jár együtt, azaz a vidék jobb pozíciója csökkenti a 
szociális szövetkezeti rendszerben való alulreprezentáltság okozta hátrányokat. Mindemellett igaz, 
hogy a magasabb állandó népességszám abszolút értékben nagyobb szövetkezeti számot feltételez, 
amely a fejlettebb települések lehetőségeinek szélesebb spektrumára is (pl. dinamikusabb piac) 
támaszkodik (az egyszerű nagyságrendi szempontok mellett). A mintegy másfélezer darab szociális 
szövetkezetből 391 jut a hátrányos helyzetű térség 885 településére (44,2%), míg a maradék közel 
2269 magyar községre és városra 1138 darab. Mindez nem jelent ellentmondást a szociális 
szövetkezetek célrendszerével, mivel bár a kedvezőbb helyzetű települések kevésbé érintettek a 
munkanélküliség hatásaitól, az arányaiban jobb helyzetben lévő népesebb településeken a hátrányos 
helyzetű csoportok abszolút száma, illetve a multiplikáció foka – számos esetben – továbbra is 
magas. 
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A területi fókusz vizsgálatakor beszédesebbek a viszonyszámok, amelyek képesek választ adni 
arra a kérdésre, hogy a szociális szövetkezeti rendszer kialakulásakor, fejlődésekor érvényesültek-e 
azok a – Társadalmi Megújulás Operatív Programban is – deklarált kormányzati, és a forma 
céljaihoz is szervesen kapcsolódó célok, amelyek a szubperiféria, illetve a hátrányos helyzetbe 
szorult emberek kiemelt támogatása és felzárkóztatása melletti elkötelezettséget tükrözik (59. ábra). 

59. ábra 
A szociális szövetkezetek száma 1000 lakosra vetítve megyénként (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A megyei szintű népességarányos kartogramokon eloszlanak a városok kiugró értékei, a fókusz 
egyértelműen a Dél-Dunántúl területére, különösen Baranya megyére, fokozottan az alföldi, észak-
magyarországi övezetre helyeződik, azaz éppen abba a térségbe, amely a relatív és a multiplikációs 
mutató tükrében is halmozottan hátrányos tulajdonságokkal rendelkezik. A területi koncentrációs 
ráta szerinti sorrend alapján az első három helyet Észak-Magyarország (59,8%), Dél-Dunántúl 
(45,6%) és Észak-Alföld (34,5%) foglalják el. A kontrasztok még hangsúlyosabban érvényesülnek 
járási szinten (60. ábra). 
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60. ábra 
A szociális szövetkezetek száma 1000 lakosra vetítve járási felbontásban (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A járási ábrázolás egyértelműen érzékelteti a szociális szövetkezetek hátrányos helyzetű területekre 
eső súlypontját. Az így megjelenő dichotómia kettős, realizálódik az említett depresszió/fejlettebb 
térszegmensek, illetve az északnyugati és a déli határszakasz viszonylatában is. Bár a Dél-Dunántúli 
régió három mikrotérsége (Hegyháti, Szentlőrinci, Sellyei) vezető szövetkezetaránnyal rendelkezik, 
a további járások az országos átlag közelében mozognak, vagy attól elmaradnak. Ezzel szemben az 
északkeleti határszakasz mentén az átlag feletti fajlagos és az átlagkörüli szövetkezetszámmal 
rendelkező járások száma egyaránt magas. A határ menti periférikus térség és a központ közötti 
egyébként komplex programmal fejlesztendő járásokból álló zóna is kisebb mértékben érintett a 
szociális szövetkezetek alapításában, a Csurgói, a Sárbogárdi és a Devecseri járás is országos átlag 
alatti relatív szövetkezetszámmal bír. 

Az álláskeresők számának és a multiplikáció fokának emelkedésével a fajlagos szövetkezetszám 
is növekszik. A magasabb relatív szövetkezetszám-értékekkel rendelkező települések a komplex 
programmal fejlesztendő járásokban és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben sűrűsödnek (61. 
ábra). 
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61. ábra 
A szociális szövetkezetek száma 1000 lakosra vetítve települési szinten (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A kapcsolat mögött részben a szociális szövetkezet célrendszeréből fakadó okok állnak, mivel ezen 
szervezeti formák elsődleges küldetése, hogy hátrányos helyzetű tagjaik számára munkalehetőséget 
és hozzá megfelelő feltételeket hozzanak létre, egyúttal javítsák szociális helyzetüket. A szervezeti 
forma sűrűsödése logikusan következik ott, ahol a multiplikáció foka, az esélyhátrányok 
halmozódása, a foglalkoztatási depresszió mélyebb, a szociális problémák pedig súlyosabbak. 

A települési méret – lakosságszámban vett – csökkenésével a szövetkezetek aránya 
szignifikánsan emelkedik, azaz a kisebb településeken a szervezetek foglalkoztatási szerepvállalása 
nagyobb relatív potenciált rejthet. Hogy ez a foglalkoztatás magasabb fokává konvertálódik-e, 
természetesen függ a tevékenységi körtől és az egyes szövetkezetek aktivitásától is, amelynek 
elemzésére a későbbiekben kerül sor. A kis településeken elért nagyobb súlyban a mutató 
alacsonyabb vetítési bázisa is szerepet játszik, azonban a vidékies, hagyományos falusi közösségeket 
őrző községekben a szövetkezetek megalapítását elősegíti a mélyebb ismeretség, a kapcsolati háló 
erőssége, és adott esetben az erősebb szociális érzékenység és szolidaritás. Ez összecseng a szociális 
gazdaság természetével, amelynek fejlődését éppen a fenti faktorok támogatják. 

További szempont, hogy az aprótelepüléseken a kölcsönös ismeretség mellett egyes esetekben 
a közösség fokozott túlélési ösztöne, a teljesebb információellátottság is a szociális szövetkezetek 
megalapításának valószínűségét növeli. A kis településméret ebben a tekintetben erőforrásként, és 
nem hátrányként értelmezhető. 

Nem utolsó szempont az sem, hogy a szociális szövetkezetek, amelyek meghatározó célja 
általánosságban a helyi szolgáltatások – közösségi összefogáson alapuló fejlesztése – nagyobb 
szükséglettel találkoznak az olyan falvakban és városokban, ahol az oktatási, kulturális és 
egészségügyi ellátó intézmények működtetése – méretgazdaságossági és anyagi – korlátokba vagy a 
helyi fogyasztópiacok szűkösségébe ütközik. Ugyanakkor a szociális szövetkezetek központjai a 
legsúlyosabb munkanélküliséggel rendelkező települések körén belül a jobb relatív pozícióval bíró 
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térségekre húzódnak. Ez utóbbi jelenség összefüggésben áll a helyi erőforrások magasabb elérhető 
potenciáljával. 

A fejlettebb területeken a városok súlya nagyobb (tekintettel a vidék szociális szövetkezetekkel 
való kisebb mértékű ellátottságára), így ott a fent vázolt kapcsolat kevésbé szoros, a dominánsan 
rurális, aprófalvas járásokban, a hátrányos helyzetű szegmensben több, mint kétszer olyan erős. A 
szociális szövetkezet tehát nemcsak, hogy inkább vidéki forma, de ez a megállapítás különösen igaz 
a hátrányos helyzetű térségre. A nyugati, északnyugati és központi régiókban a szociális 
szövetkezetek részaránya nem reflektál a munkaerőpiaci helyzetre, ott a településméret magyarázza 
az eloszlást. 

A legerősebb összefüggés a közfoglalkoztatásban való érintettség és a szociális szövetkezetek 
aránya között adódik. A szociális szövetkezetek tendenciaszerűen ott képviselnek nagyobb 
népességarányt, ahol a közfoglalkoztatás lehetősége is jobban kihasznált, részben összefüggésben 
a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzettel, de annál nagyobb mértékben. A szociális szövetkezetek 
ilyen fokú eloszlása a térstruktúrán kedvező fejlemény, különösen azért, mert ezáltal adott a 
lehetősége a közfoglalkoztatási rendszerrel való közelítésnek. A jelen dolgozat szempontjából 
különösen fontosak azok a szociális szövetkezetek, amelyek elsődleges céljuknak a hátrányos 
helyzetű álláskeresők foglalkoztatását tekintik, illetve tranzit szerepet kívánnak betölteni azzal, hogy 
hidat képeznek az elsődleges munkaerőpiac és a közfoglalkoztatásból kikerülő álláskeresők között. 
Erre pedig csak akkor nyílik lehetőség, ha területileg – a fent jelzett módon – a szövetkezetek ott 
koncentrálódnak, ahol egyébként a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők tömegesen 
kerülnek kapcsolatba a közfoglalkoztatással, amely feltétel tehát a magyarországi térstruktúrán 
adott. 

5.5.2. A szociális szövetkezeti rendszer ágazati/szektorális sajátosságai 

Az ágazati megoszlás makro szintű szerkezetét a szolgáltatások uralják, országos szinten mintegy 
58%-os részesedéssel. A második helyen kivétel nélkül a szekunder szektor (25,4%-os 
részaránnyal), végezetül a primer szektor (11,6%-kal) áll. A sorrend változatlansága ellenére jelentős 
eltérés tapasztalható a konkrét arányokban a hátrányos helyzetű térség/egyéb területek relációjában. 
Míg a szekunder szektor részaránya közel azonos (25–30% közötti), addig a hátrányos helyzetű 
területeken a primer szektorba tartozó tevékenységek közel háromszor nagyobb részesedéssel 
bírnak, a szolgáltatások „kárára”. Ez utóbbi szektor a hátrányos helyzetű térségben nem éri el a 
45%-ot, az ország többi részén ellenben megközelíti a 65%-ot. Az eloszlásban két faktor, egy input 
és egy output elem is közrejátszik. A szolgáltatások jelentős részének rentabilitása a hátrányos 
helyzetű területeken is megjelenő magas igény mellett keresletet is feltételez, azaz csak ott lehetnek 
a magasabb szintű, költségigényesebb – egyáltalán bármilyen – szolgáltatások fenntartható módon 
működtethetők, ahol a fizetőképesség is biztosított. Ebben a hátrányos helyzetű területek 
versenyhátránya kiemelkedő, amely a szolgáltatást nyújtó szövetkezetek megalapítása ellenében hat. 
Továbbá a rendelkezésre álló munkaerő minősége, a nagy mennyiségben elérhető emberi erőforrás, 
kompetencia, tudás és motiváció mintázata meghatározó már a szociális szövetkezet tárgyát képező 
tevékenység kigondolásakor, a megvalósíthatóság kérdéseinek felmerülésekor, amely a helyi 
tradíciók és lehetőségek irányába mozdítja a szerkezeti jellemzőket. Azoknál a szociális 
szövetkezeteknél, amelyekben az önkormányzat is természetes szereplő, ezáltal kiveszi részét a 
feladatok ellátásából, természetesen következik, hogy a szerveztetek profilja és célrendszere 
kapcsolódik a település céljaihoz, egyúttal épít a közfoglalkoztatásban rejlő potenciál kihasználására. 
Ahogy a hátrányos helyzetű területeken meghatározó Start-munkaprogramok elemzéséből kitűnt, 
a közfoglalkoztatási itt jelentős részben épít az agráriumban rejlő lehetőségekre, erre orientálva 
különösen az új típusú szociális szövetkezeteket. Az ágazati kép ennek megfelelően differenciált, 
kitűnik, hogy létezik „hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti tevékenységstruktúra”, van 
jellegzetes arculata a területnek, amely megállapítás igaz a kontroll-csoportra is. 
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A szolgáltató szervezetek eloszlása magas számosságuk és a főváros, a megyeszékhelyek, az 
alföldi városok egyaránt erős érintettsége miatt országos szinten kiegyenlített – esetenként 
súlypontbeli eltolódásokkal –, de nagyságrendileg követi a korábban vázolt településszintű 
megoszlás mintáit (62. ábra). 

62. ábra 
A szolgáltató típusú szociális szövetkezetek megoszlása (%) (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A piaci viszonyokhoz, erőforrás ellátottsághoz igazodó alapítási elvek tükröződnek a tercier 
szektorhoz tartozó szociális szövetkezetek feltűnő „kihúzódásában” a hátrányos helyzetű zónából. 
Különösen igaz ez Jász-Nagykun-Szolnok megye járásaira, amelyekben a szociális szövetkezetek 
előfordulnak, azonban tevékenységi területükben – hasonlóan a Dunántúlhoz – más 
fókuszpontokkal – primer és szekunder tevékenységek – rendelkeznek. A tercier szektor főleg 
városi jelenség a szociális szövetkezetek körében is, amely összefüggést a gazdasági fejlettség még 
fel is erősít. A nem hátrányos helyzetű települések 225 városára több, mint 502 szolgáltató 
szövetkezet jutott, a maradék 210-en több, mint 2000 község osztozott, azaz az arány 223% a 10%-
hoz. A peremterületek ebben a relációban is külön utasok, bár a tercier szektor itt is a városokba 
húzódik – 60 városra 53 szolgáltató szociális szövetkezet jut –, a vidék helyzete kedvezőbb (15%-
os relatív ellátottsággal). A hátrányos helyzetű térségek kiegyenlítettebb képében szerepet játszik, 
hogy a periféria városainak relatíve gyengébb a relatív pozíciója. Ott, ahol a központ nem fajsúlyos, 
a vidéki szolgáltatások egy része potenciális piacát tekintve versenyre kelhet a városokkal. A 
domináns központok környezetében a sűrűsödés kisebb – egyfajta piacelvonó hatás érvényesül –, 
ugyanakkor „távolabb”, az ellátatlan vidéki térben megtelepszik egy erős, szolgáltató szociális 
szövetkezetekben magasabb relatív ellátottsággal rendelkező perem (például Miskolc és Salgótarján 
körzetében). 

A hátrányos helyzetű/egyéb területek közötti abszolút és relatív számokban való eltéréseket 
kísérik a szolgáltatási típusú szociális szövetkezetek ágazati sajátosságai is (63. ábra). 
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63. ábra 
A tercier jellegű szociális szövetkezetek a társadalmi, illetve a gazdasági szolgáltatások súlya szerint (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A makro térszerkezeti képet minden településtípus és bármely térség esetében a gazdasági típusú 
szociális szövetkezetek túlsúlya jellemzi, ugyanakkor annak mértéke eltérő a hátrányos helyzetű és 
a jobb gazdasági pozícióval rendelkező területeken. A periférikus térségben – kiemelten annak 
városaiban – a különbségek a két típus között lényegesen kisebbek. További eltérés, hogy a 
hátrányos helyzetű területeken a szolgáltatások spektruma lényegesen szűkebb (54 tevékenységi 
körre terjed, szemben a komplementer területek 109-es értékével). Önmagában is számottevő 
részarányt képviselnek (a szervezetek közel 10%-val) a valamilyen formában oktatási, képzési 
tevékenységet végző szövetkezetek. Vezető szerepük igazodik a térség társadalmi/gazdasági 
viszonyaihoz, különösen arra tekintettel, hogy – ahogy arról a strukturális elemzésnél részletesen 
esett szó – mind abszolút értékben, mind a multiplikáció problémája szempontjából az alacsony 
végzettség meghatározó feszültségforrás, és a munkaerőpiaci depresszió rögzülésének elsődleges 
okai között szerepel. Részben a helyi termékekre épül az immár gazdasági tevékenység kategóriába 
sorolt csomagolás, amely a vonatkozó térszegmensben a harmadik helyen végzett, és fontos 
támogatója a – jelentős részben közmunka keretében termelt – helyi mezőgazdasági árucikkek 
értéknövelésének, piacra jutásának. A demográfiai krízis enyhítésére, az idős és szociális 
feszültségekkel küzdő családok ellátására szerveződött a térségi szövetkezetek 4%-a, ezzel az ötödik 
legnagyobb súlyú tevékenységi kört tudva magukénak, amely rentabilitását elsősorban a helyi igény 
fizetőképessége teszi a jövőben kérdésessé. 

A jobb munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező települések csupán az oktatás és a képzés 
vonatkozásában hasonlítanak a hátrányos helyzetű térség struktúrájához. Kitűnik, hogy a fejlettebb 
piaci viszonyok mellett ott, ahol a foglalkoztatás, a jövedelem és a lehetőségek is szélesebbek, a 
szociális szövetkezetek képesek alkalmazkodni az elvárásokhoz, tevékenységi körüket szélesítik, 
illetve a szükségletekhez igazítják, amely jó alapja lehet – megfelelő menedzsment mellett – a hosszú 
távú, legalább gazdasági fenntarthatóságnak. Az összképet itt a hátrányos helyzetű területeknél 
szélsőségesebben uralják a gazdasági jellegű szolgáltatások, amelyek három domináns csoportba 



159 
 

sorolhatóak. A kedvezőbb keresleti viszonyokhoz kapcsolódik a helyhez kötött élelmiszer 
kiskereskedelem, illetve a szélesebb piacot elérni képes internetes kereskedelem, csomagküldés. A 
fejlett turisztikai régiókban, többek között a Balaton térségében, Budapest és Szeged környékén 
megjelenik a vendéglátás, a szállásadás, éttermi szolgáltatások köre is. A gazdasági környezet és a 
szociális szövetkezetek közötti összefüggést érzékelteti a fejlettebb területeken a munkaerő 
allokáció és a tanácsadás területén tevékenykedő szervezetek számottevő aránya, amely igazolja, 
hogy a szociális célok előtérbe helyezése, amennyiben a megfelelő piaci környezet rendelkezésre áll, 
nem feltétlenül gátolja ebben a szervezeti formában magasabb humántőke igényű szolgáltatások 
megvalósítását. 

A szolgáltatási szektor a térségi, makroszintű dichotómiák mellett a települések méretéből és 
jellegéből fakadó arculati különbségeket is mutat. A községek között – különösen a szubperiférián 
– a társadalmi szolgáltatások portfóliójában kisebb az eltérés, a sort alapvetően szociális 
szolgáltatások és az oktatási tevékenység vezeti, alkalmazkodva a vidék szociális problémáihoz (pl. 
az elöregedéshez, elszegényedéshez), illetve a munkaerőpiacon tapasztalható legfajsúlyosabb 
szükséglet, a megfelelő képzettségi szint elérésének elősegítéséhez. A városok esetében az 
oktatás/képzés mindenhol fajsúlyos, de míg a periférikus térségekben az első helyek mindegyikét 
– kivéve az egyéb közösségi, társadalmi tevékenység kategóriát – ilyen jellegű feladatok ellátása 
foglalja el, addig a kedvezőbb pozíciójú városokban a munkaerő magasabb fokú foglalkoztatási 
szintjére reagálva a gyermekek napközi ellátásának szociális szövetkezetek keretében történő 
biztosítása mintegy 5%-os gyakorisággal, szintén előkelő helyet képvisel. Az oktatás és képzés 
súlypontját mutatja, hogy míg a gazdaságilag kedvezőbb helyzetű városokban a szociális 
szövetkezetek nem egész 8%-a végzett ilyen feladatot, a periférián ugyanez a hányad már közel 
30%-os, sőt a középfokú szakmai oktatással összevontan mintegy 35%-os. A hátrányos helyzetű 
besorolást kapott községek egyedisége, hogy azok szolgáltató szociális szövetkezetei sokkal 
integráltabban kapcsolódnak az agráriumhoz (zöldség-gyümölcs kiskereskedelem). Ezzel szemben 
a kontroll-csoportban inkább a szekunder és tercier szektorra fókuszáló támogató tevékenységek 
vezetik a sort. 

Az országos szinten 25%-os részarányt meghaladó szekunder jellegű szociális szövetkezetek 
fajlagos súlya a leginkább kiegyenlített válság/fejlett térség relációban (64. ábra). A szektor hátrányos 
helyzetű területekre eső súlypontja Jász-Nagykun-Szolnok megyére esik, országos szintű 
számottevő csoportosulás a Kunszentmárton–Nyíregyháza–Berettyóújfalu háromszög által 
határolt térségben emelhető még ki. Tevékenységüket a könnyű- és élelmiszeripar dominálja, amely 
rámutat, hogy milyen szorosan kapcsolódik a szociális szövetkezeti rendszer profilja a térségi 
ágazati hagyományokhoz, illetve az ökológiai adottságokhoz. Ez különösképpen igaz a Szolnok–
Tiszafüred vonalába eső szociális szövetkezetekre, amelyek élelmiszeripari profiljukat érthető 
módon építik a helyi, kiváló csernozjom talajokhoz kapcsolódó, adott esetben lakossági 
kertgazdálkodás és közmunka keretében folytatott növénytermesztés produktumaihoz. Ott, ahol a 
termelési érték legnagyobb hányadát – a korábbi termeléscsökkenések ellenére is – az élelmiszeripar 
adja, a szociális szövetkezetek ágazati orientációja is ezt tükrözi. Jelentős arányban találhatóak itt 
zöldség- és gyümölcs, valamint húsfeldolgozó, fűszereket és ételízesítő termékeket, valamint 
üdítőitalokat előállító szociális szövetkezetek, amelyek mellett – a fentiekkel összefüggésben – 
magas a ruházati cikkek, textíliák, textiláru és bőrtermékek készítésével foglalkozó szervezetek 
száma is. 
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64. ábra 
A szekunder szektorhoz tartozó szociális szövetkezetek megoszlása (%) (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A hátrányos helyzetű és egyéb térségek relációját vizsgálva adódik, hogy a szekunder szektor profilja 
a tercierhez képest sokkal kisebb variabilitást mutat. Akár a vidéket, akár a városokat, a periférikus 
térségeket vagy a centrumot tekintjük, bár különböző súllyal, de a zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozáshoz és tartósításhoz kötődő tevékenységek végeznek az első helyen. A jelenség 
érthető, figyelembe véve, hogy az alacsonyabb tőkeigényesség, a nagyobb tömegekben 
rendelkezésre álló, és a fenti profilhoz illeszkedő humán tőkével együtt stabilabb alapot kínálnak a 
célok megvalósítására ebben a tevékenységi körben, mint a magasabb fokú technológiai hátteret 
igénylő irányokban. A zöldség- és gyümölcsfeldolgozást országosan jellemzően valamilyen 
munkaigényes tevékenység, építőipar, textilipar, húsfeldolgozás követi. A tevékenységi spektrum 
szélességében sem mutatkoznak akkora eltérések a községek és a városok között, mint a tercier 
szektornál, amely visszavezethető egyfelől a homogénebb keresleti bázisra, másfelől – és ez a faktor 
bír nagyobb súllyal – az inputtényezők korlátozottságára, eloszlására. 

A legszélsőségesebb területi eloszlást a mezőgazdasági tevékenységet folytató szociális 
szövetkezetek mutatják, szoros összefüggésben a természeti viszonyok és agráradottságok 
befolyásoló hatásaival (65. ábra). 
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65. ábra 
A primer szektorhoz tartozó szociális szövetkezetek megoszlása (%) (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

Ez az az ágazat továbbá, amelyben jelentős túlsúllyal bír a hátrányos helyzetű települések csoportja. 
A primer szektorba sorolható szociális szövetkezetek részaránya itt közel kétszerese az ország 
egyéb településein található értékeknek. A szervezetek három jól meghatározott, arculatban és 
adottságaiban is eltérő gócpontba tömörülnek. Az első határozott csoportosulást a Nyugat-Nyírség 
(löszös Nyírség) és a Hajdúhát által határolt települések köre alkotja. A mérsékelten meleg éghajlat, 
a döntően mészlepedékes és réti csernozjomtalajok kiváló lehetőséget biztosítanak a 
zöldségtermesztő szociális szövetkezetek számára, míg keletebbre inkább az állattartás 
dominanciája érvényesül. A második csoportosulást a Bácska kiváló mezőségi talaját 
növénytermesztésre hasznosító szociális szövetkezetek adják. A harmadik sűrűsödési pontot 
Nógrád megye keleti települései képezik. Profiljuk az eltérő természeti adottságoknak, többek 
között az országos átlagtól elmaradó éves középhőmérsékletnek, a barna erdőtalajoknak, illetve az 
erdőterületek jelentős arányának megfelelően az erdészeti, valamint a vegyes gazdálkodási 
szövetkezetek túlsúlyával jellemzett. 

A szociális szövetkezetek által megrajzolt térszerkezet a domináns szektor relációjában több, 
sajátos összefüggést is feltár (66. ábra). 
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66. ábra 
A domináns szociális szövetkezet típus szektorok szerint Magyarország településein (2013) 

 
Adatok forrása: Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége 

Szerkesztette: Saját szerkesztés (2016) 

A vegyes jellegű települések – amelyeken a szociális szövetkezetek több eltérő szektort azonos 
arányban képviselnek – eloszlása a határ menti területeken és a periférián közel azonos az ország 
többi területével, hasonlóan a szekunder szektorhoz. Ez a megállapítás összecseng a korábban 
vázolt jellegzetességekkel, különösen figyelembe véve azt, hogy ezen két típus esetében a területi 
kép is mozaikos, nem jelölhetőek ki egyértelmű csoportosulások. A szekunder jellegű szociális 
szövetkezetek enyhe súlyponteltolódása adódik a korábbi ipari központok (pl. Miskolc) közelében, 
illetve az északkelet-magyarországi, délnyugati ipari tengely felé. Ugyanakkor a tercier szektor 
érzékelhető módon a jobb foglalkoztatási helyzetben lévő területeken domináns, ott pedig a 
városokban koncentrálódik. Utóbbival ellentétben a HH-térségben a tercier szektor dominancia a 
városok és a községek között kiegyenlítetten oszlik meg, amelyben a relatíve gyengébb helyi városi 
kereslet mellett közrejátszik a szociális szolgáltatások iránt a községekben megmutatkozó magas 
fajlagos súlyt elérő kielégítetlen igény. Igazán fajsúlyos területi koncentráció Budapesten és 
környezetében – az urbanizáltság magas fokából következően –, illetve a megyeszékhelyek 
közelében fordul elő (Szeged, Pécs, Győr, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Debrecen). A primer 
szektor nem csak abszolút számaiban, de a dominancia tekintetében is hasonló mintákat követ a 
korábbiakban feltártakhoz, azzal az eltéréssel, hogy a leírt gócpontok közül csupán a kelet-nyírségi 
övezet rajzolódik ki tisztán, máshol (Nógrád, Bácska) jellemzően a vegyes jelleg valamilyen 
kombinációja a meghatározó. 

Az uralkodó jelleg szerinti területi mintázat vizsgálata rámutat a rendszerben rejlő szinergia- és 
klaszterképződési potenciálra, egyfelől a homogén domináns arculattal rendelkező települések, 
másfelől a közvetlenül kapcsolódó profilú szociális szövetkezetek csoportosulásain keresztül. 
Számottevő lehetőségekkel rendelkezik az északkelet-magyarországi agrárdominanciájú települések 
köre, a nagyváros környéki és észak-magyarországi tercier szektor vezette falvak és városok övezete. 
Az ipari sűrűsödés kihasználható erőforrást jelent a Tiszaroff–Hajdúböszörmény, a Dévaványa–
Kismarja vonalon. A vegyes jellegű településeken jelentős számban olyan, hasonló súlyú, 
ugyanakkor eltérő arculatú szociális szövetkezetek fordulnak elő, amelyek tevékenysége egymás 
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input-output kapcsolatain keresztül, integrált módon fejleszthető, ezáltal biztosítva a hatékonyabb 
piaci részvételt. 

5.5.3. Az új típusú szociális szövetkezetek megalakulásának motivációi, célrendszere, illetve ágazati 
sajátosságai 

A kutatás tárgyát képező új típusú szociális szövetkezetek a TÁMOP nyújtotta pályázati forrás 
lehetőségeihez kapcsolódóan többségükben a 2013-as évben jöttek létre, azaz mintegy 2–3 éves 
átlagos tapasztalattal rendelkeznek a környezetük nyújtotta szükségletek felmérésében és 
kiszolgálásában. A megalakulás legfőbb indokainak áttekintése szerteágazó mögöttes célrendszert 
tárt fel. Az elsődleges célok jellemzően általánosak, és hosszú távon érvényesülnek, míg a 
másodlagos/harmadlagos célok között már konkrét, adott esetben rövid távot megjelölő irányok is 
előfordulnak. 

A dominánsan gazdasági, hagyományos piaci szempontok, a vélt – adott esetben igazolódott 
módon valós – termék és/vagy szolgáltatáskereslet kielégítése számos esetben első helyen jelent 
meg a célok között, abban bízva, hogy a tartós, stabil produktumra alapozott értékesítés majd 
lehetővé teszi a szociális szövetkezet által kitűzött szociális feladatok hatékony megvalósítását. 
Hangsúlyos elemként jelent meg továbbá a helyi termékek és szolgáltatások piacra jutását elősegítő 
feladatok ellátásának igénye, amely magában foglalja adott esetben az értékesítésre való fizikai 
előkészítést (pl. csomagolás, aprítás), illetve az értékesítés megszervezését is (pl. kiskereskedelmi 
egységekben), a mezőgazdasági produktumok felvásárlását és további hasznosítását is. E 
tekintetben feladat bőven adódik a hátrányos helyzetű területeken, hiszen a helyi, sok esetben kis 
mennyiségben előállított, speciális termékek szinte minden termékcsoportban versenyhátránnyal 
indulnak a szabályozási nehézségek és elvárások, a kedvezőtlen adójogszabályok és a jogi, illetve 
dokumentációs útvesztők, a gyakori információhiány miatt. 

A célok között további olyan hangsúlyos elemek is előfordultak, amelyek reflektálni kívántak a 
hátrányos helyzetű területek egyes specifikus társadalmi/gazdasági problémáira, kihívásaira. Ezek a 
tényezők két elkülöníthető csoportot alkotnak: 

 A lakosság egésze és/vagy egyes fókuszcsoportjai számára szociális alapon a 
munkaerőpiaci/társadalmi helyzetük javítását elősegíteni szándékozó szociális szövetkezeti 
célokét, és 

 a meglévő munkaerőpiaci eszközökhöz kapcsolódó, elsősorban a Start-munkaprogram 
kínálta lehetőségek szélesítésére megalakult szociális szövetkezeti célokét 

Az első típusba tartozó elemek valamilyen formában szinte minden szociális szövetkezetben 
előfordulnak, hiszen a szociális gazdaság elsődleges szerepe ölt testet bennük, mégis jól 
körülhatárolható azoknak a szervezeteknek a köre, amelyek megalakulását nem a kereslet, hanem 
önmagában a munkaerőpiaci/foglalkoztatási helyzet javítása, a hátrányos helyzetű csoportokban 
tapasztalható drámai munkanélküliség csökkentése motiválta. Ezek inkább társadalmi, mintsem 
piaci érvekre építenek, amelyek megvalósulásához úgyszintén döntő fontosságú a megfelelő piaci 
eredményesség és/vagy az állami támogatások tartós elérése. 

A munkahelyteremtés elősegítését a szervezetek közel 80%-a tűntette fel első helyen céljai 
között. Szintén gyakorta jelentek meg a munkaerőpiaci (re)integrációt támogató célok, a 
tranzitszerep (a tagok visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra), adott esetben 
csoportspecifikus szempontokkal színezve, és kiegészítve a képzettségi fok növelésének és az 
önellátásnak megvalósításával. A további szociális/társadalmi célok között a tagok megélhetésének, 
szociális helyzetének javítása emelkedik ki, kiegészítve a települési környezet fejlesztésével. 

A második típusba azok az új típusú szociális szövetkezetek tartoznak, amelyek a 
közfoglalkoztatás, kiemelten a Start-munkaprogramot tekintik alapnak, az ott megtermelt 
termékeket pedig inputtényezőknek. Céljuk, hogy növeljék az így előállított javak piaci értékét, 
piacképességét, adott esetben olyan új lehetőségeket megnyitva a produktumok előtt, amelyek a 
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közösség érdekeit is támogató hasznosítást magasabb megtérülés mellett teszik lehetővé. A szociális 
szövetkezetek indulásánál kedvező előzményt jelent tehát a településen működő Start-
munkaprogram, amely támogatása kiváló alapot nyújt az értékteremtő, egyre inkább piaci alapokon 
nyugvó tevékenység kibontakoztatásához, fejlesztéséhez. A startmunka-programokban indított 
mezőgazdasági termelést számos esetben nem a piaci igény motiválta, így e kapcsolódásnak a 
legáltalánosabb példája, amikor az értékesítési nehézségek kivédésére szabályozott módon juttatják 
el az árut a fogyasztóig, azaz a kistérségi programban megkezdett mezőgazdasági alapanyag-
termelés immár komolyabb infrastruktúrával támogatott feldolgozással vagy vegyesbolti kis- és 
nagykereskedelemmel egészül ki (pl. Kérsemjén, Berekböszörmény stb.). 

A gazdasági indokok mellett a szövetkezetek megalapítása mögött politikai szándék is húzódhat, 
hiszen számos esetben a települések vezetői által megalkotott fejlesztési stratégiának – kapcsolódva 
a közép és országos szinten is domináns térségi célkitűzésekhez – szerves részét képezi a település 
társadalmi/gazdasági helyzetének javítása. Ez legtöbbször magában foglalja a munkahelyteremtést, 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális helyzetének javítását, az önfoglalkoztatás 
elősegítését, a helyi erőforrásokra és szereplőkre alapuló gazdaság fejlesztését. Mindezen célok 
elérésének kettős bázis adhat alapot: a külső erőforrások feltárása, megvásárlása vagy vonzása (pl. 
befektetések formájában), vagy a helyi tényezők dinamizálása. A kettő egymással szoros 
kölcsönhatásban működik, hiszen a belső erőforráskészlet fejlesztése hosszú távon a térség 
versenyképességének növekedéséhez és felértékelődéséhez vezethet. Ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson, amennyiben nincs lehetőség külső erőforrások szerzésére – amely különösen 
igaz a vizsgált kevéssé versenyképes, tőkeszegény térség esetében –, a helyi szereplőkben és 
munkaerőben rejlő potenciál magasabb fokú kihasználása jelenthet kiutat. Ez utóbbi megoldás 
egyik eszköze a helyi szereplők támogatása, többek között az új típusú szociális szövetkezetek 
kialakítása, majd a kooperáció elmélyítése az önkormányzatok és a szövetkezetek között. Ezzel a 
település, megfelelő együttműködés esetén pedig a térség gazdasági ereje is nőhet, a lakosság 
jövedelmi viszonyai és általános helyzete javulhat, amely a depresszióból a gazdasági eredményesség 
felé történő elmozdulást alapozhatja meg. Ott, ahol a hagyományos gazdaságfejlesztő eszközök ez 
idáig nem érték el a kívánt hatást, a kitörési lehetőségek között a fenti alternatívával fokozottan kell 
számolni, figyelembe véve, hogy a társadalmi célok fókusza miatt az életminőség-javítása és a 
népességmegtartó képességet is növelő közösségfejlesztés a térségben az országos átlagnál nagyobb 
szereppel bír (a lakosok önerőből sokszor nem képesek helyzetükön javítani). A helyi 
önkormányzat szerepe a fentieken túl kiemelkedő a megalakulás elősegítésében. Ez párhuzamosan 
jelentett közvetlen bíztatást, motiválást, illetve a többek között közfoglalkoztatásban hasonló 
célcsoportok segítése során szerzett gazdálkodási tapasztalatok, jogi szakértelem folyamatos 
biztosítását, átadását.  

A megalakulás hajtótényezői között kiemelkedő szereppel bírt, és ennek megfelelően előkelő 
helyen végzett a pályázati lehetőség kihasználásának igénye is, amely a kezdeti tőkeköltségek 
fedezésének, az indulás esélyének megteremtését adta. A településméret csökkenésével sok esetben 
érződik, hogy egy-egy helyi szereplő elhivatottsága, agilitása, például a polgármester 
„településszeretete”, rátermettsége komoly mértékben képes volt hozzájárulni a várt 
eredményekhez, amely tény igaz a szociális szövetkezetek egyes körére is, ahol az alapítók 
elhivatottsága vezetett el a megalakulásig. 

A kitűzött célok ez idáig nem egyenlő hatékonysággal valósultak meg, míg az induló 
szövetkezetek a társadalmi célkitűzéseknek, a helyben történő tartós foglalkoztatásnak jellemzően 
vagy inkább megfeleltek, addig a helyi gazdaság fejlesztésének, az önfoglalkoztatás elősegítésének, 
a fenntarthatóságnak, illetve a tranzitszerepnek már kevésbé. 

Abban, hogy a szövetkezetek milyen fő-, illetve melléktevékenységi formát választottak, több 
tényező kölcsönhatása játszott szerepet. Ezek között kiemelkedő súllyal bírtak az agrártermelés 
hagyományai, a hátrányos helyzetű rurális térség klasszikus agrárvidék jellege, a meglévő 
infrastrukturális alapok, esetleg már korábban megvalósult beruházások, amelyek többek között a 
különböző élelmiszer-ipari, feldolgozó tevékenységek, illetve a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás 
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esetében játszottak meghatározó szerepet. A tevékenységválasztás esetében meghatározóak voltak 
az ipari termelés tradíciói, amelyek elsősorban a konfekcióipar, a felsőruházati termékek, a 
munkaruhák és kiegészítők gyártása esetén jelentettek előnyt. A helyi adottságokhoz igazodó, a 
kielégítetlen szolgáltatásokra irányuló igények ellátása az élelmiszeripari (főleg édesipari, tészta- és 
húsipari) tevékenységek mellett kiemelt fontossággal bírt az épülettakarítás, valamint a zöldterület-
kezeléssel foglalkozó szervezetek tevékenységi formáinak megválasztásánál. Különösen fontos 
szerepet töltenek be ezek a tevékenységek azokon a településeken, amelyek a falusi/vidéki turizmus, 
egyáltalán a tágabb értelemben vett turizmus hatásaiból részesülnek. Ezt erősíti, hogy az érintett 
települések közép és hosszú távú céljai között is gyakran jelenik meg a turisztikai potenciál 
jelentősebb kihasználása. A szakképzett, szabad munkaerő összetételéhez igazodás, valamint a 
nagyobb létszámú foglalkoztatását lehetővé tevő munkaerő-igényes tevékenységek választása 
jellemzően a könnyűipar jellegű, részben asztalosipari tevékenységek megválasztásánál volt 
domináns tényező. 

5.5.4. Az új típusú szociális szövetkezetek döntési mechanizmusai 

A működést a legtöbb esetben a demokratikus légkör jellemzi, amelyben a tagok közösen hozzák 
meg a legfontosabb döntéseket. Ezzel a megoldással garantálják, hogy a többség egyetért a 
választott iránnyal, ugyanakkor felvállalják az információ megosztás nehézségeit és az ellentétes 
érdekek ütközésének konfliktusát, amely a döntéseket időigényessé teheti. Komoly nehézséget 
jelent, hogy a szövetkezeti forma sokszor új a tagok számára, illetve, hogy egyes tagok csak bizonyos 
részterületeken tudnak kompetensen állást foglalni, így a döntések szakmai megalapozottsága 
gyengül. Több szövetkezetnél tapasztalható, hogy felvállalva az ezzel járó lassabb döntéshozatalt, 
az egyes részterületeket alaposan átbeszélik, körüljárják, hogy a részleteket minden tag számára 
érthetővé és ismertté tegyék. A reakcióidő ezáltal jelentősen megnőhet, a döntésekben csúszás 
következhet be, amelynek kivédésére két további jellemző modell, illetve azok kombinációi 
alakultak ki. Az egyikben a szövetkezet egy kisebb, esetleg a probléma megoldásához 
szakértelemmel vagy kiemelkedő tapasztalattal rendelkező csoportja, esetleg a vezetőség vesz részt, 
ők készítik elő a döntést, majd teszik meg a szükséges lépéseket, természetesen a tagok folyamatos 
kontrollja mellett. A harmadik formában a döntés jellegétől, súlyától és a közvetlenül érintettek 
körétől függően alakítják ki azt a csoportot, amely a kérdés megvitatásában a későbbiekben aktívan 
részt vállal. Alapvető, a működést ellehetetlenítő problémákról a működés során – a döntési 
mechanizmus relációjában – a megkérdezettek nem nyilatkoztak, az említett nehézségek között az 
időveszteség, a szövetkezeti tagok közötti információáramlás problémái szerepeltek az első 
helyeken. 

5.5.5. A szövetkezetek foglalkoztatási szerepvállalása 

A vizsgált szociális szövetkezetek foglalkoztatási szerkezetét a konfekcióipari, kereskedelmi, illetve 
mezőgazdasági tevékenységek túlsúlya okán a női alkalmazottak túlsúlya jellemezte, férfitöbbség 
elsősorban az építőipari jellegű tevékenységet végző szervezetek esetében figyelhető meg. A 
jellemző életkor 26–49 év, azaz a foglalkoztatottak elsősorban a fiatalabb, középkorú, sok esetben 
családos személyek köréből kerülnek ki. Az 50 év feletti hátrányos helyzetű csoport ezzel szemben 
lakosságbeli részarányához képest több szövetkezetben alulreprezentált, különösen a férfiak 
estében. Ez is rámutat az 50 év feletti álláskeresők fokozottan hátrányos helyzetére, mivel ők, 
elsősorban azokon a területeken, ahol a szakmai tapasztalat nem jelent potenciális versenyelőnyt 
(könnyen tanulható és nehezen végezhető munkakörök, ilyen pl. a segédmunka, fizikai munka, ahol 
a fizikai teherbírás alapelvárás), hátránnyal indulnak a munkahelyekért folyó versenyben. Ezt a 
jelenséget valamelyest ellensúlyozza, hogy ott, ahol az álláskeresők kevésbé komoly fizikai 
igénybevétellel járó feladatokat végeznek, például a textilipar, varrás, fonás, takarítás egyes 
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szegmenseiben, az 50 éven felüliek magas (néhány szervezetnél 50%-ot is meghaladó) részaránya 
is előfordul. 

Az esélyhátrányok halmozódásának, a multiplikációs mutatónak az értékelése rámutatott, hogy 
a hátrányos helyzetű térségben az egyik legsúlyosabb esélyhátrányt az alacsony végzettség, 
fokozottan pedig a munkaerőpiaci igényekkel inkoherens képzettségi struktúra jelenti. Kiemelkedő 
tehát a jelentősége annak, hogy a vizsgált szociális szövetkezetek közel 60%-ban az alapfokú 
végzettséggel rendelkező álláskeresők meghatározó részarányt képviseltek a foglalkoztatottak 
között. Bár az alacsony végzettségűek nagyarányú jelenléte áttételesen (a munkaerőpiaci versenyben 
való boldogulás képességét tekintve) nehézséget jelenthet, inkább erősség, hogy az új típusú 
szociális szövetkezetek épp ott kívánják oldani a foglalkoztatási feszültségeket, ahol azok a 
legjobban beágyazottak. A többségében alacsony végzettségűeket foglalkoztató szociális 
szövetkezetek versenyhátrányát ráadásul oldja, hogy a foglalkoztatást – előkészítő vagy párhuzamos 
formában – a vizsgált szervezetek meghatározó hányadában képzéssel egészítik ki, illetve hogy a 
feladatkörök jelentős része egyébként sem igényel magasabb képzettséget, adott esetben könnyen 
betanítható. Egyes szakipari tevékenységeknél (pl. asztalos-, bútoripai munkák, légkondicionáló 
szerkezetek beüzemelése) a szakképesítés megléte döntő, itt többségében középfokú végzettségű 
álláskeresők fordulnak elő. A felsőfokú képzettséggel rendelkezők száma nem számottevő. A 
részben OKJ-s képzések két fő típusba sorolhatók: egyfelől – és a vizsgált csoportban ez a kör 
képez kisebb részarányt – a munka elvégzéséhez szükséges szakismeretek elsajátítására irányul (pl. 
zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, tartósítás, élelmiszer, bolti eladó), másik típusuk általános 
készségek és kompetenciák elsajátításához kapcsolódik. Ez utóbbi jelentősége nem elhanyagolható, 
hiszen az ebbe a körbe tartozó kompetencia- és ismeretcsoportok az elsődleges munkaerőpiac által 
is értékeltek, azaz a tranzitjelleg erősítése, a munkaerőpiaci boldogulás elősegítése felé mutat. A 
tematika ennél a típusnál rendkívül szerteágazó, találhatóak IT felhasználói szintű ismeretek (pl. 
számítógép kezelés, ECDL-modulcsalád tagjai), általános munkavállalói kompetenciák 
(tanulásmódszertan, kommunikációs képesség, személyiségfejlesztés, önéletrajzírás, álláspályázatok 
keresése, megpályázása stb.), illetve egyéb technikai tudást adó csomagok (pl. munkavédelem) is. A 
munkavállalók attitűdje a hátrányos helyzetű csoportban sok esetben komoly gátját képezi a 
munkaerőpiacon történő boldogulásnak. Nem meglepő tehát, hogy egyes szociális szövetkezetek 
fontosnak tartják, hogy a tagok önképe fejlődjön, amelyet önismereti kurzusok szervezésével 
kívánnak elősegíteni. Ez utóbbi fontossága meghatározó, hiszen csak az elsődleges munkaerőpiac 
elvárásaihoz, morális minőségéhez illeszkedő személyiség képes érdemben a versenyszférában 
boldogulni, ez pedig kimondott hosszú távú szövetkezeti, helyi, országos és európai uniós cél. Az 
önismereti kurzusok iránti igény a Start-munkaprogramokban résztvevő személyek körében is 
megjelent, ami növeli a jelentőségét annak, hogy e tekintetben a szövetkezetek is súlyt helyeznek a 
kérdésre. További fontos elem, hogy a szövetkezeti miliőben aktívan tevékenykedő álláskeresői kör 
munkavállalói tulajdonságai együtt fejlődhetnek, homogénebb (kisebb képesség és képzettségbeli 
különbségeket mutató) csoport alakulhat ki, amelyben az együttműködés könnyebb, egyúttal a 
tréningek ezen típusa eredményesebb lehet. 

Az életkor és a képzettség relációjában hátrányos helyzetű csoportok mellett egyes 
szervezeteknél magas részarányt képviselnek a romák is. A jelenség összefüggésben áll az új típusú 
szociális szövetkezetek térségére jellemző, hátrányos helyzetű településeken tapasztalható 
magasabb roma lakosságarány, amely önmagában is növeli ezen hátrányos helyzetű csoport 
részvételét, amelyen több esetben a hátrányos helyzet miatt – és a szövetkezet céljainak értelmében 
– a foglakoztatási preferenciarendszer is erősít. A mintában szerepelt olyan szociális szövetkezet, 
amelynek megalakulásában a helyi roma önkormányzattal és csoportokkal való szoros 
együttműködés képezte a fő hajtóerőt. A sort a pályakezdők, szintén szélsőséges eloszlás mellett 
tapasztalható 10% körüli részaránnyal, és a megváltozott munkaképességűek zárják. Ez utóbbi 
csoport az, amelyet a szociális szövetkezeti rendszer is alig, vagy egyáltalán nem volt képes 
aktivizálni, nemcsak azért, mert foglalkoztatásuk esetenként költséges előkészületeket kíván (teljes 
akadálymentesítés, speciális munkaeszközök), hanem azért is, mert ezen személyek relatív 
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versenyhátránya még a hátrányos helyzetű álláskeresők körében is kiemelkedő. Jó példát és kivételt 
mutatnak azok a szövetkezetek, amelyek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 
előtérbe helyezik, így részarányukat – a lehetőségeikhez mérten – igyekeznek növelni, ezáltal 
sokszor 10%-ot meghaladó foglalkoztatotti részarányt képesek felmutatni a csoportban. Az egyéb 
esélyhátrányok megjelenése elenyésző. 

Előremutató, hogy az új típusú szociális szövetkezetek foglalkoztatási fókusza igazolt módon a 
valóban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőkre helyeződik. Ennek 
megfelelően – rövidtávon mindenképpen – hozzájárul a forma a foglalkoztatási feszültségek 
oldásához. Ugyanakkor számottevő hatást a térségi foglalkoztatási viszonyok javulására a megfelelő 
volumenű munkaerő-felvétel mellett tudnak a szervezetek kifejteni. Az átlagos foglalkoztatott 
létszám a megkérdezett szervezetek körében 12 fő volt, 7,3 fős szórással. Több esetben 
tapasztalhatóak kiugró értékek, esetenként 25–30 fős szervezetek is előfordulnak, további jellemző 
méret a 10 fő körüli. Az új típusú szociális szövetkezetek relatív súlya ennek megfelelően igen eltérő, 
a városokban és a nagyközségekben kevésbé járul hozzá a hátrányos helyzetű álláskeresők 
munkanélkülisége mértékének oldásához, ugyanakkor ezek azok a gócpontok, amelyek kedvezőbb 
– akár a kereslet, akár a kínálat relációjában fennálló – adottságaik miatt nagyobb esélyekkel 
indulnak a hosszú távú fennmaradásért folytatott versenyben. Azokon a településeken azonban, 
ahol a nyilvántartott álláskeresők száma nem éri el a 100-at, egy 12–20 főt foglalkoztató szociális 
szövetkezet jelentős volument képvisel, a fenntartható foglalkoztatás és/vagy a tranzitszerep 
biztosítása esetén pedig a munkaerőpiaci feszültségek mérséklőjévé válhat. Azokon a hátrányos 
helyzetű településeken, ahol a szociális szövetkezetek (az új típusúak és a hagyományosak egyaránt) 
jelen vannak, az átlagos nyilvántartott álláskeresői szám 187,9, azonban a települések több, mint 
felén nem éri el a 100-at. A hátrányos helyzetű térségre vetítve, annak 885 településéből több, mint 
70%-on kisebb a nyilvántartott álláskeresők száma, mint 100 fő. Az új típusú szociális 
szövetkezetek tehát a térségi viszonyokat is figyelembe véve, a foglalkoztatás előmozdítói lehetnek.  

A 10–20 fő közötti foglalkoztatott létszám még a kisebb településeken is abba a tartományba 
esik, amely bőven feltölthető a helyi álláskeresőkből, így érthető, hogy a megkérdezett 
szövetkezetek meghatározó hányadában (közel 75%-ban) a helyi munkaerő domináns többségben 
volt. Ezt erősíti, hogy a végzett tevékenységek a legtöbb esetben kompatibilisek a helyi humán 
bázissal, azaz nem teszik szükségessé például képzettebb álláskeresők távolról történő vonzását. A 
létszám növekedésével egyre gyakrabban válik szükségessé a környékbeli települések 
munkaerejének mozgósítása, így a magasabb foglalkoztatott létszámmal bíró szövetkezeteknél ez 
sem ritka jelenség. Jellemzően ebben az esetben sem mutat túl a munkaerővonzás a járás határain. 

A szövetkezeti tagok többsége jellemzően fizikai munkát végez, amely módosul a tevékenységi 
forma munkaerő-igényessége és tudásigényessége függvényében, főleg azokban a szélsőséges 
esetekben, amelyekben a profil hangsúlyosan csak fizikai (építőipari segédmunkák), illetve inkább 
szellemi (üzletviteli tanácsadás) kapacitást igényel. A megkérdezett szervezeteknél a szellemi 
foglalkoztatottak átlagos részaránya valamivel 20% fölött alakult, és jellemzően alsóvezetői 
munkakörökben fordult elő. Az alsóvezetők aktív részvételére általánosságban szükség van, hiszen 
a segédmunkák esetében is kell legalább egy olyan személy, aki a feladatok helyi koordinációját, a 
munkaerő kontrollját képes biztosítani. Ennek a rétegnek a hiánya jelentős hatékonyságcsökkenést 
eredményez, különösen az önálló problémamegoldásban és munkavégzésben kevésbé gyakorlott, 
tartósan álláskereső, alacsony végzettségű és motiválatlan munkavállalók körében. Előnyös 
jelenség, hogy a fizikai dolgozók felé támasztott munkaköri elvárások sokszor vagy már 
megfelelnek a meglévő adottságoknak (különböző segédmunkák, gyomtalanítás, rakodás, takarítás), 
vagy a tagok a megfelelő képzéseken vesznek részt. 

A jellemző havi bruttó bér átlaga megközelítette a 115 ezer forintot, amely a minimálbérhez 
közeli, azt adott esetben néhány százalékkal haladja meg, ugyanakkor 40%-kal magasabb a 
közfoglalkoztatási bérnél, amely már önmagában is jelentős motivációs faktor a tagok számára. A 
fenntarthatóság tekintetében kulcskérdés, hogy a támogatások intenzitásának csökkenésével, a 
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források elapadásával a tagok termelékenysége összhangban lesz-e majd ezzel a bérszínvonallal, 
vagy fenn kell tartani a folyamatos dotációt, esetlegesen a bérviszonyok módosítását. 

A motiváció problémája a tartósan hátrányos helyzetű, a munkaerőpiactól esetenként akár 10 
éve elszakadt álláskeresők esetében különösen összetett kérdés, hiszen az eredményes, hatékony 
munkavégzéshez egyfajta elköteleződés – különösen a szociális szövetkezeti formában, ahol a tagok 
az eredmények elérésében „személyesen” érintettek, abból közvetlenül is profitálhatnak – 
elengedhetetlen. A vizsgálat eredményei rámutattak, hogy ott, ahol motivációs gondok léptek fel, 
azok hátterében olyan, általában folyamatosan ható tényezők munkáltak, mint a szegénységből 
adódó kilátástalanság, a reményvesztettség vagy a hosszú távú gondolkodás hiánya. A fentiek 
hatását részben maga a lehetőség ellensúlyozza. Több szövetkezeti vezető is úgy nyilatkozott, hogy 
már az, hogy elfogadható bérért az érintettek munkát vállalhatnak, gyakran olyan örömforrást 
jelent, amely az elhivatottságot, a céloknak való elkötelezettséget megalapozza. A tapasztalatok 
szerint a legnagyobb hatást a szövetkezeti vezetők tették – nagy átlagban – a tagokra, ők voltak 
azok, akik hozzáállásukkal példát tudtak mutatni, ezáltal az esetleges feszültségeket oldani. A 
motiváció növelésére alkalmazott eszközök széles skálán mozognak, az ismétlődő, gyakrabban 
megjelenő elemek között olyan jellemzően nem túl költséges, gyorsan alkalmazható megoldások 
találhatóak, mint a megfelelő munkahelyi környezet és légkör kialakítása, a türelmes hozzáállás, a 
kedvesség, a nyílt kommunikáció, a demokratikus miliő (akárcsak a döntéshozatali). Az anyagi 
ösztönzők közül elsősorban olyan időszakos jutalmak jelennek meg, amelyek az év egy adott 
szakához, jeles ünnepéhez (pl. karácsony) kapcsolódnak. Ezek vagy pénzbeliek, vagy valamilyen 
termékben, szolgáltatásban öltenek testet. Mindezek ellenére – bár kis, 5% alatti részarányban – 
előfordult már a tagság felfüggesztése is. Bár több szövetkezeti vezető elmondása szerint az 
elsődleges cél, hogy senkitől ne kelljen megválni – hiszen valahol éppen a szociális érzékenység a 
szövetkezet egyik mozgató ereje –, megesik, hogy a munkavállaló lehetetleníti el aktív részvételét a 
termelői folyamatban. Az elbocsátás indokai között nagyobb számban jelent meg a munkavédelmi 
szabályok nem megfelelő betartása és a gyakori hiányzás, munkaszocializációs problémák. 

A foglalkoztatással kapcsolatos motivációkból kiderült, hogy a szövetkezetek jelentős része a 
tranzitfoglalkoztatás megvalósításának elvi lehetősége mellett, vagy éppen azzal szemben a tartós 
megélhetés biztosítására kíván berendezkedni. Ennek megvalósítását azonban külső és belső 
elemek egyaránt nehezítik. A külső elemek közül a legsúlyosabb hátrányt a piaccal való inkoherencia 
jelenti, egyes termékeknek vagy nincs releváns méretű piacuk, vagy a – hatékony – piacra jutás 
feltételei korlátozottak. A belső tényezők specifikusabbak, ezáltal könnyebben kezelhetőek. Ezek 
közé tartozik a dolgozók esetenként alacsonyabb fokú motiváltsága, különösen a magas 
kockázatkerülés, amely az önfoglalkoztatóvá válás alapfeltételeként jelenne meg. Hasonló korlátot 
jelen több szociális szövetkezetnél maga a tevékenységi forma (pl. textil-, konfekcióipar, 
településrendezés stb.), amely az önállóvá válást kevésbé támogatja, vagy azért, mert a piaci 
viszonyok azt nem teszik megfelelő költséghatékonyság mellett lehetővé, vagy azért, mert a 
hatékony munkavégzés nagyobb alkalmazotti volument, esetleg a jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében erőteljes anyagi erőfeszítést igényel. Mindezek egy jövedelemhiányos, tőkeszegény 
társadalmi térben erősen korlátozott erőforrások. 

5.5.6. A tartós foglalkoztatáshoz szükséges erőforrások 

A vizsgálat az erőforrások három klasszikus típusára: a pénztőkére, a tárgyi eszközökre és a humán 
erőforrásra fókuszált. A pénztőke esetében a szervezetek többsége úgy nyilatkozott, hogy a 
lehetőségek a működéshez megfelelőek, ugyanakkor az eszközök karbantartására, különösen pedig 
fejlesztésére már nem tudnak megfelelő erőforrást elkülöníteni, amely a hosszú távú 
fenntarthatóság alapjait gyengíti. Ott, ahol a tőke előteremtése komoly nehézséget jelent, sok 
esetben meghatározó probléma a fogyasztói igény alacsony szintje, amelyet tovább súlyosbított, ha 
ahhoz a fizetőképesség hiánya társult. Azokon a településeken, amelyeken a szűk helyi kereslet 
gyenge mobilitási fokkal jár együtt, külön kihívást jelent a termékek szélesebb piacra való eljuttatása, 
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különösen akkor, ha annak ár/érték arányát a szövetkezet szeretné szinten tartani, és 
versenyképességét így előmozdítani. A készleten maradt termékek tovább emelik a működés 
költségeit, így a piacra jutás lehetőségeinek javítása nemcsak a bevételeket tudná növelni, de – 
bizonyos profilú vállalkozásoknál, ahol a készlet kérdése releváns – a kiadásokat is képes lenne 
csökkenteni. Kiemelt szerepe van mindennek azokban az ágazatokban és termékcsoportokban, 
amelyeknél a frissesség (pl. a biotermékek egyes tagjai, zöldségek-gyümölcsök) döntő minőségi 
faktor. A piacra jutás megoldása elérhető az állami koordináció megteremtésével, fokozásával az 
értékesítésben, esetleg a szövetkezetek olyan partnerekkel kialakított együttműködésén keresztül, 
amely, akár a versenyszférában működő szereplőként, megfelelő keresletet tud a termékekkel 
szembe állítani. A tőkéhez kapcsolódó problémák nem mutattak szignifikáns ágazati jegyeket, azok 
a legkülönbözőbb tevékenységeknél előfordultak, azonban nagy általánosságban kiderült, hogy a 
kereskedelem, egyáltalán a magasabb haszonkulcsú tercier szektorba tartozó szolgáltatások 
jellemzően jövedelmezőbbek, mint a termék-előállító, vagy a termelési-ellátási láncban „hátrébb” 
helyet foglaló szociális szövetkezetek. Ebben az értelemben a szociális szövetkezetek helyzete, 
kiemelten a periférikus térségekben, különösen kiszolgáltatott, hiszen többségük az ellátási lánc 
elején vagy közepén (jellemzően a primer és szekunder szektorban) foglal helyet (közel 55%), vagy 
gyenge fizetőképességű, szolgáltatásokra irányuló igényt céloz. Nagyobbak a tőkeellátás nehézségei 
azoknál az új típusú szociális szövetkezeteknél, amelyek kínálata döntő részben a helyi lakosságra 
fókuszál. Összességében az a tapasztalat, hogy ha a szociális szövetkezet a helyi erőforrásokat 
igyekszik mozgósítani tevékenysége során – amely integrált módon kapcsolódik a célrendszeréhez 
–, ugyanakkor piacát az ésszerű szállíthatóság határáig terjeszti ki – amellyel a keresleti potenciált 
tudja szélesíteni –, működése jobban megalapozott. 

A vizsgált szövetkezetek jellemzően két csoportba sorolhatóak az alapján, hogy bevételeik 
forrása milyen összetételt mutat. Ott, ahol a jövedelem nagyobb hányada a termék-
/szolgáltatásértékesítésből származik, illetve abból tervezett, problémát jelenthet egy olyan 
versenytárs közelsége, amely nagyobb, tőkeerősebb, jelentősebb piaci tapasztalattal rendelkezik, így 
összességében költséghatékonyabban működik. A térségben jelenlévő hasonló profilú szervezetek 
az általunk vizsgált példák esetében piacra lépési korlátot viszont nem képeztek. A 
szövetkezeteknek három lehetősége is adódik a versenyből fakadó nehézségek oldására: egyfelől az 
állami támogatások, pályázati lehetőségek kihasználásával, másfelől a versenytárssal való 
kooperáció elmélyítésével, amely a tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. A harmadik megoldást 
a piaci horizont olyan irányú szélesítése adhatja, amelynek alapja vagy az önkormányzattal való 
szorosabb együttműködés, a közfoglalkoztatással való erősebb kapcsolódás, esetlegesen extra – 
kielégítetlen – keresleti rések megtalálása. Ez utóbbira mutatnak példát azok a szociális 
szövetkezetek, amelyek a húsfeldolgozási tevékenységüket jutányos áru bérvágással, 
mozgókereskedéssel igyekeznek kiegészíteni. A másik bevételi csoportnál a támogatások szerepe 
meghatározó a bevételekben, itt a piaci verseny intenzitása még kevéssé kiélezett kérdés. 

Az indulás óta eltelt idő számos esetben még nem volt elég az önellátóvá váláshoz, így külön 
említést érdemel a pénztőke viszonylatában a támogatási/pályázati források lehívásának képessége. 
A kérdés súlyát növeli, hogy a kezdeti – a működésnél magasabb – tőkeigény (pl. gépek beszerzése, 
épületek kialakítása), illetve a tartalékok hiánya miatt a szövetkezetek jelentős részének ez a fő 
bevételi forrása. Egyes szövetkezetek a tevékenységüket hosszabb képzési fázissal igyekeznek 
megalapozni. Ez egyfelől hosszú távú szemléletre utal, ugyanakkor ezekben az esetekben a konkrét 
tevékenység még el sem indulhatott. 

A munkavállalói kör jellemzően kedvezőtlen szociális helyzetére tekintettel az új típusú szociális 
szövetkezetek esetében különösen érvényesül, hogy a vezetői kör rátermettsége meghatározó mind 
a működés, mind a likviditás biztosítása szempontjából. A kulcsot e tekintetben a pályázatírási 
képesség, az informáltság jelenti, megelőzve a piaci ismereteket. 

A kérdés átvezet a humán bázis értékeléséhez, amely bár önbevalláson alapult – a vezetők 
minősítették saját és alkalmazottaik rátermettségét hét dimenzió mentén –, a relatív értékek esetén 
jó közelítéssel tükrözi különösen a munkavállalókról alkotott vezetői benyomásokat (67. ábra). 
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67. ábra 
A kérdőívet kitöltő szervezetek vélekedése az alkalmazottaikról és vezető beosztású tagjaikról (2013) 

 
Adatok forrása: Saját felmérés 

Forrás: Saját szerkesztés (2016) 

Az alkalmazottak értékelésénél a leginkább egységes kategóriát – a korrigált szórásértékek alapján 
– a motiváltság és a megbízhatóság adták. Utóbbi magasabb fokot ért el, közelített a 4-hez, amelyet 
a szövetkezeti vezetők elsősorban azzal indokoltak, hogy a halmozottan hátrányos álláskeresők a 
lehetőségek szűkössége miatt különösen örülnek minden jövedelemszerzési alkalomnak, amelyet 
ennek megfelelően meg is becsülnek. A motiváltság 3,7-es átlagértékét a korábban bemutatott 
tényezők mozgatták. Több szövetkezeti vezető nyilatkozott úgy, hogy bár a munkavállalók 
képzettsége és kompetenciái sokszor a tevékenység végzésének hatékonyságát csökkentő 
hiányosságok, azokat valamelyest ellensúlyozza a szövetkezet – kiemelten pedig a munkalehetőség 
– iránt érzett lojalitás. A képzettség és kompetencia értékei végeztek a minta átlagában is az utolsó 
helyen, a teljes csoportra véve alig elérve a 3-as átlagot, amely összhangban van a foglalkoztatottak 
csoportjának strukturális elemzésénél kapott eredményekkel. A megbízhatóság és a csapatban való 
boldogulás képessége több esetben kedvezően értékelt tulajdonságok 1 alatti szórásértékekkel, 
amelyekkel szemben a közösségért tenni akarás már korántsem ért el ilyen jó megítélést. Több 
egyedi esetben azonban kirívóan magas osztályzatok adódtak, amelyek mögött egyfelől a közösség 
magasabb kohéziója, másfelől a tevékenység jellege játszik szerepet. Több olyan szövetkezet is a 
mintába került, amelynek feladatellátása során már adódott példa a közösség számára programok 
szervezésére. A vezetőség önértékelésében a szakértelem és a kompetencia szintén jellemzően 
alacsonyabb értékeket kapott, szemben a közösségért tenni akarással, a megbízhatósággal és a 
motiváltsággal, amely szinte minden esetben erősségnek bizonyult. Az első helyen a közösségért 
tenni akarás végzett, ráadásul ehhez a kategóriához kapcsolódott a legkisebb szórásérték, amely 
rámutat, hogy a vezetőség motivációi között a – szövetkezeti formával koherens módon – szociális 
szempontok döntő jelentőséggel bírtak. Ez utóbbi hozzáállás bíztató, figyelembe véve azokat a 
nehézségeket és kihívásokat, amelyekkel a jelenben és a jövőben az új típusú szociális 
szövetkezeteknek szembe kell nézniük. 

A tárgyi feltételek biztosításában, különösen a tőkeigényes tevékenységeknél hamar korlátot 
jelent az elérhető források korlátozottsága. Ennek ellenére a vizsgált szövetkezetek többsége úgy 
nyilatkozott, hogy az ellátottságuk ezen a téren megfelelő. Problémát jelent – szorosan 
összekapcsolódva a pénztőke helyzettel –, hogy az eszközök egy része felújítást és folyamatos 
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karbantartást igényel. Többen kiemelték, hogy a tevékenységnek helyt adó ingatlan felújítása és 
karbantartása kiemelkedő jelentőségű jövőbeli feladat. 

5.5.7. Az új típusú szociális szövetkezetek szerepe a települési környezet és a helyi társadalom helyzetének 
javításában, környezetvédelem és környezeti fenntarthatóság 

A vizsgált szövetkezeteknek több, mint kétharmada nyilatkozott úgy, hogy – akár közvetlenül a 
tevékenysége eredményeként, akár közvetetten – hozzájárul a hátrányos helyzetű 
települések/térségek fejlődéséhez. Ezen hatások megnyilvánulnak a munkanélküliség 
csökkentésében, a településen élők szociális helyzetének javításában, amely több csatorna mentén 
is visszahat a helyi gazdaságra. Elsők között csökkenti az állam és az önkormányzatok terheit, 
hiszen a közfoglalkoztatásra szoruló, esetlegesen passzív eszközökben részesülő álláskeresők száma 
csökken. A legkisebb településeken, amelyeken az önkormányzat közvetlen, esetenként napi szintű 
kapcsolatot tud tartani a hátrányos helyzetű személyekkel, a szociális ellátásra fordítandó idő és 
költségteher is mérséklődhet, amely jelenség kedvező az álláskeresőnek, családjának és az 
önkormányzatnak is. Az így felszabaduló erőforrások fejlesztésre is allokálhatóak. 

A tagok magasabb jövedelemhez jutása a helyi keresletet is nagy valószínűséggel növeli, hiszen 
az érintettek kereseti viszonyai sok esetben gyengék, a diszkrecionális jövedelem és a megtakarítási 
ráta alacsony, a többletbevételek így nagy százalékban fogyasztásban realizálódnak. 

Fontosak továbbá azok a hatások, amelyek a gazdasági dinamizmus – kis lélekszámú 
településeken ebben a szociális szövetkezeteknek érzékelhető súlya lehet – fokozódásán keresztül 
érvényesülnek, nő a vállalkozói kedv, a népességmegtartó képesség, a helyben maradó jövedelem, 
csökken a megélt szegénység mértéke, a bűnözés, javul a települési környezet stb. A további 
vállalkozások letelepedése – akár kapcsolódva a szociális szövetkezet által kiszolgált piaci szegmens 
ellátási láncába – növelheti az önkormányzat adóbevételeit, további helyi/települési pénzügyi 
erőforrást generálva. A vezetőség több esetben úgy nyilatkozott, hogy vélekedése szerint a 
szövetkezet működése javítja a közösség önértékelését, közösségformáló szerepet is felvállal, ezáltal 
része lehet a településmarketingnek. 

A tapasztalatok alapján az új típusú szociális szövetkezetek számos egyéb csatornán 
hozzájárulhatnak a településen élők életkörülményének javításához, akár szociális boltok 
működtetésén, akár a települési környezet rendben tartásán keresztül. Ebbe a körbe tartoznak azok 
a tevékenységek, amelyek az önkormányzati és egyéb közösségi intézmények munkáját hivatottak 
elősegíteni, legyen szó óvodáról, vagy szociális feladatokat ellátó intézményekről. Több példa 
adódott olyan esetekre, amelyekben a szociális szövetkezet a közterületek, közintézmények 
rendbetételében, tisztán tartásában vállaltak részt. Korábban említésre került a helyi alapanyagok 
felvétele, amely – az esetek jelentős részében – minőségi, egészséges és biztonságos élelmiszer-
ellátást tesznek lehetővé, azzal a fontos kiegészítő hatással, hogy ezáltal a közösség „öntudata”, 
önértékelése is javul, a termékekkel kapcsolatos megbecsültség és bizalom erősödik. 

A szövetkezetek egy része a helyi közösségek számára fontos feladatok kiszolgálása mellett 
kulturális tevékenységet is végez. Ezek között találhatóak közösségi rendezvények, például 
gasztronómiai fesztiválok szervezése, de dolgozói csapatépítő programok is. Némely esetben a 
szövetkezet faluház üzemeltetését, kialakítását is felvállalja. 

A legtöbb szociális szövetkezet folyamatos figyelmet fordít – lehetőségeihez mérten – a 
környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjaira. A legváltozatosabb megoldásokkal élnek, 
kezdve a tradicionális gazdálkodás hagyományainak átvételével, alkalmazásával (pl. komposztálás), 
folytatva a modernebb megközelítésekkel (pl. biogazdálkodás feltételrendszere). A hagyományos 
kézműves tevékenységekkel, a növénytermesztésben – a fentieken túl – a tudatos, tervszerű 
tápanyag-utánpótlással, vegyszermentes, hőkezeléses tartósítási eljárásokkal, ahol erre mód nyílik, 
újrahasznosított, környezetbarát csomagolóanyagok alkalmazásával csökkentik a 
környezetterhelést. A szövetkezetek amellett, hogy természetesen figyelmet fordítanak a jogszabályi 
előírásokra, nem egy esetben nyilatkoztak úgy, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre, a hulladék 
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lehetőségek szerinti újrahasznosítására kiemelt figyelmet fordítanak. A szállítási lehetőségek 
korlátozottságából, illetve a térség kedvezőtlen közlekedési viszonyaiból fakadó erősségek az 
alacsony „élelmiszer-kilométer” és üzemanyag költségek, amely egyúttal a csomagoló-, tartósító- és 
egyéb adalékanyagok használatát is kevésbé teszi szükségessé. A kínálat területi kiterjesztésekor 
ezen előnyök megtartása központi feladattá lép elő. 

5.5.8. A hosszú távú gazdasági fenntarthatóság 

A hosszú távú gazdasági fenntarthatóság vizsgálatának központi kérdése az a látszólagos 
ellentmondás, amely a szociális szempontokat kiemelten kezelő szociális szövetkezeti célrendszer 
és a hatékonyságra építő piaci viszonyok melletti rentabilitás iránti vágy között húzódik. A 
látszólagosság két tényező miatt is hangsúlyozandó. Egyfelől a versenyszféra is érvényesíthet 
szociális szempontokat működésében, másfelől a szociális szövetkezetek célrendszere sem zárja ki 
a hatékony piaci részvételt. 

A gazdasági eredményesség egyik tényezője, az adózás előtti eredmény a vizsgált szociális 
szövetkezetek körében jelentős szórást mutat, a szélsőségek a nulla forinttól (amely szervezetek 
még nem kezdték meg a jövedelemtermelő tevékenységet) a negyven milliós határig terjednek. 
Ebben szerepet játszik, hogy a vizsgálat a tevékenység megindításának évére esett, így az 
eredményeknél figyelembeveendők az indulás költségeinek hatásai – ki kell alakítani a működés 
feltételeit, az összehangolt munkavégzés lehetőségét – is. Magasabb bevétel többek között a 
zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó szociális szövetkezeteknél volt megfigyelhető. 
A tevékenységből származó bevételek az esetek többségében még nem haladják meg a pénzügyi 
források 50%-át, azaz számottevő és érzékelhető az állami támogatási, pályázati finanszírozás döntő 
szerepe. A bevételek között a vállalati vagy magán adományok szerepe – általánosságban – nem 
hangsúlyos. A likviditás biztosításának kulcseleme a pénzügyi tartalékok kérdése, amely területen 
az új típusú szociális szövetkezeteknek – hacsak az önkormányzat nem járul hozzá – igen kis 
hányada áll kedvezően. Többségük tehát számottevő, a tevékenységgel paritásban lévő pénzügyi 
tartalékkal nem rendelkezik. A képet árnyalja, hogy a likviditási, működési tartalékok képzése az 
indulás éveiben, különösen akkor, amikor az eredménynek még csak töredéke realizálható, nem 
alapelvárás. 

A keresleti kérdések esetében a vizsgálat külön mérte fel az igényt és az ahhoz kapcsolódó 
fizetőképességi viszonyokat. A felbontást a szövetkezeti rendszer gazdasági jellege tette 
szükségessé, hiszen, ahogy arról a korábbiakban részletesen esett szó, a célpiacok többsége olyan 
szociális szegmenseket foglal magában, amelyekben a jövedelmezőség megkérdőjelezhető. A 
vizsgálat eredményei tükrözték ezt a hipotézist, hiszen míg a megkérdezettek több, mint 2/3-a úgy 
foglalt állást, hogy termékére/szolgáltatására az igény fennáll, lényegesen kevesebben nyilatkoztak 
a fizetőképesség meglétéről. A célpiacok tehát keresleti szempontból gyengék, amelyekre – az alább 
bemutatott módszerekkel – a szövetkezetek meghatározó része reflektál. Mindezek mellett a 
vezetőség az esetek többségében nyilatkozott úgy, hogy meglátásaik szerint a fizetőképesség a 
térségben csökkenni fog, ezáltal a hosszú távú fenntarthatóság is megkérdőjeleződik. A döntő 
faktort – időlegesen feltételezve a versenyszféra 2013 évivel azonos jövőbeli részvételi arányát a 
területen – az állami, foglalkoztatáspolitikai eszközök kompozíciója fogja jelenteni, hiszen a 
hátrányos helyzetű személyek részéről megjelenő igényekhez a legfőbb jövedelmi bázist adott 
esetben épp az aktív – praktikusan a közfoglalkoztatás – és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök 
mennyisége és minősége adja. Elvi síkon, amennyiben a közfoglalkoztatási bér közeledne a 
minimálbérhez, a programba bevontak számától függően a szövetkezetre eső piaci potenciál 
jelentős növekedése valósulhatna meg. Tovább erősíti a fenti megállapítást, hogy a 
fizetőképességgel kapcsolatos legsúlyosabb problémák a lakossági igényekhez kapcsolódtak, a 
versenyszféra és az önkormányzati, állami kereslet esetében kevésbé vagy egyáltalán nem merültek 
föl. A lakossági piac egy meghatározott szegmense gazdaságilag inaktív, így itt a fizetőképességet a 
nyugellátás mértéke befolyásolja. 
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A keresleti viszonyokhoz kapcsolódóan a cégek több mint fele úgy véli, hogy a jelenlegi árszinten 
lényegesen több terméket nem tudna eladni, ugyanakkor készleten sem kell a legtöbb esetben 
nagyobb mennyiséget tartani. A kereslet területi és strukturális megoszlása határozott mintát mutat. 
Az indulás éveiben a helyi és járási kereslet – közel azonos arányban – meghaladja az összes 
kétharmadát, míg a megyei, régiós vagy országos szintű mindössze 10-10% körüli. Összességében 
a lakossági és a piaci szféra kereslete domináns, az állami/önkormányzati szférára eső hányad – 
ahol van ilyen – jellemzően nem több 15%-nál. A kereslet minőségi és területi jellegzetességeivel 
kapcsolatos elégedettség akkor nagyobb, ha abban helyinél magasabb területi szint és az állami, 
piaci szféra meghatározó elem, egyúttal ha az értékesítési piac földrajzilag kiterjedt. Ezzel szemben 
a gyengébb, sokszor a rentabilitási szintet sem biztosító helyi kereslettel kapcsolatosan már 
kedvezőtlenebbek a meglátások. 

A célpiacok keresleti viszonyainak javítására a szövetkezetek jelentős része tesz erőfeszítéseket, 
az alkalmazott eszközök, sokszor a lehetőségek által is behatárolt módon, a versenyszférában 
alkalmazottakhoz képest korlátozott számúak. A szövetkezetek kevesebb, mint felének nem 
okozott gondot a fogyasztókkal való folyamatos kapcsolattartás, a többiek nehéznek, vagy szinte 
elérhetetlennek értékelték jelenlegi, illetve jövőbeli lehetséges vevőik körét.  Ott, ahol a 
tevékenységnek voltak előzményei, például a startmunka mintaprogramban végzett termelés, a 
termékek ismertsége is nagyobb, segítve ezzel a piaci érvényesülést. Az alkalmazott eszközök között 
igen változatos megoldások is megjelennek, amelyek adott esetben odáig terjednek, hogy a 
szövetkezet valamely tagja személyes megkeresések során mutatja be a szervezet által nyújtott 
produktumokat. A főbb alkalmazott „marketing” módszereket három csoportba lehet sorolni: 

 Piacbefolyásoló eszközök. 

 A termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó erőfeszítések. 

 Az ellátási lánchoz, a partnerekhez kötődő megoldások. 

A piacbefolyásoló eszközök között a klasszikus és e-marketing megoldásai szerepelnek, magukban 
foglalva a stratégiaalkotás iránti elkötelezettséget és igényt, a piackutatást, illetve a szövetkezet 
profilját, főbb paramétereit bemutató honlap, adott esetben webshop készítését. A kutatás 
pillanatában az új típusú szociális szövetkezetek elenyésző hányada rendelkezett utóbbi 
megoldásokkal, azonban – igazodva a modern kor elvárásaihoz – a legtöbb vezető rövid távú céljai 
között szerepel legalább egy általános weboldal elindítása. A marketingeszközök alkalmazásának 
három legjellemzőbb akadálya a vezetőség idő-, pénz- és szakértelem hiánya, amelyek orvoslására 
– legalább két faktor tekintetében – a megfelelő tanácsadók igénybevétele megoldást jelent. 

Több szervezet próbálkozik a kereslet javításával a termék és/vagy szolgáltatás fejlesztésén 
keresztül. Részben azzal, hogy a minőségalapú szemléletmódot honosítják meg a 
tagokban/alkalmazottakban – szemben a gyorsasággal –, törekednek a termék/szolgáltatás 
folyamatos javítására. Ezt egészíti ki a kínálat szélesítése, amely különösen azoknál a szövetkezeknél 
járhat eredménnyel, amelyeknél a portfólió méretének növelése a hatékony munkavégzést csak 
kisebb mértékben terheli meg (ilyen például a helyi élelmiszer kiskereskedelem, szemben a mozgó 
árusítással, amely utóbbi esetében a többletkínálat számottevő, aránytalan költségnövekedéssel 
járhat). Szekunder jellegű tevékenységnél a minőség növelése és az eszközpark állapota között 
többen szoros kapcsolatot jelöltek meg, ezáltal hívva fel a figyelmet a korábban bemutatott 
tőkeszegény állapot bevételeket befolyásoló veszélyeire. 

A harmadik csoport az ellátási láncban történő akár előre, akár visszafelé mutató fejlesztést 
foglalja magában, több esetben az értékesítési csatorna javítását értve ezen. Utóbbira példa a piac 
szélesítését lehetővé tevő mozgóárusítás, mozgóboltok létrehozása, többek között az 
élelmiszerkereskedelemben. Ez utóbbi tevékenység legsúlyosabb korlátját a mozgó hűtőkapacitás 
biztosításának költségessége képezi. Több szociális szövetkezet kiemelte, hogy számára az 
ügyfelekkel való megfelelő elbánás és a folyamatos kapcsolattartás mennyire fontos, és hogy ezt a 
magatartást a dolgozók számára is elvárásként támasztják. Az ügyfélkapcsolatok szerepe az összes 
ágazatban döntő, az új típusú szociális szövetkezeteknél – különösképpen azoknál, amelyek a helyi 
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keresletre fókuszálnak – azonban még meghatározóbb, hiszen a kis- és aprófalvak városinál 
mélyebb közösségi kapcsolatrendszere hamar kiemelheti vagy leronthatja egy-egy 
termelő/szolgáltató presztízsét. A beszállítói kör esetében egyes szociális szövetkezetek kiemelték, 
hogy a meglévő partneri kör fenntartására, a folyamatos kommunikációra különösen nagy hangsúlyt 
helyeznek. Hogy mindezek megvalósíthatóak legyenek, a szövetkezeteknek túl kell lépniük azokon 
a kihívásokon, amelyekkel jelen pillanatban szembenéznek, ide értve az anyagi erőforrások hiányát, 
a minőségi és mennyiségi elvárásoknak való jobb megfelelést, a bevezetési szakasz, a piac 
kialakításának nehézségeit, és adott esetben a külföldi olcsó termékek versenyét. 

A vizsgált szövetkezetek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy bevételeik jelenleg nem fedezik 
kiadásaikat, így működésükhöz egyéb – praktikusan pályázati és támogatási – források bevonása 
szükséges. A jellemző bevétel kiegészítést a TÁMOP pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó 
jövedelmek képezik, amelyek időlegesen képesek biztosítani a működési költségeket. Utóbbi igaz a 
kedvezőbb piaci pozíciójú új típus szociális szövetkezetekre is, amelyek működésük során szintén 
kiemelkedően kezelik a pályázati források lehetőségét, fenntarthatóságuk ezek nélkül kérdéses. 
Ugyanakkor az indulás eme korai fázisában a gazdasági fenntarthatóság bevétel/kiadás szemléletű 
reális megítélése tekintetében figyelembe veendő a szerveztek tevékenysége, amely a primer szektor 
egyes területein eleve lehetetlenné teheti a korai bevétel generálást. Ebbe a körbe tartoznak azok a 
szociális szövetkezetek, amelyek a telepített ültetvények termőre fordulására várnak a termelés 
megindításához/fokozásához. A fejlesztések, karbantartási munkák jellemzően nem generálnak 
foglalkoztatásbővülést, amelyben szerepet játszik, hogy az eseti munkákra nem toboroznak, 
szerveznek új munkaerőt, azt a költséghatékony és alkuképes módon ellátni képes külső 
vállalkozókra, adott esetben bevált partnerre bízzák. A piaci szféra vállalkozói megbízása mellett 
szóló érv, hogy a jelentős mértékben pályázati forrástól függő szervezetek a pályázati konstrukció 
kínálta forrásbevonási és foglalkoztatási lehetőségeken túl csak korlátozott számban képesek 
munkaerőbázisukat bővíteni. A fentiek következtében a foglalkoztatottak száma jellemzően 
megegyezik az induló pályázat által támogatottakéval. A jövedelmezőségi helyzet javításának 
legfőbb megoldandó akadálya a szűk területi piac fókuszú tevékenység szélesítése, ezáltal a kereslet 
növelésének lehetővé tétele, hiszen a helyi keresletet gyengíti a fokozott munkanélküliség, amely az 
új típusú szociális szövetkezetek által kiszolgált térségben általánosan előforduló jelenség. 

Az üzleti tervezés, a célirányos piaci cselekvés igénye meghatározó a szövetkezetek 
eredményessége tekintetében, így egy jó üzleti terv még a piacitól eltérő célrendszerrel rendelkező 
új típusú szociális szövetkezetek esetében is fontos. Ugyanakkor a szövetkezetek többsége úgy 
nyilatkozott, hogy nem sikerült megalapozott stratégiai dokumentumot készíteni. Ennek hátterében 
egyben a versenyszféra számára is fennálló kihívások, például a gazdasági környezet magas fokú 
bizonytalansága álltak, ugyanakkor specifikus problémaként további korlátot jelentett a pályázati 
periódus idejének rövidsége, a tervezésre fordítható pénzösszeg (a terveknek célszerűen meg kellett 
előzniük a pályázat beadását, tehát a fő források realizálását), illetve a képzett szakemberek hiánya. 
A kis termelési volumen, a szövetkezetek termékei iránti időszakos igény, vagy az előállítás 
szezonális vonatkozásai – például a primer szektor egyes területein, hatást gyakorolva a szekunder 
feldolgozó kapacitásokra – megnehezítik a keresleti hullámhegyek és völgyek kisimítását, nehezítik 
a tervezést. 

A szövetkezetek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy tevékenységében érzékelhető a 
versenytársak aktivitása, azaz a mintába került szervezetek közös piacokon, szegmensekben 
tevékenykednek az elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatókkal. A területiséggel kapcsolatban 
kimutatott trend, hogy a helyi piacot célzó általános és/vagy alapszükségleteket ellátó szervezetek 
esetében a versenytárs nagyobb valószínűséggel helyezkedik el akár már a településen (amely 
jelenség különösen hangsúlyos volt az élelmiszer kiskereskedelemmel, általánosságban a helyi 
fogyasztókat célzó kereskedelemmel kapcsolatban), vagy annak közvetlen környezetében, a 
szomszédos községekben, városokban. Ezzel szemben a feldolgozó tevékenységet folytató 
szövetkezetek versenytársai jellemzően a városokban, a járási központokban végzik 
tevékenységüket. A szövetkezetek és a tisztábban piaci szereplők viszonyára jellemző, hogy 
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utóbbiak – az adott esetben több évtizedes piaci jelenlét miatt – jellemzően számottevőbb 
tapasztalattal rendelkeznek, piacuk és beszállítói körük kiterjedtebb, partnereik stabilabbak, erős, 
piacképes szakértelemmel bírnak, nagyobbak és tőkeerősebbek, ugyanakkor a szociális 
szövetkezetek a fontos társadalmi szerepvállalásuk miatt joggal számíthatnak a helyi közösségek 
lojalitására, megfelelő arculat kialakítása esetén vevőhűségére, egyes, a versenyszféra számára 
elérhetetlen pályázati forrásokra. A kulcskérdés, hogy ezek a potenciális előnyök képesek-e 
kompenzálni a foglalkoztatási célrendszerből és a fiatal szervezeti keretekből építkező 
versenyhátrányokat. A szociális szövetkezetek egyes szereplői hátrányként, mások lehetőségként 
élik meg a versenytárs jelenlétét. Azok, akik előnyöket említenek, felvetik, hogy megfelelő 
kommunikáció esetén együttműködés, kölcsönös tanulás is megvalósulhat, hiszen a számottevő 
tapasztalattal rendelkező, versenyszférában fejlődött szervezetek piaca többször csak első ránézésre 
fedi a szociális szövetkezetek tevékenysége által érintett célcsoportot, megtalálhatóak a közös 
pontok, de a kiegészítő funkciók is. Ahol ez nem megoldható, ott a szociális szövetkezetek 
tudástőkéjének növelése, működési környezetük lehetőségeinek bővítése, illetve a piaci 
viszonyokhoz folyamatoson igazított proaktív magatartás, a kiszolgálatlan piaci szegmensekre 
fókuszálás jelent megoldást. 

A vizsgálat rámutatott, hogy az új típusú szociális szövetkezetek innovativitásban jelentősen 
elmaradnak még a magyar kis- és középvállalkozásoktól is, amelyek körében Szerb László 
megállapítása szerint az innovációs tevékenység kevesebb, mint 16,9%-ra jellemző (SZERB L. – CSAPI 

V. – HORNYÁK M. – RIDEG A. – KRUZSLICZ F. – MÁRKUS G. – HORVÁTH Á. 2016). A megkérdezet 
szervezetek kevesebb, mint 10%-a nyilatkozott úgy, hogy valamilyen innovációt bevezetett a 
megalapítása óta. Ebben az arányban közrejátszik az innováció fogalmának eltérő értelmezése is, 
így a gyakorlatban magasabb arány feltételezhető, amely nem változtat azon a tényen, hogy 
folyamatos és intenzív, az eszközökre és a technológiákra is kiterjedő fejlesztés a vizsgált körre nem 
jellemző. A megvalósult innovációk többsége kisebb újításokra, sokszor a versenyszféra által már 
alkalmazott eljárásokra terjed, magában foglalva az értékesítési csatornák – helyi viszonylatban 
újszerű – kiépítését (pl. mozgóbolt, házhoz szállított élelmiszer). Mindezek ellenére a legtöbb újítás 
terén a megkérdezett szociális szövetkezetekre a piackövető magatartás jellemző. 

A szervezetek működésének problematikájának megismerése közel visz a feszültségek feloldását 
elősegítő akár állami, akár egyéni cselekvési tervek kidolgozásához, amely tekintetben kiemelt 
jelentőséggel bír, hogy a legsúlyosabb problémák a szállítói, vevői kapcsolatok területén adódtak, 
megelőzve a HR-kérdéseket, a likviditás növelését és a piac-, termék-, szolgáltatásfejlesztést, 
marketinget (68. ábra). 
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68. ábra 
Az egyes, működéssel összefüggő faktorok átlagos pontértékei (2013)* 

 
* 1 – egyáltalán nem jelent problémát, 5 – súlyos problémát jelent 

Adatok forrása: Saját felmérés 
Forrás: Saját szerkesztés (2016) 

A gyenge beszállítói kör a szervezet teljes tevékenységét képes drámai mértékben lerontani, a vevők 
megfelelő menedzselése nélkül pedig a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság kérdőjeleződik meg. 
A nehézségek egyaránt jelentkeznek az új vevők felkutatásában és a meglévők vásárlási 
mennyiségének növelésében. Az eleve nyomott áras értékesítésből, illetve a piac érzékelt 
árrugalmatlanságából következik a kedvezmények és akciók kialakításának nehézsége, amely 
beszűkíti az ilyen jellegű értékesítésnövelés lehetőségét. E tekintetben mozgásteret a termék 
minőségének javítása nyújthat. A fenti kérdések összekapcsolódnak a marketing és a humán 
erőforráshoz kapcsolódó problémákkal, amelyek együtt előrevetítik, hogy a hosszú távú 
fenntarthatóság tekintetében az értékesítés, és az ahhoz kapcsolódó erőforrások, kiegészítő 
szolgáltatások fejlesztése jelenti a legnagyobb kihívást. 

A humán erőforrás motiválásának, illetve jutalmazásának gátja a munkabér növelésének 
korlátozottsága, amely egyfelől pályázati oldalról behatárolt elem, másfelől a munka 
termelékenységével is összefüggő kérdés. Különösen kedvező, hogy a bért és a marketing 
feladatokhoz kapcsolódó humán erőforrás problémákat leszámítva a munkaerő felvétele, az 
alkalmazottak és a tagok fejlesztése a két legnagyobb erősség. A kérdés a magasabb képzettséget 
igényelő állások betöltésénél éleződik ki, azonban ez nem nehezíti érdemben a tevékenység 
folytatását, annál inkább a piacon való előrelépést. 

A likviditás kérdésköre kettős, mivel abban egyszerre jelenik meg a jellemzően kisebb 
feszültségeket okozó pályázati források elérése, illetve azok kontrollja, szemben a további, például 
tulajdonosi források, illetve hitelek hozzáférhetőségével. A hitelek elérhetőségét korlátozza, hogy 
azok fedezeteként a szövetkezetek ritkán rendelkeznek forgalomképes ingatlannal, adott esetben 
eszközzel, egyéb vagyontárgyakkal, illetve sok esetben nincs olyan, a profitabilitást, illetve a 
lehetőségekben rejlő potenciál kihasználhatóságát igazolni képes üzleti terv, amellyel a 
hitelkritériumoknak meg lehet felelni. Számos szervezet nem látja a rentabilitás biztosítottságát a 
pályázati források lejártával, így kifejezetten nehéz a hitelképesség igazolása. A likviditási 
nehézségekhez, praktikusan a szövetkezet indulásához és a foglalkoztatáshoz felhasznált pályázati 
forrásokon túlmutató fejlesztésekhez, bővítésekhez kapcsolódik, hogy jellemzően súlyos problémát 
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jelent új beruházások indítása, és a sok estben igen költséges termék- és 
szolgáltatásfejlesztés/megújítás. 

A működéshez kapcsolódó nehézségek egy speciális esete is kitűnt a válaszokból, amely a 
döntően mezőgazdasági, vagy a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó szociális szövetkeztek 
életét nehezíti, nevezetesen az időjárás kiszámíthatatlansága. A tapasztalatok rámutattak, hogy az 
egyre fokozódó időjárási szélsőségeknek való kitettség kiemelten érinti az új típusú szociális 
szövetkezeteket, mivel egyfelől a versenyszféránál jellemzően kisebb volumenben termelnek, 
területi portfóliójuk szűk, másfelől az alkalmazott eljárások, a technológia nem teszi lehetővé a 
modern védekezési megoldások – kárcsökkentő pénzügyi és egyéb módszerek – rendszeres 
alkalmazását. További szempont, hogy a mezőgazdasági termelés tőkeigényességének fokozásával, 
ezáltal a kiszolgáltatottság csökkenésével a munkaerőigény a technológia nyomására csökken, a 
foglalkoztatási cél megvalósítása nehezedik. 

A kooperáció a szövetkezetek esetében az egyike azoknak a kitörési pontoknak, amelyek mentén 
a transzferfoglalkoztatás és a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság egyaránt megvalósítható lehet. 
Ebben a dimenzióban az új típusú szociális szövetkezetek többszörösen beágyazottak, tekintettel 
erős társadalmi szerepükre, kapcsolatuk a versenyszféránál több elemben épít az 
önkormányzatokkal való együttműködésre, a további szociális szövetkezetekkel való kooperációra, 
és természetesen a piaci partnerekkel való jó viszony kialakítására és fenntartására. A működés 
kezdete óta eltelt második-harmadik évet követően kitűnik, hogy ezen a területen még igen komoly 
feladatok várnak a szociális szövetkezetekre. A szervezetek több, mint négyötöde nem alakított ki 
kapcsolatot versenyszférában tevékenykedő szereplőkkel, annak ellenére sem, hogy többségük 
erősen tervezi az együttműködés megkezdését. Esetükben a legfontosabb előnyök között a hosszú 
távú kapcsolatok kiépítése, a bérmunka és a közös piacra lépés lehetőségének javítása jelent meg 
vezető motivációként. A piaci szféra felé való közeledés remek eszköze lehetne akár egy 
egyszerűbb, bedolgozás jellegű tevékenység is, amely később szélesebb együttműködésben 
bontakozhat ki. Hasonlóan kedvezőtlen a kép a más szociális szövetkezetekkel való együttműködés 
terén, ahol – szemben a versenyszférával – a legsúlyosabb probléma az információhiány. A 
szervezetek alapvetően keveset tudnak egymásról, így az együttműködés lehetőségei is rejtve 
maradnak. Bíztató, hogy ez a nehézség könnyen leküzdhető egy olyan integrált információs 
rendszer kialakításával, amely legalább a főbb adatokat könnyen elérhető és kereshető módon, 
elérhetőségekkel együtt tartalmazza a szociális szövetkezetekről. Ott, ahol a válaszadó jelentősebb, 
nagyobb volumenű feldolgozó üzem vagy forgalmazó, több esetben remek kapcsolatot sikerült 
kialakítani őstermelőkkel, beszállítókkal, nagykereskedőkkel. Az önkormányzatokkal kiépített 
együttműködések változatos képet mutatnak, kezdve a kapcsolatok hiányától, a látszólagoson át 
egészen a kiválóig. Utóbbi akkor jellemző, ha a közös érdek a települési feladatok ellátásához 
kapcsolódik, vagy közvetlenül önkormányzati tagsági vagy polgármesteri elnökségi formában ölt 
testet. 

Az önfenntartás fokozásának igénye a legtöbb szervezetnél kiemelt hangsúlyt kap, elsősorban 
az egyedi piacképes tevékenység megőrzésén, a minőség szinten tartásán, fejlesztésén, ebből 
következően a már meglévő vevőkör megtartásán, bővítésén keresztül. Ezen tevékenység legfőbb 
korlátját, több szervezet meglátása szerint, a korábban vizsgált erőforráshiány jelenti. A további 
fejlődéshez újabb, lehetőleg megyei vagy országos szintű piacokat szükséges megcélozni, és 
amennyiben arra a szövetkezetnek lehetősége van, a biztonságot és állandóságot fokozó biztos 
felvásárlói szerződéseket kötni. Ez utóbbi esetben a minél szélesebb és stabilabb vevőkör rögzítése 
stratégiai jelentőségű. 

Az induláshoz és fejlődéshez ez idáig az induló TÁMOP- és Leader-pályázatokon elérhető 
források nyújtották a legnagyobb segítséget, egyes esetekben kiegészülve az önkormányzatok 
támogatásával (például tőkeemeléshez). Azonban a szövetkezetek a jövőben a decentralizált, 
valamint a központi kormányzattól is fokozott segítséget várnak, természetesen az anyagiakon 
túlmutatót. Előbbiek szerepét elsősorban a piacbővítés elősegítésében, a gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésében, valamint a megrendelések növelésében látják. Utóbbitól az erőforrás-horizont 
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szélesítését várják, amely magában foglalja a feldolgozó kapacitások bővítését, az eszközbeszerzést, 
illetve bér- és járulékfizetési céllal a pénzügyi tartalékképzéshez a pályázati és hitellehetőségek 
növelését. A jogszabályi környezet módosításán túl a szövetkezetek úgy vélik, hogy céljaik elérését 
elsősorban egy olyan tanácsadási támogatás segítené, amely magában foglalja a pályázati 
tájékoztatást, a piacszervezést, a logisztika menedzselését, a projektgenerálást, illetve a fejlesztési és 
finanszírozási lehetőségek feltárását. Különösen jelentős igény mutatkozott a hálózatfejlesztés 
támogatására, azaz a kapcsolatok erősítésére minden, a tevékenységben érintett partner között, 
amely egyfelől alapfeltétele a kooperációnak, másfelől lehetséges horizontot nyújt a lehetőségek 
kibontakoztatásához. 

Az új típusú szociális szövetkezetek olyan komplex társadalmi–gazdasági térrendszerbe 
ágyazottan folytatják tevékenységüket, ahol a működés és a fejlődés elősegítésének kulcsa a helyi 
öntevékeny cselekvés mellett a sikeres gazdaságfejlesztés feltételrendszerének javítása. Tekintettel 
a szociális szövetkezetek célrendszerére (közösségi érdekek figyelembevétele, helyi közösségek 
fenntarthatóságának elősegítése, szociális, kulturális célok), illetve sajátos munkavállalói (számos 
esetben hátrányos helyzetű személyek) és piaci bázisára (helyi piac jellemzően meghatározó szerepe, 
részben kedvezőtlenebb anyagi pozíciójú társadalmi csoportok igényeinek kiszolgálása), feltehető, 
hogy a szociális gazdaság, különös tekintettel a szociális szövetkezetekre, önfenntartó képessége 
mindig igényelni fog valamilyenféle, részben anyagi, részben egyéb támogatást, illetve vegyes 
működést. Ez utóbbi szükségességét erősíti, hogy a szociális szövetkezetek esetében – a 
korábbiakban írtakkal összefüggésben – különös súllyal kerül figyelembevételre a helyi közösségek 
társadalmi–gazdasági helyzetének javítási igénye, a lokális fejlődés elősegítése, illetve a kulturális élet 
támogatása. A szociális szövetkezetek ezen felül hozzájárulhatnak szociális, oktatási célok 
megvalósításához, amelyek hatékonyságát elősegíti, ha a települések vezetői, adott esetben 
vállalkozói, illetve az önkormányzatok tagjai annak működésében szerepet tölthetnek be. Ehhez, 
illetve a hosszú távú működés biztosításához szükség van az állami, az önkormányzati és az üzleti 
szektor összehangolt támogatására, a feketegazdaság visszaszorítására, az őstermelők támogatására, 
a jogi, pénzügyi szaktanácsadói, szakmai szolgáltatói és képzési háttér biztosítására. Elsősorban 
azért, mert a szociális szövetkezetek versenyképességének fejlesztésével elősegíthető, hogy a 
gazdasági növekedés a nagyobb hozzáadott értéket megtestesítő termékek és szolgáltatások 
bővítésével valósuljon meg. Más lehetőség hiányában ugyanis a közfoglalkoztatásból kikerülő, 
munkatapasztalattal rendelkezők számára – különösen a legelmaradottabb országrészekben, 
településeken – szinte egyetlen eszközként az új típusú szociális szövetkezetek jelenthetik a 
megélhetést. Az önellátást, önfenntartást megalapozó, a tagi munkavégzésre irányuló jogviszony 
elterjesztésére 2014 végétől egy új, a „Sui Generis” programhoz kapcsolódó pályázati forrás is 
megnyílt, amely felhasználható többek között szakmai, pénzügyi, adminisztratív kapacitások 
fejlesztésére, illetve a szükséges háttérszolgáltatások biztosítására, illetve a technológia 
karbantartásra, modernizálására, korszerűsítésére, új termelőeszközök beszerzésére is. E 
pályázatoknál előnyt élvezhetnek az értékteremtő startmunka mintaprogram alapjain szerveződő 
szociális szövetkezetek, amely elősegíti a két program szinergiákon alapuló összehangolásának 
megteremtését.  
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6. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A jelen dolgozat a munkaerőpiaci esélyhátrányok halmozódásának vizsgálatán keresztül definiálta a hátrányos 
helyzetű álláskeresők csoportját, meghatározta a C-típusú munkanélküliek fogalmát, majd értékelte az egyes 
releváns tényezők multiplikáció szempontjából vett sajátosságait az említett csoport, illetve a magyarországi 
településszerkezet relációjában. A fentieken keresztül: 

 Megállapította, hogy a multiplikáció (esélyhátrány-halmozódás) problémája fokozottan 
jelen van a C-típusú álláskeresők csoportjában. 

 A REM (Relatív Esélyhátrány Mutató) lehetővé teszi a halmozódási hatások mérését, 
elősegíti az ok-okozati kapcsolatok elemzését. 

 Feltárta azokat a munkaerőpiaci esélyhátrányokat, amelyek a leghátrányosabb helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiaci boldogulására hatnak. 

 Rámutatott, hogy a legsúlyosabb esélyhátránynak a kedvezőtlen családi állapot, második 
helyen az alacsony iskolai végzettség bizonyult. Ezt a rossz anyagi helyzet, az 50 év feletti 
kor és a tartós munkanélküliség követte, ugyanakkor a pályakezdő státusz szerepe a 
halmozódás kialakulásában nem volt számottevő. 

 Feltárta az egyes esélyhátárnyok kölcsönhatásrendszerét, és leírta azok két típusát, az 
okozati (tartós munkanélküliség, rossz anyagi helyzet) és a keresztkölcsönható változatokat, 
azok működési mechanizmusát. 

 Míg az okozati esélyhátrányok a halmozódásnak inkább következményei, a 
keresztkölcsönható típus a multiplikáció szempontjából okként és okozatként is 
megjelenhet. Az okozati esélyhátrányok megszűntetése a munkaerőpiaci hátrányos helyzet 
oldásának szükséges feltétele. 

 A csoportok előtt álló kihívások a domináns esélyhátrány jellegétől függően különbözőek, 
az alacsony iskolai végzettségűeknél a megfelelő egzisztenciát biztosító álláshelyek 
szűkössége, illetve a munkahelyekért folytatott versenyben tapasztalható lemaradás, a 
családosoknál a relatív (egy főre eső) jövedelem alacsony foka és a logisztikai nehézségek 
okoztak gondot. A 18 év alattiak helyzete egyfelől rossz anyagi helyzetük, képzettségi 
viszonyaik és családi állapotuk miatt is halmozottan terhelt. Az 50 év feletti C-típusú 
álláskeresők körében a képzettségek elavulása, a kedvezőtlen családi állapot együtt járt a 
fiatal munkaerővel szemben tapasztalható versenyhátrány és alacsonyabb mobilitási fok 
érvényesülésével. 

A multiplikáció területi vizsgálata rámutatott, hogy: 

 A multiplikációs index segítséget nyújt az esélyhátrányok halmozódásának mértékének 
feltárásában, a hatótényezők azonosításában. 

 A munkaerőpiaci térszerkezet a halmozódás tekintetében eltér a relatív mutató által leírt 
struktúrától, olyan települések is érintettek lehetnek előbbi problémában, amelyek 
munkaerőpiaci mutatóik tekintetében kedvező pozícióban vannak. 

 A multiplikációs térszerkezet három domináns térségre (kedvező, átmeneti, fokozottan 
érintett) oszlik, amelyen belül további egységek azonosíthatók. 

 Az esélyhátrányok halmozódását mérsékeli a kedvező munkaerőpiaci környezet, 
amennyiben az együtt jár a szuburbanizáció, a munkaerő-beáramlás és/vagy valamely erős 
felsőoktatási központ jelenlétével. Önmagában a jobb foglalkoztatási helyzetű központ nem 
indukálja az esélyhátrányok halmozódásában való érintettség alacsony fokát. 

 A szubperiféria helyzete az esélyhátrányok halmozódásában különösen kedvezőtlen. 

 A domináns esélyhátrányok között az alacsony iskolai végzettség országosan első helyen 
szerepelt, azonban a kedvezőbb foglalkoztatási helyzetű területek és a depressziós térségek 
probléma mintázata e tekintetben némiképp eltér. 



180 
 

 A kedvezőbb adottságú térségekben az 50 év feletti kor jellemzőbb probléma, amely a 
képzetlenséggel jár együtt, míg a leghátrányosabb helyzetű térségekben a képzetlenség 
dominanciája mellett második helyen a tartós munkanélküliség jelenik meg. 

 Az esélyhátrányok halmozódásából fakadó feszültségek a magyarországi járások többségét 
fokozottan érintik. 

 A multiplikáció változékonysága a válság időszakában jelnetős volt, a helyzet a kedvezőbb 
pozíciójú országrészeken drámaibb mértékben romlott, amelyben szerepet játszott, hogy 
ezek a területek a közfoglalkoztatásból kevésbé részesülhettek. Ezzel együtt utóbbi eszköz 
jelentős kedvező irányú hatást volt képes a multiplikáció alakulására kifejteni. 

A halmozódás problematikájának elemzésének legfőbb tanulsága, hogy az esélyhátrányok eltérő 
kompozíciója különböző módon hat további feszültségek megjelenésére és rögzülésére, egyúttal a 
halmozottan hátrányos helyzet nagyobb mértékben képes rontani a munkaerőpiaci-területi 
esélyeket, mint egy-egy esélyhátrány önmagában. A leghátrányosabb helyzetű térségek és C-típsú 
álláskeresők munkaerőpiaci helyzetének tartós javításához elengedhetetlen, hogy az egyes 
foglalkoztatáspolitikai eszközök célirányosan reflektáljanak az egyes halmozódási típusok által 
kialakított problémarendszerre. Az okozati esélyhátrányok megszűntetése az egyik legfontosabb 
feladat, azaz a munkaerőpiaci reintegráció szükséges feltétele, hogy az álláskeresők anyagi helyzete 
javuljon, emellett munkaszocializációjuk fejlődjön. A közfoglalkoztatás e tekintetben egy adekvát 
eszköznek tűnik, azonban az, hogy jelenleg ez a megoldás inkább korlátozza az eszköz 
érvényesülését, további megoldások keresésére késztet. A két leginkább járható alternatíva a 
multiplikáció természetének ismeretében, ha a foglalkoztatás olyan célirányos formában valósul 
meg, amely megfelel az alábbi három feltételnek: 

 Megfelelő fizetést kínál ahhoz, hogy az álláskereső a napi szükségleteit, illetve az álláskeresés 
anyagi terheit finanszírozni tudja (itt is hangsúlyos a halmozódás vizsgálata, a bért adott 
esetben az álláskereső multiplikációban való érintettségéhez, annak jellegéhez célszerű 
igazítani). 

 Az álláskereső olyan munkát végez, amely legalább érintőlegesen kapcsolódik az elsődleges 
piaci struktúrákhoz. 

 A munkavégzés időtartama tartós, adott esetben határozatlan idejű, amely során az érintett 
szervezetek folyamatos mentorálással segítik az álláskeresőt státusza oldásában (a 
reintegrációban). 

A foglalkoztatási alternatívák mellett a multiplikáció hatásait is oldja a passzív és aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, amely egyfelől alanyi jogon megfelelő megélhetést 
biztosít, ugyanakkor az álláskeresőket olyan célirányos programokra irányítja, amelynek szerkezetét 
komplex munkaerőpiaci pozíciója alapján dolgozták ki. Ez akár egyedi mentorálással még 
magasabb fokon valósítható meg. 

Akkor azonban, ha a foglalkoztatáspolitikai eszközök az egy-egy esélyhátrányra való reagálás 
felől nem fordulnak a hatásmintázatok egyéni szintű felmérése és célirányos oldása felé, a helyzet 
javítására korlátozott a lehetőség. 

A 2007-től 2013-ig tartó időszak munkaerőpiaci sérülékenységének, tágabb értelemben szenzitivitásának vizsgálat 
az alábbi főbb eredményeket hozta: 

 A szenzitivitási index segítségével feltárhatóvá vált hazánk „válságszenzitivitás” 
térségtípusainak azonosítása, a célban foglalt hatások értékelése. 

 A szenzitivitás fogalmának értelmezésekor megkülönböztetésre került a fragilis–stabil–
reaktív jelleg, illetve a vizsgálat tárgyát képezte több időszakos bontásban ezen típusok 
területi megjelenésének feltárása. 

 A 2007–2011-ig terjedő időszakban elsősorban a válság leírt hatásainak következtében a 
magyarországi térszerkezet fragilis jelleget mutatott. 
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 A munkaerőpiaci helyzet romlásával a stabil települések köre szűkül a fragilis, illetve reaktív 
kategória javára. 

 A 2011–2013-ig tartó folyamatokat a reaktivitás dominálta, ebben kiemelkedő szerepe volt 
a foglalkoztatáspolitikának, különösen a közfoglalkoztatás 2011-es átszervezésének. 

 A teljes időszakban a magyarországi települések körét a fragilitás uralta, reaktivitás inkább 
az aprófalvas, határ menti településeken, stabilitás a klasszikusan jobb foglalkoztatási 
mutatójú területeken jelent meg. A mögöttes hatások között a válság által generált 
leépítések, illetve a közfoglalkoztatotti létszámok növelése játszott meghatározó szerepet. 

 Egyértelmű kapcsolat a településméret és a szenzitivitás között a reaktív kategóriában 
jelenik meg (a kisebb települések reaktívabbak), a fragilisban kevésbé markáns az 
összefüggés. 

 Hazánk munkaerőpiaci térstruktúrája a szenzitivitás tekintetében sajátos jelleget mutat, 
egyedi belső szerkezetű makrotérségek feltárására kerülhetett sor. Magyarország 
munkaerőpiaci szenzitivitási térszerkezete 9 sajátos belső struktúrájú övezetből épül fel: a 
stabil mag, a mag fragilis perifériája és nyúlványai, a BVC korridor, a Balaton övezet, az 
átmeneti zóna, a főleg Zala megye területére kiterjedő kevert félfragilis zóna, a sporadikus 
válságmagok és a szenzitív fragilis szubperiféria. 

 A válság időszaka a térszerkezetben a kiegyenlítődés felé hatott, amelyben egyfelől a 
kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű megyék 2007-től 2011-ig tartó erős fragilitása, másfelől 
a munkaerőpiaci depresszió 2011-től induló reaktivitása játszott szerepet. 

Bármely térségi szint fejlesztésekor meghatározó tényezővé célszerű tenni a szenzitivitási jelleg 
vizsgálatát, hiszen ezen keresztül olyan további elemek integrálhatók a stratégiai tervezés 
eszköztárába, amelyeken keresztül érzékelhetően jobban fel lehet készülni a globális és lokális 
trendek várható hatásaira. A közfoglalkoztatás hatékonyságát növeli, ha megvalósul annak 
célirányos szenzitivitáson alapuló monitoringja. Ugyanez fordítva is igaz, a reaktív és stabil jelleg 
hatótényezőinek mikro szinten történő feltárása hozzájárul a fejlesztési programok hatékonyabb 
kivitelezéséhez. A szenzitivitás kérdésköre a magyarországi térstruktúra értékelésének friss eleme, 
ugyanakkor hosszú távon általános tényezőjévé válhat nemcsak a hosszú távú tervezésnek, de az 
éppen futó projektek kontroljának is, alkalmazása különösen a térstruktúra jelentős részét érintő 
beavatkozások esetén különösen hasznos. 

A leghátrányosabb helyzetű álláskeresők és térségek mobilitási fokának vizsgálata rámutatott, hogy: 

 A mobilitás peremfeltételei jelentős csoportspecifikus és térségi jegyekkel bírnak, mind a 
felvállalandó utazási távolságok, mind a költségek, illetve az elvárt jövedelmek tekintetében 
a C-típusú álláskeresők köre, esélyhátrányaikkal is összefüggésben különböző mobilitási 
motivációjú csoportokra tagolódik. 

 Összességében létezik a hátrányos helyzetű személyek mobilitási fokára vonatkozó tipikus 
preferencia mintázat. 

 A vizsgálat rámutatott, hogy a feltárt mobilitást korlátozó faktorok két jól elkülöníthető 
csoportba, endogén és exogén tényezőkbe sorolhatók, amelyek közül a vizsgált személyek 
körében utóbbi meghatározóbb. 

 A mobilitás legerősebb gátjai a csoport szempontjából az ingázással elérhető jövedelmek 
alacsony foka, illetve az utazási költségek magas összege. 

 Az utazási támogatás teljeskörű elérésével a területi kép számottevő mértékben javul, az 
eredeti, kedvezőbb mobilitású zónák megerősödnek, ugyanakkor a csoporthatások a 
mobilitási fokot tovább korlátozzák. 

 Kitűnt, hogy amennyiben a napi szintű ingázást semmilyen támogatás nem segíti , a 
hátrányos helyzetű térség településeinek jelentős hányada a csoport által definiált mobilitási 
küszöbérték legalsó foka alá esik. 
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 Költségtérítés nélkül a vizsgált térség településeinek többségén az ingázás optimális eszköze 
a személygépjármű, amelynek helyét támogatás esetén a busz veszi át. A vonat szerepe 
részleges. 

 A C-típusú álláskeresők többségének a bentlakás felvállalása nem lehetséges alternatíva, 
amelynek egyik meghatározó oka az esélyhátrányok együttes előfordulása által generált 
„rugalmasság”-csökkenés. 

 A mobilitás ingázási határértékei a távolság és a költségek vonatkozásában egyértelművé 
tették, hogy rövidtávon csupán a helyi járási foglalkoztatási központ merül föl a hátrányos 
helyzetű álláskeresők számára releváns célirányként. 

 A mobilitási modell segítségével azonosítható és szimulálható Magyarország hátrányos 
helyzetű településeinek és álláskeresőinek mobilitási foka. 

 Az ingázás költségeinek területi vizsgálatán keresztül sajátos térelemeket sikerült lokalizálni: 
a. foglalkoztatási központokat övező közvetlen kapcsolódási zónák; 
b. háttérterületek; 
c. belső vagy külső izolált szubperifériák, továbbá 
d. fokozottan hátrányos munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott 

közvetlen kapcsolódási zónák 
e. kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott közvetlen 

kapcsolódási zónák 

 Azokon a területeken, amelyeken a személygépjárművel történő ingázás nem jelentett 
megoldást, a buszközlekedés sem képes érdemben oldani az izoláltságot. Ugyanakkor a 
vasúti közlekedés is csak korlátozottan képes hozzájárulni a mobilitási feszültségek 
enyhítéséhez. 

 A szélsőértéken számolt modell rámutatott, hogy országosan a vizsgált térségben öt, kvázi 
összefüggő, zéró mobilitású zóna jelenik meg. 

 Az utazási támogatások beemelése a modellbe további két térségtípus létezését tárta fel: a 
költségkorlát dominálta településekét és a költség és időkorlát dominálta településekét. 

 A C-típusú álláskeresők mobilitási készsége és képessége, a közlekedési eszközök rendkívül 
alacsony elérhetősége rontja a mobilitási lehetőségek kibontakoztatásának esélyét a jól 
rendelkezésre álló közlekedési alternatívák esetében is. 

 Ugyanakkor a hátrányos helyzetű személyek számára több településcsoport esetében is 
létezik olyan optimális ingázási stratégia, amellyel az érintettek mobilitási esélyei, ha 
korlátozott mértékben is, de növelhetők. 

A vizsgálatból kitűnt, hogy a célcsoport körében csak akkor fog érdemben emelkedni a mobilitási 
fok, amennyiben annak egyes komponenseiben – pl. elérhető jövedelmek, utazási költségek és idők, 
menetrend szinkronitás – több tényező mentén egyszerre jön létre javulás. Ennek hiányában az 
egyes hatások egymást kioltják, és az akadályok részleges fennállása az ingázás vállalását a csoport 
jelentős hányada számára számottevően korlátozza. A mobilitási fok növelésének legfőbb eszközei 
a vizsgálat alapján térségspecifikusan: 

 A zéró mobilitású zónák esetén a dolgozatban tárgyalt specifikus megoldások, a járatok 
átütemezése, a közlekedési hálózat fejlesztése, illetve a helyi foglalkoztatási központ 
megerősítése vezethet eredményre, utóbbi megoldás vezethet eredményre a kedvezőbb 
munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott közvetlen kapcsolódási zónák 
esetében is. 

 Ezzel szemben a foglalkoztatási központokat övező közvetlen kapcsolódási zónák és a 
kedvezőbb munkaerőpiaci helyzetű központok által összefogott közvetlen kapcsolódási 
zónák esetében az endogén faktorok (mobilitás kedv fokozása, állákeresés elősegítése, a 
családi állapotból fakadó logisztikai problémák) oldása az adekvát lépés. 
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 Ott, ahol az optimális ingázási stratégia számottevő előnyokkel rendelkezik, szükséges 
elősegíteni, hogy az álláskeresők számára az adott esetben optimális közlekedési eszköz 
elérhetővé válhasson. A személygépjárműnél az ingázás közösségi szintű szervezése, 
koordinálása, falubusz vagy személygépjármű rendelkezésre bocsátása jelentős segítséget 
nyújthat. 

A mobilitási lehetőségek bővítéséhez ugyanakkor indokoltnak tűnik egyfelől az álláskeresők 
körének versenyképességének javítása, másfelől a foglalkoztatási központok munkaerő-
keresletének erősítése. Amennyiben erre nincs, vagy csak korlátozottan van lehetőség, úgy a helyi 
foglalkoztatás növelése hidalhatja át a szubperiféria és a fejlett térségek között fennálló 
munkaerőpiaci szakadékot, és vezethet a kedvező irányú területi kiegyenlítődéshez. 

A közfoglalkoztatás rendszerének vizsgálata rámutatott: 

 A startközmunkaprogramok hatásaira, a munkaerőpiaci térstruktúra alakulására. Annak 
köszönhetően, hogy a programok jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű 
álláskeresőket és nagy tömegben vontak be a szubperifériáról, a munkaerőpiaci 
kiegyenlítődés felé mutattak. 

 A Start-munkaprogramok bevezetése alapvetően változtatta meg a térstruktúrát, még 
inkább a perifériák irányába tolva a hangsúlyt. 

 A közfoglalkoztatási térszerkezet belső struktúrája 2012/2013 viszonylatában jelentősen 
átalakult, majd a stabilitás vált általánossá. 

 A közfoglalkoztatás tekintetében a szubperiféria sajátos utat jár, szerkezete e tekintetben 
több dimenzió mentén is egyedi, a domináns Start-munkaprogramok mellett másodlagos 
helyen a hosszú távú közfoglalkoztatás játszik döntő szerepet. 

 A Start-munkaprogram pillérei közül a mezőgazdasági és belvízelvezetési megoldások 
hasznosultak a leginkább első helyen, az infrastruktúrafejlesztési és téli közfoglalkoztatási 
pillérek fontos kiegészítő szereppel bírnak. 

 A pillérek alkalmazása igazodott a természeti környezet és a társadalmi közeg elvárásaihoz, 
egyúttal az önkormányzatok célrendszeréhez. 

 A Start-munkaprogramok egyik legfőbb előnye a hozzájuk kapcsolódó kedvező támogatási 
intenzitás, amelyet az önkormányzatok számos értékteremtő beruházás megalapozására fel 
tudtak használni. 

 Az önkormányzatok számára a legfőbb terhet a korlátozott helyi erőforrások (különösen a 
termőterületek és humán tőke), illetve az adminisztrációs kötelezettségek jelentik. Nagyobb 
létszámú közfoglalkoztatóknál ezek mellé felzárkóznak a programok koordinálásának 
kihívásai. 

 A közfoglalkoztatás szervezésére három jól elkülönülő stratégiát dolgoztak ki az 
önkormányzatok. 

 A Start-munkaprogramba kerülő személyek esetében megfigyelhető egy három lépcsős, 
sajátos kihívásrendszerrel rendelkező munkaszocializációs ciklus. 

 A Start-munkaprogramok, egyáltalán a közfoglalkoztatás tervezésénél, nem kap elég 
figyelmet a helyi munkaerőpiaci viszonyok feltérképezése. 

 Az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás legfőbb előnyei a jelentős tőkebevonási 
potenciál, a munkaszocializációs hatások és a helyi közfeladatok ellátásának elősegítése. 

 A Start-munkaprogram erős hátránya, hogy a munkaerőpiaci integrációt alig képes 
elősegíteni. 

 A reintegrációs hatás sokkal inkább függ a térbeli elhelyezkedéstől (közlekedésföldrajzi, 
településszerkezeti jellegzetességektől) és a programokba bevont személyek strukturális 
megoszlásától (munkára kész állapotától). 
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 A közfoglalkoztatottak kiválasztásában ott, ahol a merítési bázis a lehetőségeknél szélesebb, 
érvényesül egyfajta szelekció. 

 Az álláskeresők meglátásai alapján a program legfőbb előnyei, hogy helyben kínálnak 
munkaalkalmat, a megszerezhető jövedelem összege magasabb, mint a segély, a 
foglalkoztatás pedig az önbecsülés és a közösség fejlődését is elősegíti. A magasabb bér 
átmeneti életkörülmény-javulást, illetve stabil kiszámítható havi jövedelmet biztosít, a 
képzések hasznos ismereteket adnak. A legfőbb hátrány az elvárásoktól elmaradó bérezési 
színvonal. 

Az önkormányzatok – többek között – a közfoglalkoztatáson keresztül sokat tehetnek hátrányos 
helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra történő visszavezetésében. Ha külön figyelmet szentelnek a 
fiatal, a primer munkaerőpiachoz közelebb álló, magasabb iskolai végzettségű, mobilisabb 
korosztálynak, akkor a környező városok nagyfoglalkoztatói adta lehetőségek propagálása mellett 
további személyes segítséget is tudnak nyújtani az elhelyezkedéshez. A munkaerőpiaci esélyeket 
növelő helyi gazdaság fejlesztésére – megfelelő támogatási rendszer mellett – az önkormányzatok 
többsége is képes lenne, ugyanakkor érdemes megfontolni az LHH-térségekbe irányuló 
befektetések ösztönzését, akár „címzett” támogatással is. Az önkormányzatok a startprogramok 
továbbfejlesztésének a lehetőségét a rugalmasság fokozásában látják. Ez jelenti egyrészt a több évre 
tervezés lehetőségét, a program megvalósítása közbeni módosítás lehetőségét, valamint a több 
tevékenységi területre (esetleg más gazdasági ágakra) való kiterjesztését. A jelenleg hiányos 
erőforrások, különösen a finanszírozási lehetőségek és a humán-kapacitások bővítése a programok 
hatékonysága növelésének további lökést adhatna. Ebből is következik, hogy ami igazán elősegítené 
a program értékteremtő jellegének növelését, az egyrészt a tervezési, illetve szervezési, irányítási 
munkák humánerőforrás-bázisának bértámogatással kiegészített fejlesztése, valamint a bevont 
létszámokhoz mért jelentősebb dologi keret, akár egy egyszeri, jelentősebb támogatással egy 
géppark vagy üzemegység kialakításának biztosítására. A bérezéssel kapcsolatos feszültségeket 
oldaná, ha legalább részlegesen, de érzékelhető mértékben jutalmazhatnák az önkormányzatok a 
magasabb hozzáadott értékű szakmunkát végző személyek, adott esetben a programok 
lebonyolításában komoly szervezési feladatokat ellátó munkavállalók teljesítményét. Ez némiképp 
elősegítené a programokban tapasztalható szakemberhiány oldását is. 

A szociális szövetkezetekkel kapcsolatban a legfontosabb eredmények az alábbiak: 

 A szociális szövetkezeti rendszer területi mintázata reflektál a munkaerőpiaci depresszió 
fokára, illetve a közfoglalkoztatás eloszlásának volumenére, így integráns szerepet tölthet 
be annak rendszerében. 

 A térszerkezetben legmarkánsabban megjelenő területi különbségek egyértelműen a 
természeti tényezőkhöz fokozottan kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységek esetében 
figyelhetők meg. 

 A szociális szövetkezet a jelenlegi tapasztalatok alapján képes a hátrányos helyzetű 
álláskeresői csoportok mozgósítására. E tekintetben a megváltozott munkaképességűek 
helyzete azonban igen kedvezőtlen, a C-típusú álláskeresők csoportjában relatív 
versenyhátránnyal bírnak. 

 A szociális szövetkezetek profilját tekintve létezik egyedi, a hátrányos helyzetű térségekre 
jellemző arculat. 

 Az új típusú szociális szövetkezetek céljai szerteágazóak, a piaci szempontok mellett 
megjelennek tisztán szociális típusok is, azaz a rendszer több aspektusában reagál a helyi 
társadalmi/gazdasági krízis kihívásaira, illetve különösen a Start-munkaprogramokban rejlő 
lehetőségekre. 

 A szövetkezetek induláskor kitűzött legfontosabb célok ez idáig nem egyformán valósultak 
meg. Míg a helyi gazdaság számottevő fejlesztésének, az önellátás fokozásának, a tranzit 
szerepnek, tehát a munkaerőpiacra való visszavezetésnek, a fenntarthatóságnak, a 
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folyamatos fejlődésnek, vagy éppen a vállalkozói kedv ösztönzésének eddig kevésbé tudtak 
a szervezetek megfelelni, addig a társadalmi célkitűzéseknek, a helyben történő tartós 
foglalkoztatásnak a legtöbb esetben szinte teljes mértékben. 

 Piaci, értékesítési szempontból azok a szövetkezetek kerülnek hátrányba, amelyek döntően 
a helyi/lakossági igények kielégítésére szakosodtak. Piacaikon a fizetőképesség hiánya 
jellemző. 

 A legfőbb kockázatot a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából a sajátos tagsági 
összetételen alapuló működés, illetve a pályázatoknak való kiszolgáltatottság jelenti. 

 A kereslet minőségével és térbeli megoszlásával való elégedettség akkor nagyobb, ha a 
termék- vagy szolgáltatásértékesítés a piaci szférát, illetve a lokális feletti szintet célozza, 
tehát ha a piac földrajzilag kiterjedt. 

 Jelentős jövedelmezőségbeli különbség észlelhető a termelő és a kereskedelmi 
tevékenységek között, utóbbi javára. 

 A jövőbeli fejlődés főbb gátjai között hangsúlyos helyen szerepelnek a piaci lehetőségek 
további bővítésének nehézségei, és a részben ebből, részben a hitelképesség hiányából 
adódó tőkehiány. A szövetkezetek többsége nem alakított ki együttműködést kisüzemekkel, 
pedig az a piaci lehetőségek fokozott kihasználásában előrelépést jelenthetne. 

Az új típusú szociális szövetkezetek jövőbeli fejlődésének kulcselemét fogja képezni, hogy ki 
tudnak-e olyan működési metódust alakítani, amely a rentabilitást a szociális célok mellett a tagság 
és a helyi közösség elvárásaival összeganholt módon képes biztosítani. Ebben alapvető szerepe 
lehet olyan célirányos eseti – nem feltétlenül pénzbeli, hanem tárgyi eszköz és humán tőke 
formájában nyújtott – támogatások bevezetésének, amely a piaci lehetőségek feltárását, a 
célirányosabb helyzetértékelést és tervezést, a hátrányos helyzetű személyek speciális pozíciójú 
csoportjainak adekvát formában történő foglalkoztatását segíti elő. A jövőben komoly kihívást 
jelent, hogy a tartós piacon maradáshoz a képzett és tapasztalt szövetkezeti tagok arányát szükséges 
lesz majd számottevően emelni. Bár az új típusú szociális szövetkezetek igen nagy számban képesek 
a hátrányos helyzetű álláskeresők felvételére, igazi integrációs hatás akkor várható, ha a C-típusú 
álláskeresők mellett a szervezet kedvezőbb munkaerőpiaci csoportok integrálására is képessé válik. 

Az új típusú szociális szövetkezetek további fejlődéséhez, a vevőkör bővítéséhez újabb, 
lehetőleg megyei vagy országos szintű piacokat kellene megcélozni, esetleg állandóságot nyújtó, 
biztos felvásárlói szerződéseket kötni. Annak érdekében, hogy ezen a téren kedvező irányú változás 
következzen be, megalapozott marketingstratégia kidolgozására is szükség lesz. A decentralizált és 
a központi kormányzat szerepe a jövőben meghatározó a szövetkezetek fejlődése szempontjából. 
A tapasztalatok szerint előbbi többek között megrendelésekkel, kereslet-indukáló szolgáltatásokkal, 
utóbbi a pénzügyi források biztosításához szükséges pályázati és hitellehetőségek mellett a 
jogszabályi környezet kedvezőbbé tételével, illetve komplex tanácsadási támogatás biztosításával 
katalizálhatja a fejlődést. Mindezek mellett kiemelt a szolgáltató tevékenységek, a képzési háttér, 
illetve összehangolt támogatási szisztémák kialakítása, a fekete- és szürkegazdaság visszaszorítása 
is.  
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7. A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI 

A jelen vizsgálatban felvetett kérdések további kutatási irányokat nyitnak meg. A multiplikáció 
problematikája nem csak a hátrányos helyzetű térségekben, de a kedvezőbb munkaerőpiaci 
adottságú régiókban is feszültséget jelent. Szükségesek tehát azok a kvalitatív, illetve kvantitatív 
vizsgálatok, amelyek az esélyhátrányok halmozódásának vizsgálata területi horizontját erre a 
térszegmensre is kiterjesztik. Az egyes esélyhátrányok kapcsolódási mintázatainak vizsgálata mellett 
a feladatok között szerepel a hátrányos helyzetű csoportok jelen dolgozatban vizsgált szempontok, 
illetve további tényezők (pl. foglalkoztatói elvárások) mentén történő egyedi vizsgálata, amelyek 
külön-külön is egy-egy átfogó kutatás alapjait képezhetik. 

A szenzitivitás indexálása nemcsak a munkaerőpiaci vizsgálatokban alkalmazható eljárás, így 
lehetővé teszi a 2008-as évvel kezdődő válság és egyéb hasonló nagyságrendű társadalmi/gazdasági 
változások egyéb dimenziók (változók) mentén történő fragilitás–stabilitás–reaktivitás szempontú 
hatáselemzését, egyúttal a történeti átmenetek, konjunktúraciklusok új aspektusainak feltárását. 

A mobilitás vizsgálatával kapcsolatban a horizont térben, időben és a vizsgált csoportok 
vonatkozásában is bővíthető. A hátrányos helyzetű álláskeresők mobilitási viszonyai 
valószínűsíthetően lényegesen eltérő képet mutatnak Magyarország kedvezőbb közlekedési 
adottságokkal, illetve fejlettebb foglalkoztatási központokkal ellátott régióiban, így e tekintetben 
dinamikus mintatérségek és ez idáig ismeretlen zárványok is feltárulhatnak. Ugyanakkor a mobilitás 
nem csak a C-típusú álláskeresők esetében releváns kérdés, sajátosak lehetnek azok a különbségek, 
amelyek a versenyképesebb munkavállalói csoportok és a leghátrányosabb helyzetű személyek 
között ebben a vonatkozásban fennállnak. A mobilitási modell alkalmazása az egyes közlekedési 
eszközökre, vagy régiókra további olyan új aspektusait tárhatja fel a társadalom térbeli mozgásának, 
amelyre ez idáig nem került sor. 

A közfoglalkoztatás rendszere a jövőben várhatóan tovább erősödik. A jelenlegi támogatási 
paraméterek tartóssá vállalásával olyan hosszútávú hatások is érvényesülhetnek, amelyek 
vizsgálatára a rövid időtáv miatt ez idáig nem nyílt lehetőség. Felmerül a kérdés továbbá, hogy a 
hátrányos helyzetű C-típusú álláskeresői csoportokon kívül a kedvezőbb helyzetben lévő, 
ugyanakkor a vizsgált depressziós területen élő személyek milyen munkaerőpiaci esélyekkel 
rendelkeznek. Számukra milyen lehetőségeket kínálnak a jelenlegi foglalkoztatáspolitikai 
megoldások. 

Az új típusú szociális szövetkezetek rendszere fontos eleme a munkaerőpiaci folyamatok 
alakításának, a jelenlegi 2–3 éves tapasztalat ugyanakkor még nem teszi lehetővé, hogy a hosszú 
távú fenntarthatóság kérdésköre, illetve a szervezetek tartós munkaerőpiaci hatásainak teljes 
vertikuma felmérhető legyen. A jövőben ezen szervezetek vizsgálata további adalékot ad a 
hátrányos helyzetű területeken élő álláskeresők területi esélyeinek értékeléséhez. 

Végezetül a foglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés csak egyik eleme a munkaerőpiaci 
folyamatok dinamizálásának, önmagában csak részlegesen képes a feszültségek oldására. Ahhoz, 
hogy a gazdaság jelentős mértékben és hosszú távon stabil növekvő pályára állhasson, szükséges a 
foglalkoztatás kérdésének további aspektusainak területi vizsgálata. Ezen tényezők közül kitűnik a 
foglalkoztathatóság problematikája, annak területi különbségeinek értékelése. A közfoglalkoztatás 
az álláskeresők dinamizálásában betöltött szerpének erősödésével – különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű területekre, amelyek relatív érintettsége a programokban kiemelt – az új típusú szociális 
szövetkezetek foglalkoztatási szerepvállalásával, illetve a makrogazdasági környezetben fennálló 
változásokkal összefüggésben megváltozott a hátrányos helyzetű álláskeresők 
foglalkoztathatóságának helyzete, amely új szempontok a hatások vizsgálatát, illetve azok 
kapcsolata feltárását indokolttá teszik. 

A jövő feladata továbbá Magyarország településeinek foglalkoztathatósági potenciáljának 
indexálása, értékelése, egyéb társadalmi/gazdasági mutatókkal való összehasonlítása, a várttól eltérő 
esetek és hatásmechanizmusaik értékelése. Ez megvalósítható a foglalkoztathatósághoz kapcsolódó 
objektív makroszintű (pl. foglalkoztatottak aránya, álláskeresők aránya, inaktívak aránya, 
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jövedelemszint) és szubjektív mikroszintű (pl. motivációk, hajlandóság, mobilitási tervek, 
képességek komplex mutatója, szakmai illeszkedés, szakterület közelsége, elégedettségi/sikerességi 
mutató, pozíció megfelelősége, munkahely mérete, presztízse, elvárások teljesülése stb.) tényezők 
kvantifikálhatóságának feltárásával, elemzésével. 

Felmerül a kérdés, hogy mely faktorok relevánsak, milyen tényezők befolyásolják szignifikánsan 
a hátrányos helyzetű álláskeresők csoportjának foglalkoztathatóságát, hogyan értelmezhető ez a 
fogalom az említett személyek körére, adott esetben a vizsgált térszegmensre. Milyen különbségek 
találhatóak az álláskeresők periférikus csoportjai és egyéb, részben a szakirodalom, részben a jelen 
munka vizsgálatai által érintett munkaerőpiaci szereplők között? Az egyes meglévő 
foglalkoztathatósági modellek közül melyek, és milyen mértékben értelmezhetők a vizsgált körre, 
egyáltalán a feszültségek közelíthetők-e ezeken keresztül, vagy új alternatíva kidolgozása indokolt? 
A hátrányos helyzetű célcsoport esetében különösen az alábbi kérdések merülnek fel: 

 Külső segítséggel vagy anélkül képes-e a számára leginkább megfelelő munka, ill. 
foglalkozás felkutatására, megszerzésére, elnyerésére;  

 Képes-e munkaköri feladatai sikeres ellátására; 

 Mennyiben képes állása megtartására; 

 Alkalmas-e az életpálya-építés folyamatosságának fenntartására, valamint 

 A szükséges átmenetek kezelésére; 

 Azon változások menedzselésére, amelyeket egy új állás megkíván. 

Tovább lehet lépni a munkaerő keresleti oldala vonatkozásában is, kitérve egyes, a csoport 
alkalmazásában érintett szereplők elvárásrendszerének megismerésére. A hátrányos helyzetű 
személyek foglalkoztathatóságával kapcsolatos megítélésekre, a lehetőségek és a nehézségek 
feltárására. Vajon az egyes szektorok, adott esetben szférák között milyen különbségek feszülnek? 

A fentiek alapján átfogó kép adható hazánk leghátrányosabb helyzetű álláskeresőinek és 
térszegmenseinek problémarendszeréről, annak a foglalkoztathatóságot érintő tényezőiről, amely 
hozzájárul a foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelése lehetőségéhez, ezáltal 
Magyarország potenciáljának fokozásához, a meglévő társadalmi/gazdasági törésvonalak 
oldásához, végső soron a nemzetközi versenyképesség erősítéséhez.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Dolgozatom zárásaként megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akiknek 
támogatása nélkül a jelen munka ebben a formában nem jöhetett volna létre. 

Köszönöm konzulensemnek, dr. Tésits Róbertnek, hogy szakmai tanácsaival hosszú éveken 
keresztül segítette munkámat, és a konzultációk során – év- és napszaktól függetlenül – „valós 
időben” biztosította számomra a lehetőséget, hogy az egyes részkérdéseket, a felmerülő feladatokat 
megvitathassuk. A közös munka során olyan tapasztalatokra tettem szert, amelyet nem csak a jelen 
dolgozatban, de az élet egyéb területein is kamatoztathatok. 

Köszönöm dr. Dövényi Zoltánnak, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, 
Földtudományok Doktor Iskola vezetőjének, hogy a doktori iskola hallgatója lehettem. A PhD-
képzés keretében szerzett ismeretek, nem utolsó sorban pedig az a szakmai és érzelmi támogatás, 
amelyet kaptam, fontos alapját képezik a jelen dolgozatnak, és annak, hogy a kutatói pályával 
megismerkedhettem. Köszönettel tartozom továbbá dr. Tóth Józsefnek, aki kezdetektől fogva 
támogatott és bíztatott munkámban. 

Köszönöm dr. Aubert Antalnak, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, 
Földrajzi Intézete igazgatójának, illetve az intézet minden oktatójának, a szakmai támogatást és 
hogy tudásukkal, nyitottságukkal segítettek. A fentiek mellett a Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai 
Tanszék, illetve a Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja olyan közeget 
biztosított munkám folytatásához, amelyben akár csak az egyszerű „folyosói” találkozások során új 
ötletek magvai fejlődhettek ki. 

A dolgozathoz kapcsolódó feladatok teljesítése során a hazai felsőoktatás, a civil és magánszféra 
számos szakemberével kerültem kapcsolatba, akik akár a konkrét kutatási feladatokban, akár 
szakmai észrevételeikkel, tanácsaikkal segítették munkámat. Hálás vagyok azoknak, akik a 
szekunder források beszerzésében, illetve a primer kutatásokban aktív szereplőként részt vettek. 
Külön köszönettel tartozom a Belügyminisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és a Szociális 
Szövetkezetek Országos Szövetsége munkatársainak az egyes adatbázisok elérhetővé tételéért. 

Hálás vagyok továbbá mindazoknak, akik bármely egyéb módon hozzájárultak, hogy a hátrányos 
helyzetű térségek problémájának egyes részleteibe betekintést nyerhessek. A Start-
munkaprogrammal kapcsolatos szabályozás egyes elemeinek megismerésében köszönettel 
tartozom soron kívüli segítségnyújtásáért Zsírosné dr. Blaner Andrea osztályvezető asszonynak 
(Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Közfoglalkoztatási Osztály). 

Végezetül kiemelném családom szerető támogatását, egyúttal azt a türelmet, amelyet a dolgozat 
megírásával töltött hosszú órák során tanúsítottak. Édesapámnak, aki sajnos már nem olvashatja 
ezeket a sorokat, külön köszönettel tartozom azért, hogy a földrajz felé irányított, és folyamatos 
bíztatásával átsegített a legnehezebb időszakokon. Feleségemnek az érzelmi támaszért, az anyag 
átolvasásáért és a kutatási feladatokban (pl. kérdőívek digitalizálásában) nyújtott, felbecsülhetetlen 
segítségéért. Fiamnak az érzelmi feltöltődésért, Édesanyámnak a terepi munkában biztosított 
„sofőrszolgálatért” és szóbeli támogatásáért, Testvéreimnek az egyes, olykor morális vetületet sem 
mellőző, ugyanakkor gondolatébresztő vitákért tartozom köszönettel. 

A dolgozat írása számomra nemcsak szakmai feladat volt, hanem érzelmi kihívás is. Ezt a 
kihívást a fenti személyek nélkül alig lehetett volna teljesíteni. Támogatásukat köszönve zárom 
soraimat.  
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FÜGGELÉK 

1. függelék 
ÚJ TÍPUSÚ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK 

MEGALAKULÁS 

A kérdőívet kitöltő önkormányzat neve: ......................................................................................................  
Címe: ...................................................................................................................................................................  
Kapcsolattartó telefonszáma: .........................................................................................................................  
Település lélekszáma: .......................................................................................................................................  
Megye neve: .......................................................................................................................................................  
Kistérség neve: ..................................................................................................................................................  

1. Mikor jött létre a szövetkezet?  évben 
2. Mi indokolta a szociális szövetkezet megalapítását? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
3. Mi segítette leginkább a megalakulást? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
4. Melyik volt a három legfontosabb célkitűzés a megalakuláskor? 

4.1.  ..............................................................................................................................................................  
4.2.  ..............................................................................................................................................................  
4.3.  ..............................................................................................................................................................  

5. Ezek milyen mértékben valósultak meg?  
(jelölje 1-től 5-ig, ahol 1 - egyáltalán nem, 5 - teljes mértékben megvalósult) 
5.1. Első célkitűzés:  1 2 3 4 5 
5.2. Második célkitűzés:  1 2 3 4 5 
5.3. Harmadik célkitűzés:  1 2 3 4 5 

TEVÉKENYSÉG 

6. Fő tevékenység: .................................................................................................................................  
7. Melléktevékenységek: 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
8. Ismertesse röviden a döntéshozatali mechanizmust! 

8.1. Gyorsan hozzák meg a döntéseket 
8.2. Nem hoznak gyorsan döntéseket 
8.3. Az egyes döntéseket előzetesen alaposan körüljárják, ha kell a döntési sebesség rovására 
8.4. A döntésekben a szövetkezeti tagok többsége részt vesz 
8.5. A döntésekben a szövetkezeti tagok kisebb (vezetőségi) csoportja vesz részt 

9. Nevezze meg a döntéshozatali mechanizmusuk ismert hátrányait! 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

FOGLALKOZTATÁS 

10. Mennyiben képes elősegíteni a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatását? 
10.1. Alig érzékelhető módon 
10.2. Kismértékben 
10.3. Jelentős mértékben 
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11. Mennyiben képes elősegíteni a hátrányos helyzetű álláskeresők szövetkezeti taggá 

válását? 
11.1. Alig érzékelhető módon 
11.2. Kismértékben 
11.3. Jelentős mértékben 

12. Mennyiben sikerül az alkalmazottak önfoglalkoztatóvá válását biztosítani? 
12.1. Egyáltalán nem 
12.2. Alig érzékelhető módon 
12.3. Kismértékben 
12.4. Jelentős mértékben 

13. Ha nem, vagy alig, miért nem? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

14. Hány embernek biztosítanak foglalkoztatást?  főnek 
15. Átlagban mennyi időre? 

15.1. fél évnél rövidebb ideig 
15.2. fél és egy év között 
15.3. egy és öt év között 
15.4. öt éven túl 
15.5. egyéb: ..........................................................................................................................  

16. Milyen a foglalkoztatottak összetétele? 
16.1. Nemi összetétel: 

16.1.1. Többségében nők 
16.1.2. Közel egyenlő 
16.1.3. Többségében férfiak 

16.2. Korösszetétel: 
16.2.1. Jellemzően fiatalabbak (25 év alatt) 
16.2.2. Középkorúak (26-49 év) 
16.2.3. Jellemzően idősebbek (50 év felett) 

16.3. Iskolai végzettség szerint: 
16.3.1. Inkább alapfokú 
16.3.2. Inkább középfokú (gimnázium, szakközép, szakmunkás) 
16.3.3. Inkább felsőfokú 

16.4. Lakóhely szerint 
16.4.1. Helyi lakos 
16.4.2. Kistérség más települése 
16.4.3. Távolabbi 

16.5. Hozzávetőlegesen mekkora arányt képviselnek a következő hátrányos helyzetű álláskeresők? 

16.5.1. Pályakezdők? % 

16.5.2. 50 év felettiek? % 

16.5.3. Hátrányos helyzetű településeken élők? % 

16.5.4. Megváltozott munkaképességűek? % 

16.5.5. Romák? % 
17. A hátrányos helyzetű alkalmazottak milyen feladatokat látnak el? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
18. Mennyi a hátrányos helyzetű alkalmazottak átlagos havi jövedelme (bruttó Ft)? 

. Ft 
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19. A foglalkoztatási főcsoportok szerint hogyan oszlik meg a szövetkezet tevékenysége? 

19.1. Fizikai % 

19.1.1. Betanított munkás % 

19.1.2. Segédmunkás % 

19.1.3. Szakmunkás % 

19.2. Szellemi % 

19.2.1. Alsóvezetők % 

19.2.2. Középvezetők % 

19.2.3. Felsővezetők % 
20. A halmozottan hátrányos családok mekkora hányadát sikerült bevonni a 

tevékenységbe a településről? 
20.1. Kevesebb, mint negyedét 
20.2. 25-50%-át 
20.3. 50-75%-át 
20.4. Több mint 75%-át 

21. Ha nem, miért nem sikerült mindenkit bevonni? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
22. Értékelje a hátrányos helyzetű szövetkezeti tagok munkamorálját/motiváltságát. 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
23. Ha nem megfelelő a munkamorál, annak mi az oka?  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
24. Mit próbáltak tenni a motiválás érdekében? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
25. Előfordult, hogy valakinek fel kellett függeszthetni a tagságát? 

25.1. Igen 
25.2. Nem 

26. Amennyiben igen, miért? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
27. Tartós foglalkoztatásra rendezkedtek be, vagy tranzit-szerepre 

(álláskeresők/munkavállalók visszavezetése a munkaerőpiacra)? 
27.1. Elsősorban tartós foglalkoztatásra 
27.2. Elsősorban tranzit-szerepre 

28. Ha utóbbi, hány főt sikerült visszavezetni a munkaerőpiacra?  főt 
29. Kapnak a szövetkezeti tagok képzést? 

29.1. Igen 
29.2. Nem 

30. Ha igen, milyet? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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ERŐFORRÁSOK 

31. Mennyiben szolgálja a szövetkezet tevékenysége a helyi/települési fejlődést? 
31.1. Nem ez az elsődleges célja 
31.2. Kismértékben 
31.3. Jelentős mértékben 

32. Miben járul hozzá a település fejlődéséhez a tevékenység? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
33. Mennyire jellemző a helyi közösségek számára fontos feladatok kiszolgálása? 

33.1. Nem jellemző 
33.2. Alig jellemző 
33.3. Jellemző 
33.4. Nagyon jellemző 

34. Végez-e a szövetkezet közösségfejlesztési/kulturális tevékenységet? 
34.1. Igen 
34.2. Nem 

35. Ha igen, milyet? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
36. Van-e önkéntes munka? 

36.1. Nincs 
36.2. Alig van, de előfordul 
36.3. Van 

37. Milyen tevékenységeknél veszik igénybe? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
38. Milyen korcsoportból, társadalmi csoportból és iskolai végzettségű személyekből 

kerülnek ki az önkéntesek? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
39. Melyek azok a tevékenységi formák, elemek, technológiák, szempontok, amelyek a 

környezetvédelmet szolgálják? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
40. Milyen, a közösség számára fontos, életminőséget javító feladatokat látnak el? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
41. Milyen mértékben biztosított a szervezet működéséhez szükséges tőke? 

41.1. Nehéz előteremteni 
41.2. Éppen, hogy elegendő 
41.3. Megfelelő mértékben rendelkezésre áll a stabil és biztonságos működéshez 

42. Mennyire megfelelőek a szövetkezet tárgyi feltételei a tevékenység folytatásához? 
42.1. Nem megfelelőek 
42.2. Megfelelőek, de a karbantartás és fejlesztés indokolt lenne 
42.3. Kiválóak 
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43. Értékelje a hátrányos helyzetű alkalmazottakat a következő szempontok szerint! 
(jelölje 1-től 5-ig, ahol 1 - egyáltalán nem jellemző, 5 - teljes mértékben jellemző) 
43.1. Rugalmasság     1 2 3 4 5  
43.2. Szakértelem     1 2 3 4 5 
43.3. Kompetens személyek    1 2 3 4 5 
43.4. Motiváltság     1 2 3 4 5 
43.5. Megbízhatóság     1 2 3 4 5 
43.6. Közösségért tenni akarás   1 2 3 4 5 
43.7. Csapatban való boldogulás képessége  1 2 3 4 5 

44. Értékelje a szövetkezet vezetőségét a következő szempontok szerint! 
44.1. Rugalmasság     1 2 3 4 5  
44.2. Szakértelem     1 2 3 4 5 
44.3. Kompetens személyek    1 2 3 4 5 
44.4. Motiváltság     1 2 3 4 5 
44.5. Megbízhatóság     1 2 3 4 5 
44.6. Közösségért tenni akarás   1 2 3 4 5 
44.7. Csapatban való boldogulás képessége  1 2 3 4 5 
  

FENNTARTHATÓSÁG 

45. Mennyi az éves árbevétel? .. Ft 
46. Hogyan oszlanak meg a bevételek a következőek szerint: 

46.1. Kereskedelmi bevételek: %  

46.2. Állami támogatás: % 

46.3. Vállalati adományok: % 

46.4. Magán adományok: % 

46.5. Egyéb %, amely a következő típusú bevételeket tartalmazza: 
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

47. Rendelkezik-e a szövetkezet (akár külső) pénzügyi tartalékokkal?  
47.1. Igen 
47.2. Nem 

48. Ha igen, mi ennek a forrása? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

KERESLET/KÍNÁLAT 

49. Van-e a terméke/szolgáltatása iránt folyamatos és megújuló igény? 
49.1. Alig észrevehető 
49.2. Van 
49.3. Nincs 

50. Ha van, akkor az: 
50.1. Fizetőképes 
50.2. Nem fizetőképes 

51. Mennyire tudnak a potenciális fogyasztóikkal kommunikálni? 
51.1. Szinte elérhetetlenek 
51.2. Nehéz őket elérni 
51.3. A termék/szolgáltatás jól kommunikált, ismert 
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52. Ön szerint az igény és a kínálat milyen kapcsolatban van egymással? 
52.1. A jelenlegi árak mellett többet is el tudnánk adni 
52.2. A jelenlegi árak mellett éppen mindent el tudunk adni 
52.3. A jelenlegi árak mellett marad készleten áru 

53. Hogyan oszlik meg a kereslet térben a következőek között (%)? 

53.1. Helyi kereslet? % 

53.2. Kistérségi kereslet a település nélkül? % 

53.3. Megyei kereslet a kistérség nélkül? % 

53.4. Régiós kereslet a megye nélkül? % 

53.5. Országos kereslet a régió nélkül? % 
54. Hogyan oszlik meg a kereslet minőségében a következőek között (%)? 

54.1. Lakossági kereslet? % 

54.2. Állami kereslet? % 

54.3. Önkormányzati kereslet? % 

54.4. Versenyszféra kereslet? % 

54.4.1.1. Kisvállalatok? % 

54.4.1.2. Középvállalatok? % 

54.4.1.3. Nagyvállalatok? % 

54.5. Nonprofit szféra kereslete? % 
55. Elegendőek a tevékenység folytatásából származó közvetlen bevételek a költségek 

fedezésére? 
55.1. Igen 
55.2. Nem, egyéb anyagi erőforrások is szükségesek 

56. Ha nem, melyek ezek az egyéb anyagi erőforrások? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
57. Elégedett a kereslet minőségi, strukturális megoszlásával? 

57.1. Igen 
57.2. Nem 
 

58. Elégedett a kereslet területi megoszlásával? 
58.1. Igen 
58.2. Nem 

59. Amennyiben nem, mit tenne annak érdekében, hogy kedvező irányú változás lépjen 
fel? 

 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
60. Mi hiányzik ahhoz, hogy ezeket az ösztönző lépéseket megtegyék? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
61. A bevételek elegendőek ahhoz, hogy fejlesztésre is fordítsanak belőle? 

61.1. Igen 
61.2. Nem 

62. Ön szerint hogyan fog változni vevőkörük fizetőképessége? 
62.1. Romlik 
62.2. Marad a jelenlegi szinten 
62.3. Javul 
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63. Ön szerint hogyan fog változni vevők száma? 
63.1. Várhatóan csökken 
63.2. Jelenlegi szinten marad 
63.3. Várhatóan nő 

64. Milyen erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy piacon tudjanak maradni? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

ÖNFENNTARTÁS 

65. Miben látja a szövetkezet működésének legnagyobb problémáit? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
66. Sikerült megalapozott üzleti tervet készíteni? 

66.1. Igen 
66.2. Nem 

67. Ha nem, mi az oka? 
67.1. Kapacitáshiány 
67.2. Időhiány 
67.3. Egyéb, éspedig: …………………………………………………………… 

68. Mennyire innovatív a szövetkezet tevékenysége? Jellemezze 3 szóval az újszerűséget!  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
69. Hiánypótló/piaci rést betöltő a szövetkezet terméke/szolgáltatása? 

69.1. Igen 
69.2. Nem 

70. Ha igen, mennyiben? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
71. Vannak-e a szövetkezetnek komoly versenytársai?  

71.1. Igen 
71.2. Nem 

72. Ha igen, mi a versenytárs profilja?............................................................................................. 
73. Ha igen, hol működik a versenytárs? 

73.1. A szövetkezettel azonos településen 
73.2. Közeli községben 
73.3. Közeli kisvárosban 
73.4. Közeli nagyvárosban 

74. Miben jobban a versenytársak? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
75. Mit lehet tőlük tanulni? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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76. Hajtottak végre fejlesztést a megalakulás óta? 
76.1. Igen 
76.2. Nem 

77. Ha igen, milyet? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
78. Járt ez foglalkoztatásbővítéssel? 

78.1. Igen 
78.2. Nem 

79. Ha nem, miért nem? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
80. Hogyan értékelné a szövetkezet alábbi tevékenységeit? (jelölje 1-től 5-ig, ahol 1 – gyenge 

pontnak találom, 5 – erős pontnak találom) 
80.1. Új vevők megszerzése 1 2 3 4 5 
80.2. Régi vevők megtartása 1 2 3 4 5 
80.3. Marketing tevékenység  1 2 3 4 5 
80.4. Termék-/szolgáltatásfejlesztés 1 2 3 4 5 
80.5. Értékesítés 1 2 3 4 5 

81. Mit tudnak tenni ezek fejlesztése érdekében? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
82. Van a szövetkezetnek saját honlapja? 

82.1. Igen 
82.2. Nem 
82.3. Nem, de tervezzük 

83. Pályázati támogatás nélkül is képes fenntartani magát a szövetkezet? 
83.1. Igen 
83.2. Nem 

84. Mit tettek eddig az önfenntartóvá válás érdekében? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

 
85. Mi segítené leginkább a szövetkezet tartós fennmaradását? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
86. Mi hiányzik leginkább az önfenntartáshoz? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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87. Mi okozza a legnagyobb problémát a működésben az alábbiak figyelembe vételével? 
(Jelölje 1-től 5-ig, ahol 1 – egyáltalán nem jelent problémát, 5 – súlyos problémát jelent)? 
87.1. HR 

87.1.1. Munkaerő felvétel 1 2 3 4 5 
87.1.2. Alkalmazottak/tagok képzése 1 2 3 4 5 
87.1.3. Munkabérek növelése 1 2 3 4 5 

87.2. Szállítói és vevői kapcsolatok 
87.2.1. Megrendelések növelése 1 2 3 4 5 
87.2.2. Árak csökkentése 1 2 3 4 5 
87.2.3. Kedvezmények nyújtása a vevőknek 1 2 3 4 5 
87.2.4. Új beszállítók keresése 1 2 3 4 5 
87.2.5. Új vevők felkutatása 1 2 3 4 5 

87.3. Likviditás növelés 
87.3.1. Hitel felvétele 1 2 3 4 5 
87.3.2. Pályázati (állami, EU) támogatás elnyerése 1 2 3 4 5 
87.3.3. Plusz tulajdonosi tőke bevonása 1 2 3 4 5 
87.3.4. Pénzügyek és kontrolling javítása 1 2 3 4 5 

87.4. Piac-, termék/szolgáltatás-fejlesztés, marketing 
87.4.1. Új termék/szolgáltatás kifejlesztés 1 2 3 4 5 
87.4.2. Régi termék/szolgáltatás megújítása 1 2 3 4 5 
87.4.3. Új technológia alkalmazása 1 2 3 4 5 
87.4.4. Új beruházások indítása 1 2 3 4 5 
87.4.5. Számítógépesítés IKT-eszközök fokozott alkalmazása 1 2 3 4 5 
87.4.6. Marketing-költségvetés növelése 1 2 3 4 5 

88. Milyen segítséget vett igénybe a szövetkezet? 
88.1. Banki 
88.2. Önkormányzati 
88.3. Kormányzati 
88.4. EU-s pénzek, éspedig: ..................................................................................... 
88.5. Szállítói 
88.6. Egyéb, éspedig: ................................................................................................. 

89. Milyet tervez igénybe venni? Indokolja is a szükségét! 
89.1. Banki 
89.2. Önkormányzati 
89.3. Kormányzati 
89.4. EU-s pénzek, éspedig: .....................................................................................  
89.5. Szállítói 
89.6. Egyéb, éspedig: .................................................................................................  

90. Előző válaszát kérem, indokolja! 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
91. A fent felsoroltaktól milyen jellegű segítséget vár? 

91.1. Anyagit 
91.2. Más jellegűt 

92. Kérem a várt segítséget fejtse ki bővebben! 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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93. Milyen további segítségre lenne szüksége? (többet is jelölhet) 
93.1. Projektgenerálási 
93.2. Tájékoztatási 
93.3. Tanácsadási 
93.4. Tudásbővítő  
93.5. Hálózatszervezési 
93.6. Módszertani 
93.7. PR 
93.8. Egyéb, éspedig: ..........................................................................................................  

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

94. Végeznek közös tevékenységet kisipari üzemekkel? 
94.1. Igen 
94.2. Nem, de tervezzük 
94.3. Nem 

95. Ha igen, vagy tervezik, milyen jellegűt? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
96. Milyen pozitív eredményei vannak az együttműködésnek? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
97. Milyen negatívumai vannak az együttműködésnek? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
98. Hol lehetne előrelépni az együttműködés terén? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
99. Értékelje partneri kapcsolatukat a helyi önkormányzattal.  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
100. Értékelje partneri kapcsolatukat más szövetkezetekkel. 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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2. függelék 

KÉRDŐÍV STARTMUNKA PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ  
ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

A kérdőívet kitöltő önkormányzat neve: ......................................................................................................  
Címe: ...................................................................................................................................................................  
Kapcsolattartó telefonszáma: .........................................................................................................................  
Település lélekszáma: .......................................................................................................................................  
A megyeszékhely távolsága a településtől közúton (km): ..........................................................................  
Megye neve: .......................................................................................................................................................  
Kistérség neve: ..................................................................................................................................................  
1. Mennyien részesültek 2012-2013-ban Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban? 

2012:    fő  2013:    fő 
2. Mennyi álláskeresőt sikerült 2012-2013-ban bevonni a közfoglalkoztatásba összesen?  

2012:    fő  2013:    fő 
3. Ebből hányan vettek részt a kistérségi Startmunka programban az Önt településén? 

2012:    fő  2013:    fő 
4. Hány főnek sikerült elhelyezkednie a hagyományos közfoglalkoztatást követően? 

2012:    fő  2013:    fő 
5. Hány főnek sikerült elhelyezkednie a Startmunka programot követően? 

2012:    fő  2013:    fő 
6. Milyen tevékenységben vettek részt a START-ban foglalkoztatottak (becsült %)?  

Tevékenységtípus % Helyszín (kérjük, jelölje aláhúzással!) 
Növénytermesztés és állattenyésztés, 
hagyományos konzerválás 

 a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Földutak karbantartása  a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Bio- és megújuló energia előállítása  a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Illegális hulladék-lerakóhelyek 
felszámolása 

 a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás 

 a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Belterületi közútjavítás  a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

Helyi sajátosságra épülő 
közfoglalkoztatás 

 a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

  



214 
 

Belvízelvezetés  a) a településen 
b) a település külterületén 
c) más településen, éspedig:_______________ 
d) több településen, éspedig:_______________ 

7. Van a településen a Start-on kívül egyéb mintaprogram? 
7.1.  igen 7.2. nem 

8. Ha igen, milyen? 
 .............................................................................................................................................................................  
9. Szerveznek az önkormányzaton kívül más szervezetek számára közfoglalkoztatást? 

9.1. igen 9.2. nem 
10. Amennyiben igen, mely formákban, milyen tevékenységben és hány főt 

foglalkoztattak 2012-ben? 

 
Gazdasági 
társaság 

Más állami/ 
önkormányzati intézmény 

Nonprofit 
szervezet 

Szervezet/ 
intézmény neve 

1    

2    

3    

Tevékenység 
típusa 

1    

2    

3    

Foglalkoztatottak 
száma 

1    

2    

3    

11. Mennyiben csökkenti a korábbi közfoglalkoztatási programokhoz képest az 
önkormányzat adminisztrációs terheit a kistérségi Startmunka program? 
11.1. jelentős mértékben 
11.2. kismértékben 
11.3. nem csökkenti 
11.4. növeli a terheket 

12. Mennyiben csökkenti a korábbi közfoglalkoztatási programokhoz képest az 
önkormányzat pénzügyi terheit a kistérségi Startmunka program? 
12.1. jelentős mértékben 
12.2. kismértékben 
12.3. nem csökkenti 
12.4. növeli a terheket 

13. Mennyiben egyszerűsíti a korábbi közfoglalkoztatási programokhoz képest az 
önkormányzati szervezési-lebonyolítási eljárásokat a Startmunka program? 
13.1. jelentős mértékben 
13.2. kismértékben 
13.3. nem egyszerűsíti 
13.4. növeli a terheket 

14. Kérjük előző három (11-13.) válaszát indokolja! 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
15. Rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások a közfoglalkoztatás 

szervezésében/lebonyolításában? 
15.1.  igen  15.2. nem 

16. Ha nem, mi hiányzik? (több válasz is lehetséges) 
16.1.  humán erőforrás 16.2. infrastruktúra 16.3. tőke 
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17. Az elvégzendő feladatok összhangban állnak a közfoglalkoztatási program 
lehetőségeivel? 

17.1.  igen  17.2.  nem 
18. Milyen, eddig nem támogatott területeken hasznosítaná az Önök településén a 

közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
19. Mennyire tartja fontosak a közmunka alábbi funkcióit? 

(1 – egyáltalán nem fontos, 5 – nagyon fontos) 
19.1. Az emberek, munkanélküliek nevelése (életvezetés, munkához szoktatás) 1 2 3 4 5 
19.2. Időszakos munkalehetőség, szociális szereppel    1 2 3 4 5 
19.3. A település karbantartása       1 2 3 4 5 
19.4. A munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra   1 2 3 4 5 
19.5. Egyéb, éspedig .........................................................................................................................  

20. Van igény a településen hosszú távú (6-12 hónapos) közfoglalkoztatásra? 
20.1. igen 20.2. nem 

21. Ha igen, hol van lehetőség a hosszú távú közfoglalkoztatásra? 
 Intézmény Tevékenység forma Létszám 

1    

2    

3    

4    

5    

22. Mire használja fel az önkormányzat a dologi kiadások finanszírozási lehetőségét?
 .............................................................................................................................................................................  
23. Változott-e az önkormányzatok szerepe a közfoglalkoztatás szervezésében, 

működtetésében a kistérségi Startmunka program bevezetésével? 
23.1. igen 23.2. nem 

24. Ha igen, mennyiben (vagy miben)? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
25. Miben látják a közmunkaprogram-támogatások továbbfejlesztésének lehetőségeit? 
Hagyományos: ...................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Startmunka mintaprogram: .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
26. Mi akadályozza ezek megvalósítását? 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
27. A Startmunka mintaprogram mennyiben segíti a térségi/helyi célok megvalósítását? 

27.1. jelentősen segíti 27.2. némiképpen segíti 27.3. nem segíti 
28. Kérem, indokolja előző (27.) kérdésre adott válaszát! 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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29. Mennyiben valósultak meg a Startmunka mintaprogram során az alábbi célok?  
(1 – egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben) 

29.1. Tudjanak együtt dolgozni       1 2 3 4 5 
29.2. A résztvevők tanulják meg e munkák minél több fogását    1 2 3 4 5 
29.3. Őstermelővé váljanak       1 2 3 4 5 
29.4. Konyhájuk igényének javát segítség nélkül megtermelik   1 2 3 4 5 

30. Eddigi tapasztalatai alapján saját településén a hagyományos közmunkában 
résztvevők megközelítőleg hány %-a tudott kitörni a közfoglalkoztatotti státuszból?  

   % 
31. Eddigi tapasztalatai alapján saját településén a Startmunka programban résztvevők 

megközelítőleg hány %-a tudott kitörni a közfoglalkoztatotti státuszból?  

   % 
32. Mennyire alkalmazkodnak a következő helyi települési adottságokhoz a Startmunka 

program kínálta lehetőségek? (1 – egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben)? 
32.1. A település humántőke bázisa      1 2 3 4 5 
32.2. A település természeti adottságai      1 2 3 4 5 
32.3. A falu/város pénzügyi lehetőségei      1 2 3 4 5 

33. Van a kistérségi munkaerőpiacnak ereje ahhoz, hogy a programból kikerülők 
elhelyezkedhessenek?
33.1. igen 33.2. nem 

34. Ha igen, konkrétan hol? (település és ágazat) 
 Település Ágazat  Település Ágazat 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

35. Ha nem, milyen feltételek hiányoznak ehhez? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
36. Mire lenne szükség, hogy ezek a hiányzó feltételek megvalósuljanak? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
37. Mennyiben van meg a jellemzően képzetlen munkaerőt foglalkoztató 

mikrovállalkozói szektor a térségben? 
37.1. jelentős volumenben/ erős 
37.2. alig van jelen/ gyenge 
37.3. egyáltalán nincs jelen 

38. A kereskedelmi láncok és/vagy hasonló nagyvállalatok milyen mértékben szívják fel 
közfoglalkoztatásból kikerülőket? 
38.1. jelentős mértékben 
38.2. a többi ágazathoz hasonló mértékben 
38.3. nem jellemző 

39. A hagyományos közmunkából, vagy a Startmunka mintaprogramból kikerülő 
személyek tudnak nagyobb arányban a kereskedelmi láncok és/vagy hasonló 
nagyvállalatoktól különböző foglalkoztatóknál elhelyezkedni? 
39.1. A hagyományos közmunkából 
39.2. A Startmunka programból 
39.3. Közel egyenlő az arány 
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40. Mennyiben segít a Startmunka program visszatalálni a munka világába? 
40.1. nagyon 40.2. alig 40.3. egyáltalán nem 

41. Nevezze meg a Startmunka program azon elemeit, amelyek ön szerint a leginkább 
növelik a munkaerőpiaci esélyeket! 

 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
42. Megfigyelhetőek pazarló elemek a rendszerben? 

42.1. igen, éspedig: .....................................................................................................................................  
42.2. nem 

43. Az előállított érték hogyan viszonyul a Startmunka program ráfordításaihoz? 
43.1. az előállított érték nagyobb 
43.2. közel azonos a kettő 
43.3. az előállított érték elmarad a ráfordításoktól 

44. A piaci elveknek megfelelően szervezik-e a közfoglalkoztatást (optimális munkaerő-
felhasználás, költségek minimalizálása, stb.)? 
44.1. igen 44.2. nem 

45. Ha nem, miben térnek el azoktól? 
 .............................................................................................................................................................................  
46. Ön szerint a programban résztvevők hogyan viszonyulnak a programhoz? 

46.1. szeretik, jól és fontosnak érzik magukat benne 
46.2. nem formálnak véleményt 
46.3. nem szeretik, kényszerből vesznek részt rajta 

47. Jelent-e a Startmunka program problémát (konkurenciát) a helyi ős- és 
kistermelőknek? 
47.1. igen 47.2. nem 

48. Ha igen, konkrétan milyen feszültségekben jelenik ez meg? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
49. Árt a helyi családi agrárvállalkozásoknak a Startmunka program? 

49.1. igen 49.2. nem 
50. Ha igen, miben nyilvánul ez meg? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
51. Hogyan hat a település fejlődésére a Startmunka program? 

51.1. elősegíti a település fejlődését 
51.2. nem változtat a település helyzetén 
51.3. rontja a település helyzetét 

52. Amennyiben elősegíti, vagy rontja a helyzetet, miben nyilvánul ez meg? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
53. Milyen elvek szerint folyik a településen a közmunkások kiválasztása? 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
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54. Ön szerint melyek a hagyományos közfoglalkoztatás előnyei és hátrányai? 
Előnyök: .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Hátrányok: .........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
55. Ön szerint melyek a Startmunka program előnyei és hátrányai? 
Előnyök: .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Hátrányok: .........................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
56. Elegendőnek tartja a 12 hónapos támogatási futamidőt a Startmunka programban? 

56.1. igen 56.2. nem 
57. Amennyiben nem, miért? 
 .............................................................................................................................................................................  
58. Hol dolgozik a helyi lakosok többsége? 
 

Település Foglalkoztató neve 
Az eljárók közül ennél a foglalkoztatónál 

elhelyezkedők becsült aránya 

1    

2    

3    

4    

5    

59. Értékelje a település közlekedési lehetőségeit a munkavállalás szempontjából! 
59.1. Kiválóak 
59.2. Jók 
59.3. Átlagosak 
59.4. Rosszak 

60. Értékelje a település kulturális, szabadidős lehetőségeit! 
60.1. Kiválóak 
60.2. Jók 
60.3. Átlagosak 
60.4. Rosszak 

61. Értékelje a település költségvetési/forrásbevonási lehetőségeit! 
61.1. Kiválóak 
61.2. Jók 
61.3. Átlagosak 
61.4. Rosszak 

62. Milyen lehetőségeket lát arra, hogy a térség munkaerőpiaci helyzete érezhetően 
javuljon? 

 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
63. Feltárták a helyi/térségi munkaerő-keresletet a közfoglalkoztatás megpályázásával 

összefüggésben? 
63.1. igen 
63.2. nem 
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64. Rangsorolja a közfoglalkoztatási program elemeit a településen fontosság szerint!  
(1 – legfontosabb, 4 – legkevésbé fontos) 

Elem megnevezése Rangsor (1-4) 

4 órás rövid távú (néhány hónap)  
6-8 órás hosszú távú (fél-egy év)  
Kistérségi Startmunka program  
Vállalkozóknak nyújtott bértámogatás  

65. Előző válaszát (64.) kérjük indokolja! 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
66. A települési önkormányzat rendelkezésre állnak a közfoglalkoztatás hatékony tervezéséhez 

kvalifikált szakemberek? 
66.1. igen 
66.2. nem 
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3. függelék 

KÉRDŐÍV STARTMUNKA PROGRAMBAN ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA 

1. Születési éve: 19  
2. Neme:

2.1. férfi 2.2. nő 
3. Lakhely (település): ...........................................................................................................................................  
4. Részesül Foglalkoztatás Helyettesítő Támogatásban? 

4.1. igen 4.2. nem 
5. Mióta munkanélküli?

5.1. Kevesebb, mint 3 hónap 
5.2. Három-hat hónap között 
5.3. Hat hónap és 1 év között 

5.4.  Egy és két év között 
5.5.  Több, mint két éve 

6. Családi állapota:
6.1. egyedülálló 
6.2. párkapcsolatban él 

6.3.  nős/ férjezett 
6.4.  elvált

7. Gyermekeinek száma:  
8. Legmagasabb iskolai végzettsége: ...............................................................................................................  
9. Tanult szakmája: ................................................................................................................................................  
10. Rendelkezik nyelvvizsgával? 

10.1. igen, alapfokú a következő nyelv(ek)ből: .....................................................................................  
10.2. igen, középfokú a következő nyelv(ek)ből: ..................................................................................  
10.3. igen, felsőfokú a következő nyelv(ek)ből: ....................................................................................  
10.4. nem 

11. Mennyire jártas ön az alábbi ismeretekben (jelölje 1-5-ig)? (1-legrosszabb, 5-legjobb) 
11.1. számítástechnika     1 2 3 4 5 
11.2. idegen nyelvtudás     1 2 3 4 5 
11.3. önéletrajzírás      1 2 3 4 5 
11.4. pályázatírás      1 2 3 4 5 
11.5. csapatban való boldogulás    1 2 3 4 5 
11.6. csoportirányítás, munkaszervezés   1 2 3 4 5 

12. Dolgozott már a közmunkát megelőzően? 
12.1. igen 12.2. nem 

13. Amennyiben igen, milyen munkakörben? 
 .........................................................................................................................................................................................  
14. Milyenek az anyagi kilátásai? 

14.1. jól élek 
14.2. meg tudok élni, de nem vagyok gazdag 
14.3. nehezen jövök ki, gyakran halasztani kell a számlabefizetést 
14.4. a mindennapi megélhetés is gondot okoz 

15. Ön szerint mennyire keresett a végzettsége a munkaerőpiacon? 
15.1. keresett 
15.2. piacképes, mégsem tudok elhelyezkedni 
15.3. nem igazán keresett, de el lehet benne helyezkedni 
15.4. nem piacképes, egyáltalán nem keresett 

16. Ön szerint hol, tudna a legnagyobb eséllyel, belátható időn belül elhelyezkedni? 
16.1. a lakhelyén 
16.2. a kistérségi központban 
16.3. legközelebbi nagyvárosban 
16.4. 30 km-nél messzebb 
16.5. sehol 

17. Elégedett ön a megszerzett végzettségével? 
17.1. igen 17.2. nem 
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18. Amennyiben nem, miért? 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
19. Ha módjában állna új képesítést, végzettséget szerezni, vállalkozna rá? 

19.1. igen 19.2. nem 
20. A következő közlekedési módok közül melyik áll a rendelkezésére napi szinten? (többet is 

bejelölhet) 
20.1. kerékpár 
20.2. autó 

20.3. busz 
20.4. vonat 

21. Ha lehetősége adódik, vállalna-e munkát a közfoglalkoztatást követően? 
21.1. igen  21.2. nem 

22. Hol dolgozna ön szívesen az alábbiak közül? (többet is bejelölhet) 
22.1. a mezőgazdaságban 
22.2. az iparban 

22.3. a szolgáltatási szférában 
22.4. egyikben sem 

23. Hol dolgozna az alábbiak közül? (többet is bejelölhet) 
23.1. állami/önkormányzati szféra 
23.2. piaci szféra 

23.3. civil szféra 
23.4. egyikben sem 

24. Milyen munkaidőben? (többet is bejelölhet) 
24.1. részmunkaidő 
24.2. teljes munkaidő 
24.3. alkalmi foglalkoztatás 

25. Milyen típusú bérezést fogadna el? (többet is bejelölhet) 
25.1. kötött havibért 
25.2. teljesítményalapú bérezést (pl.: adott munka elvégzésért) 
25.3. órabért 

26. Mekkora fizetésért vállalna munkát (kézhez kapott összeg Ft-ban)?  

 Ft-ot 
27. Mekkora távolságra vállalná a bejárást? 

27.1. a településemen belül vagyok csak hajlandó dolgozni 
27.2. 10-20 km 
27.3. 21-50 km 
27.4. 51-100 km 
27.5. 101- km 

28. Mekkora összeget tudna havonta munkába járásra fordítani?  ...................................... Ft 

29. Fel tudna vállalni egy bentlakással együtt járó munkát? 
29.1. igen 29.2. nem 

30. Hol végzi a közmunkát (település)? 
 .........................................................................................................................................................................................  
31. Melyik intézménynél végzi a közmunkát? 
 .........................................................................................................................................................................................  
32. Milyen jellegű tevékenységet folytat a közmunka keretein belül? 

32.1. Növénytermesztés és állattenyésztés, hagyományos konzerválás 
32.2. Földutak karbantartása 
32.3. Bio- és megújuló energia előállítása 
32.4. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása 
32.5. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 
32.6. Belterületi közútjavítás 
32.7. Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 
32.8. Belvízelvezetés 

33. Jövedelem-kiegészítésre van lehetősége a közmunka mellett? 
33.1. igen 33.2.  nem 

34. Ha igen, milyenekre? 
 .........................................................................................................................................................................................  
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 .........................................................................................................................................................................................  
35. Miért lett munkanélküli? 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
36. Ön szerint miért nem tud elhelyezkedni? 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
37. Tapasztalható versengés a közmunkás állásokért? 

37.1. igen 37.2. nem 
38. Hogyan próbálja növelni a közmunkára az esélyét? 
 .........................................................................................................................................................................................  
39. Hogyan hat a közmunkaprogram elhelyezkedési esélyeire? 

39.1. utána sokkal könnyebben találok munkát 
39.2. a program után valószínűleg munkanélküliségbe kényszerülök 
39.3. rontja elhelyezkedési esélyeimet 
39.4. egyéb:

 ...................................................................................................................................................................  
40. Hogyan változott a személyes helyzete a közmunkaprogram óta? 

40.1. csökkent a kiszolgáltatottságom 40.2. nőtt a kiszolgáltatottságom 
41. Ha utóbbi, akkor miben nyilvánul ez meg? 
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
42. Hogyan látja a jövőjét a közmunkaprogram után? 

42.1. tanulni fogok helyben 
42.2. tanulni fogok más településen, ha igen, hol: ......................................................................................  
42.3. munkát találok helyben 
42.4. munkát találok más településen, ha igen, hol: ...................................................................................  
42.5. munkanélküli leszek  
42.6. kilátástalan, ha igen, miért: .................................................................................................................... 

43. Mennyire tartja elfogadhatónak a jelenlegi közmunkabérét? 
43.1. nagyon jó, elfogadható 
43.2. még elfogadható 
43.3. nagyon kevésnek tartom 

44. Társul képzés a közmunkaprogramjához? 
44.1. igen 44.2. nem 

45. Ha igen, milyen képzettséget ad? 
 .........................................................................................................................................................................................  
46. Szüksége lenne-e az elhelyezkedéshez bármilyen segítségre? 

46.1. igen 46.2. nem 
47. Amennyiben igen, milyenre? (többet is megjelölhet) 

47.1. tanácsadás 
47.2. álláskeresési technikák átadása 
47.3. állásinterjúra való felkészítés 
47.4. önéletrajzírás 
47.5. tréningek 

47.6. vállalkozóvá válás elősegítése 
47.7. képzés 
47.8. egyéb információk, éspedig: ............  
  ........................................................................  

48. Aktívabban keres állást a közmunka óta? 
48.1. igen 48.2. nem 

49. Rendelkezik saját kerttel? 
49.1. igen 49.2. nem

50. Amennyiben igen, közmunka mellett marad ideje a megművelésére? 
50.1. igen 
50.2. nem 
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51. Mekkora a saját kertben történő gazdálkodás elindításának költsége?  

 Ft 
52. Mekkora összeget emészt föl a kert folyamatos művelése évente? 

 Ft 
53. Anyagi terhet jelent önnek a saját kert fenntartása? 

53.1. igen 
53.2. nem 

54. Értékelje a közmunkaprogram előnyeit és hátrányait! 
54.1. Előny: 
54.2. Hátrány: 

55. Önkormányzati kertből kap terményeket? 
55.1. igen 
55.2. nem 

56. Ön szerint mire lenne szüksége, hogy javítsa munkaerő piaci esélyeit? (többet is 
bejelölhet) 

56.1. folyamatos segélyre, amíg munkanélküli vagyok 
56.2. járulékkedvezmény/bértámogatás 
56.3. ingyenes gyakorlati képzésekre, ahol új, piacképes ismereteket szerezhetek 
56.4. ingyenes elméleti képzésre, ami piacképes ismeretet ad 

56.5. egyéb, éspedig: .............................................................................................................................  
  



224 
 

4. függelék 
Helyi munkaerőpiaci vonzáskörzetek 2011-ben 

 
Forrás: Pénzes J. – Molnár E. – Pálóczi G. (2014) 


