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1. BEVEZETÉS 

A munkanélküliség hazánk egyik legsúlyosabb társadalmi/gazdasági feszült-
ségforrása, amely különösen erőteljesen érinti mindazokat a személyeket, 
akik valamely hátrányos helyzetű tulajdonságukból kifolyólag lemaradással 
indulnak az álláshelyekért folytatott versenyben. A munkanélküliség Ma-
gyarországon az 1990-es évet követő gazdasági szerkezetváltás hatására drá-
mai mértékben emelkedett és bár a helyzet több konszolidációs fázison is 
átesett, az álláskeresők magas arányának problémája máig várat magára. Kü-
lönösen igaz ez hazánk leghátrányosabb helyzetű térségei, illetve álláskeresői 
esetében, amely területek és csoportok relatív gazdasági/munkaerőpiaci po-
zíciója messze elmarad a fejlettebb centrum (Budapest és környéke), illetve 
Északnyugat-Magyarország településeiétől. A helyzetet nehezíti, hogy 
előbbi térségekben a foglalkoztatási depresszió rögzülése együtt jár a demo-
gráfiai válság okozta feszültségek és a szociális problémák eszkalálódásával. 

A munkanélküliség problematikájára – összefüggésben annak komplex 
társadalmi válságot generáló hatásaival – számos nemzetközi, európai uniós 
és hazai dokumentum hívja fel a figyelmet („Európa 2020” Stratégia, Euró-
pai Foglalkoztatási Stratégia, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Kon-
cepció, Partnerségi Megállapodás, Magyarország Konvergencia Programja, 
Nemzeti Reform Program, „Széchenyi 2020” operatív programjai). A kér-
dés relevanciáját globálisan és nemzetgazdasági szinten növeli a 2008-cal 
kezdődő, Európa különböző területein eltérő időhorizonton ható pénz-
ügyi/reálgazdasági válság, amely Magyarországon fokozottan éreztette ha-
tását, befolyásolva a munkaerőpiac és a térstruktúra változásának folyama-
tait, egyúttal hangsúlyosan érintve a hátrányos helyzetű álláskeresők munka-
erőpiaci pozícióját. A válság hatásainak megoldására válaszként hazánk Eu-
rópa egyik legnagyobb létszámú közfoglalkoztatási programjának megvaló-
sítójává lépett elő, az eredményességgel kapcsolatban számos szempont 
vizsgálatának igénye merült fel. Ezek közül is kitűnik a munkaerőpiaci rein-
tegrációban betöltött szerep, amelynek számottevő javítása eszközei között 
újszerű elemként jelent meg az új típusú szociális szövetkezetek köre. Idő-
szerűvé vált a fenti munkaerőpiaci folyamatok és eszközök területi alapú 
vizsgálata, különösen azokban a térségekben, amelyekben a vélhetően ala-
csony fokú mobilitás és foglalkoztatási szint okán a fenti hatások a munka-
erőpiaci esélyek legfőbb alakítóivá léptek elő. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

A jelen dolgozat célja, hogy definiálja a (halmozottan) hátrányos helyzetű 
álláskeresők körét, feltárja azokat az összefüggéseket, amelyek az esélyhát-
rányok1 halmozódásában szerepet játszanak. 

A vizsgálat két kérdéscsoporton keresztül közelít a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiaci esélyeihez. Vizsgálja a munkaerőpiaci folyama-
tok területi és strukturális sajátosságait, másfelől elemzi a foglalkoztatáspo-
litikai eszközök alkalmazásának lehetőségeit, hatékonyságát és eredményeit. 

2.1. A munkaerőpiaci folyamatok tér- és csoportspecifikus  
vizsgálatához kapcsolódó célkitűzések 

A 2008-cal kezdődő válság hatásaival kapcsolatban felmerül a kérdés, 
hogy hazánk egyes települései munkaerőpiaci viszonyaikat tekintve milyen 
fokú érzékenységgel rendelkeznek, hogyan reagáltak a 2007 és 2013 között 
bekövetkező változásokra, illetve: 

 Miképpen értelmezhető a településstruktúrára a munkaerőpiaci szenzi-
tivitás fogalma? 

 Milyen sajátosságokkal jellemezhető Magyarország munkaerőpiaci tér-
szerkezetének „válságkitettsége”, szenzitivitása? 

 Léteznek-e települési „válságszenzitivitási” típusok? 

 Létezik-e mezo- és makroszerkezeti szenzitivitási térstruktúra? 

A térszerkezet stabilitásának szempontjából jelentős kérdés, hogy annak kö-
töttségének oldásában a mobilitási szint alakulása milyen mértékben játszhat 
szerepet. A munka az alábbi főbb kérdésekre keresi a választ: 

 Melyek a mobilitást befolyásoló legfontosabb tényezők és azok hogyan 
hatnak a célcsoportra? 

 Milyen mobilitási „motivációkkal”, preferenciával, rugalmassággal ren-
delkezik a racionálisan cselekvő, hátrányos helyzetű álláskereső? 

 Milyen területi sajátosságokat mutat a hátrányos helyzetű térség telepü-
léseinek mobilitási foka? 

 Mennyiben változik a területi kép a mobilitási feltételek változásával? 

                                                 

1 A jelen dolgozat esélyhátrányon minden esetben munkaerőpiaci esélyhátrányt ért. 
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2.2. A foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata 

Az erősen immobil rétegek számára a helyi foglalkoztatás jelentheti a mun-
kaerőpiacra vezető egyetlen utat. A dolgozat választ keres arra, hogy a köz-
foglalkoztatás 2011-ben kialakított rendszere, különös tekintettel a start-
munkaprogramokra, milyen feltételek mentén befolyásolta a jelen vizsgálat 
célcsoportjainak munkaerőpiaci-területi esélyeit. Ennek keretében először el 
kívánja helyezni a startmunkaprogramokat a közfoglalkoztatás rendszeré-
ben, majd megvizsgálja, hogy:  

 Melyek a startmunkaprogramot jellemző térszerkezet sajátosságai, éte-
zik-e hátrányos helyzetű településekre és térségekre jellemző közfoglal-
koztatási szerkezet? 

 Milyen összefüggések tárhatók fel a pillérek kölcsönös előfordulásában? 

A startmunkaprogramok szerepe kiemelkedő a vizsgált térségben, mivel an-
nak foglalkoztatotti helyeinek meghatározásánál a pályázók köre a munka-
erőpiaci depresszióval fokozottan sújtott településekre terjed. A fentiek vi-
szonylatában a dolgozat választ keres az alábbiakra: 

 Hogyan alakulnak a települések erőforrásai és terhei a közfoglalkozta-
tásban? 

 Hogyan szervezik meg a programokat, koordinálják a feladatokat? 

 Melyek a közfoglalkoztatás által betöltött elsődleges funkciók? 

 Hogyan ítélik meg az önkormányzatok a programokban rejlő lehetősé-
geket? 

 Mennyiben járul hozzá a közfoglalkoztatás a területfejlesztési célok 
megvalósulásához? 

 Miben látják a közfoglalkoztatást végző szervezetek a startmunkaprog-
ram előnyeit, hátrányait és tovább fejlesztési lehetőségeit? 

A munka kitér továbbá a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek kom-
petenciáinak, munkaerőpiaci részvételre való felkészültségének, szociális 
helyzetének vizsgálatára, a startmunkaprogramokkal kapcsolatos preferen-
ciáikra, meglátásaikra munkaerőpiaci esélyeik növelésének lehetőségeiről. 

A startmunkaprogramok, illetve a közfoglalkoztatás vonatkozásában fel-
merül a kérdés, hogy ezen eszköz milyen mértékben képes hozzájárulni a 



4 
 

bevont személyek elsődleges munkaerőpiaci integrációjához. A kérdéshez 
szorosan kapcsolódik az új típusú szociális szövetkezeti rendszer dimenzi-
ója, amely egyfajta köztes munkaerőpiacot teremthet a közfoglalkoztatásból 
kikerülő, az elsődleges munkaerőpiacon azonban elhelyezkedni nem tudó 
álláskeresők számára. A fentiekkel kapcsolatban a munka célja, hogy 

 megvizsgálja a szociális szövetkezetek eloszlásának térszerkezeti képét; 

 értékelje a rendszer ágazati, szektorális sajátosságait, választ adva arra, 
hogy létezik-e hátrányos helyzetű szociális szövetkezeti „arculat”; 

 értékelje a szövetkezetek megalakulásának ágazati és területi aspektusait. 

A dolgozat célja, hogy felmérje az új típusú szociális szövetkezetek tevé-
kenységének, foglalkoztatási, (re)integrációs szerepvállalásának területi kö-
vetkezményeit. 

Az elemzés a fentieken keresztül lehetővé teszi a betekintést hazánk de-
pressziós tereinek és leghátrányosabb helyzetű álláskeresőinek problemati-
kájába, a munkaerőpiaci térstruktúra sajátosságaiba, a foglalkoztatáspolitika 
által eddig elért eredményekbe, illetve a jövőbeli lehetőségekbe, amelyek ré-
vén az Európai Unió által deklarált és az azokkal összhangban levő nemzeti 
célok még hatékonyabban valósulhatnak meg. 

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

A jelen vizsgálat térbeli keretét Magyarország, kiemelten hazánk „Komplex 
programmal fejlesztendő járásai”, illetve „Leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségei” képezik2 (együtt LHH-térség). A dolgozat célcsoportja a halmozottan 
hátrányos helyzetű – C-típusú – álláskeresők köre3. 

A munka primer és szekunder forrásokra egyaránt épít. Utóbbiak között a 
szakirodalom eredményei mellett kiemelt szereppel bírnak a munkaerőpiaci 
folyamatok és területi mintázatok értékelésének alapjául szolgáló alábbi 
adatbázisok: 

                                                 
2 A Komplex programmal fejlesztendő járások körét 2014-ben a Kormány 290/2014. 

(XI. 26.) rendelete alapján határozták meg. A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek kije-
lölésére komplex mutatórendszer alapján a KSH kerített sort (ÖTM–KSH 2007). 

3 A csoport pontos meghatározása a munka keretei között történt. 
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 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) on-line adatbázisai (www.ksh.hu), 
településsoros nyilvántartásai, munkaerőpiaci statisztikái. 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.afsz.hu) adattára. 

 Google Maps útvonaltervező (https://www.google.hu/maps) adatai. 

 Tömegközlekedési (busz és vasút) menetrendi adatbázisok (www.vo-
lan.hu, www.mav.hu). 

 A mobilitás feltételeit meghatározó kormányrendeletek és törvények. 

 Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Főosztálya által nyilvántartott 
településszintű közfoglalkoztatási adatok. 

 Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége által nyilvántartott  
szervezetek 2013. évi listája. 

A munkavállalással összefüggésbe hozható napi szintű mobilitás peremfeltételei-
nek vizsgálatánál két modell került felírásra. Az első változat alapfeltevése, 
hogy amennyiben az egyén racionálisan cselekszik és dönt, akkor a felvállal-
ható összeg következik az utazással elérhető álláshelyeken kapott bérajánlat 
utazási költséggel és az utazással elvesztett munkaidő időértékével csökken-
tett 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 kérdés másik megközelítése, ha az álláskereső az ingázás időtartamát a 
munkaidő növekményeként értékeli. Eszerint addig hajlandó dolgozni, amíg 
órabére magasabb a közfoglalkoztatásban szerezhető órabérénél. Ekkor az 
alábbi összefüggés áll fenn: 

[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 
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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. 

keu – Az elviselt utazási költség. 
Bx – A helyi jövedelem várható értéke. 

A csoportspecifikus területi mobilitási fok mérésére a Folyamatos Mobilitási 
Fokok Átlaga-modell került felírásra. A mobilitási fok értékek meghatáro-
zása az alábbi lépéseken keresztül történt: 

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

2. A vizsgálat tárgyát képező csoportra vonatkozó, az ingázási lehetősé-
geket befolyásoló utazási idő és költség határértékek feltárása; 

3. Az ingázás külső tényezőinek (utazási támogatások paraméterei, 
üzemanyagár) aktuális értékét tartalmazó adattáblák kitöltése. 

4. Az fMFÁ-értékek meghatározása indexálás segítségével. 

Az elemzési eszköz lehetőséget biztosít a mobilitási fok többféle megköze-
lítés alapján történő számítására, amelyek közül a jelen dolgozat az alábbi 
változatokkal számol: szélsőérték, támogatásos, vegyes, optimalizált fMFÁ-
és optimalizált közlekedési támogatással számolt fMFÁ-modell. A mobili-
tási modell bővített típusa annak közlekedési eszköz csoportspecifikus ren-
delkezésre állási fokával korrigált változata („Folyamatos Korrigált Mobili-
tási Index”). 

A települési terek szenzitivitásának mérése, a Szenzitivitási-index meghatá-
rozása az alábbi lépéseken keresztül történt: 

1. Trendmintázati görbe elemzés 
2. Szenzitivitás indexálása 

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

3. Térstruktúrák azonosítása 

A Szenzitivitási-index értkének meghatározása az alábbiak szerint történt: 
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𝜃𝜔
𝑛 =

𝑘𝜂𝑗

𝑀𝐴𝑋(|𝑘𝜂𝑗|)
∗ 100, ahol 

kηi – korrigált szenzitivitási-volumenérték (a 
szenzitivitás indexálására használt változó 
értékeiből több lépésben számított, súlyo-
zott mutatószám) 

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

A munka számol továbbá az alábbi viszonyszámokkal: közfoglalkoztatási ráta, 
teljes területi koncentrációs ráta, multiplikációs mutató, Relatív Esélyhát-
rány Mutató, összevont rugalmasság. 

A primer források között kiemelt szereppel rendelkeznek az érintett cél-
csoportok körében folytatott komplex kérdőíves felmérések eredményei: 

 A szociális szövetkezeti rendszer tagjai közül a célcsoport bázisát az or-
szágos nyilvántartásban szereplő több mint másfél ezer új típusú szoci-
ális szövetkezetből az a 391 darab adta, amelynek székhelye a vizsgálta 
tárgyát képező településen található. A kérdőívek 100 kérdést tartalmaz-
tak, nyolc téma köré csoportosítva. Az íveket postai úton a teljes célcso-
port megkapta, értékelhető választ 132 szervezet adott. 

 Az önkormányzati kérdőív célcsoportját Magyarország azon 885 telepü-
lése képezte, amely vagy leghátrányosabb helyzetű kistérségben, vagy 
komplex programmal fejlesztendő járásban található. Az elektronikus 
úton megküldött ívekre 513 hasznosítható válasz érkezett. A kérdőív a 
közfoglalkoztatás területi kérdéseire kereste a választ, 66 ponton keresz-
tül vizsgálva a településeken megvalósuló programok jellegzetességeit. 

 Kérdőíves felmérés keretében került feltérképezésre a halmozottan hát-
rányos helyzetű álláskeresők problémájának több, részben szubjektív 
eleme. A mintegy egy éven át folytatott – egyszerű véletlen mintavétellel 
végzett – felmérés eredményeként 579 fő töltötte ki a 56 kérdésből álló 
ívet. 

A munka során összesen 1224 darab kérdőív került feldolgozásra, amely ér-
ték nem tartalmazza a hibás kitöltésből, illetve adathiányból fakadóan figyel-
men kívül hagyott elemeket. 

Az egyéni, diádikus, tematikus interjúk strukturált vázlatok segítségével 
zajlottak, ugyanakkor a nyitott kérdések megválaszolásának is teret enged-
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tek. Célcsoportját a szociális szövetkezetek vezetői, a kapcsolódó terület fe-
lelősei, ügyintézői, adminisztratív feladatkört betöltő munkavállalói, az ön-
kormányzatok esetében a települések polgármesterei, a közfoglalkoztatást 
koordináló felelős személyek és foglalkoztatottak képezték. 

Az az eredmények rögzítése, kiértékelése alábbi szoftverek alkalmazásá-
val történt: MS Office 2016 programcsomag, IBM SPSS Statistics 22.0, gretl 
(Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library), Libre Office 3.6, 
QGIS 2.12.2 (Quantum GIS), ArcGIS, CorelDraw X7. 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. A jelen dolgozat a munkaerőpiaci esélyhátrányok halmozódásá-
nak vizsgálatán keresztül definiálta a hátrányos helyzetű C-tí-
pusú álláskeresők csoportját4, amellyel összefüggésben: 

 Megállapította, hogy az esélyhátrány-halmozódás problémája fokozot-
tan jelen van a C-típusú álláskeresők csoportjában. 

 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 kö-
vette, ugyanakkor a pályakezdő státusz szerepe a halmozódás kialakulá-
sában nem volt számottevő. 

 Az egyes esélyhátrányok kölcsönhatásai alapján elkülöníthető az okozati 
(tartós munkanélküliség, rossz anyagi helyzet) és a keresztkölcsönható 
típusok köre. 

 Míg az okozati esélyhátrányok a halmozódásnak inkább következmé-
nyei, a keresztkölcsönható típus a multiplikáció szempontjából okként 
és okozatként is megjelenhet. 

 A csoportok előtt álló kihívások a domináns esélyhátrány jellegétől füg-
gően különbözőek, az alacsony iskolai végzettségűeknél a megfelelő eg-
zisztenciát biztosító álláshelyek szűkössége, illetve a munkahelyekért 
folytatott versenyben tapasztalható lemaradás, a családosoknál a relatív 

                                                 
4 Azon személyek köre, akik legalább egy olyan hátrányos helyzetű tulajdonsággal rendel-
keznek, amely értékelhetően csökkenti munkaerőpiaci-területi esélyeiket, illetve ezen tulaj-
donságok halmozottan jelentkeznek. 
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(egy főre eső) jövedelem alacsony foka és a logisztikai nehézségek okoz-
tak gondot. A 18 év alattiak helyzete rossz anyagi helyzetük, képzettségi 
viszonyaik és családi állapotuk miatt is halmozottan terhelt. Az 50 év 
feletti C-típusú álláskeresőknél a képzettségek elavulása, a kedvezőtlen 
családi állapot együtt járt a fiatal munkaerővel szemben tapasztalható 
versenyhátrány és alacsonyabb mobilitási fok érvényesülésével. 

4.2. A multiplikáció területi vizsgálata rámutatott, hogy: 

 A munkaerőpiaci térszerkezet a halmozódás tekintetében eltér a relatív 
mutató által leírt struktúrától. 

 Az esélyhátrányok halmozódását mérsékeli a kedvező munkaerőpiaci 
környezet, amennyiben az együtt jár a szuburbanizáció, a munkaerő-be-
áramlás és/vagy valamely erős felsőoktatási központ jelenlétével. Ön-
magában a jobb foglalkoztatási helyzetű központ nem indukálja az esély-
hátrányok halmozódásában való érintettség alacsony fokát. 

 A szubperiféria helyzete az esélyhátrányok halmozódásában különösen 
kedvezőtlen (1. ábra). 

1. ábra 
Az egyes települések érintettségi foka az esélyhátrányok halmozódásában (2014) 

 
Adtok forrása: KSH, NFSZ alapján saját számítás és szerkesztés (2016) 
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 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 he-
lyen a tartós munkanélküliség jelenik meg. 

 A multiplikáció változékonysága a válság időszakában jelentős volt, a 
helyzet a kedvezőbb pozíciójú országrészeken drámaibb mértékben 
romlott. 

Az esélyhátrány halmozódás elemzésének legfőbb tanulsága, hogy a leghát-
rányosabb helyzetű térségek és C-típusú álláskeresők munkaerőpiaci helyze-
tének tartós javításához elengedhetetlen, hogy az egyes foglalkoztatáspoliti-
kai eszközök célirányosan reflektáljanak az egyes halmozódási típusok által 
kialakított problémarendszerre. Az okozati esélyhátrányok megszűntetése 
az egyik legfontosabb feladat. A leginkább járható alternatíva a multi-pliká-
ció természetének ismeretében, ha a foglalkoztatás olyan célirányos formá-
ban valósul meg, amely megfelel az alábbi három feltételnek: 

 Megfelelő fizetést kínál, hogy az álláskereső a napi szükségleteit, illetve 
az álláskeresés anyagi terheit finanszírozni tudja. 

 Az álláskereső olyan munkát végez, amely legalább érintőlegesen kap-
csolódik az elsődleges munkaerőpiaci struktúrákhoz. 

 A munkavégzés időtartama tartós, amely során az érintett szervezetek 
folyamatos mentorálással segítik az álláskeresőt státusza oldásában. 

4.3. A munkaerőpiaci szenzitivitás vizsgálata az alábbi főbb eredmé-
nyeket hozta: 

 A 2007–2011-ig terjedő időszakban elsősorban a válság leírt hatásainak 
következtében a magyarországi térszerkezet fragilis jelleget mutatott. 

 A munkaerőpiaci helyzet romlásával a stabil települések köre szűkül. 

 A 2011–2013-ig tartó folyamatokat a reaktivitás dominálta, ebben ki-
emelkedő szerepe volt 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 kisebb települések reaktívabbak. 

 A válság időszakában a térszerkezetben kiegyenlítődés figyelhető meg. 
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 Magyarország munkaerőpiaci szenzitivitási térszerkezete 9 sajátos belső 
struktúrájú övezetből épül fel (2. ábra). 

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

 
Adatok forrása: NFSZ alapján saját számítás és szerkesztés (2016) 

4.4. A leghátrányosabb helyzetű álláskeresők és térségek mobilitási fo-
kának vizsgálata rámutatott, hogy: 

 Létezik a hátrányos helyzetű személyek mobilitási fokára vonatkozó ti-
pikus preferencia mintázat (állami foglalkoztatás, primer szektor, kötött 
havibér). 

 A feltárt mobilitást korlátozó faktorok két jól elkülöníthető csoportba, 
endogén és exogén tényezőkbe sorolhatók. A vizsgált személyek köré-
ben utóbbi meghatározóbb. 

 A mobilitás két legerősebb gátjai az ingázással elérhető jövedelmek ala-
csony foka, illetve az utazási költségek magas összege. 
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 Az utazási támogatás teljeskörű elérésével a területi kép számottevő 
mértékben javul, ugyanakkor a csoporthatások a mobilitási fokot tovább 
korlátozzák. 

 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. 

 Az ingázás optimális eszköze a személygépjármű, amelynek helyét tá-
mogatás esetén a busz veszi át. A vonat szerepe részleges. 

 Rövidtávon csupán a helyi járási foglalkoztatási központ merül föl a hát-
rányos helyzetű álláskeresők számára releváns célirányként. 

 Az ingázás költségeinek viszonylatában az alábbi térelemeket sikerült lo-
kalizálni: foglalkoztatási központokat övező közvetlen kapcsolódási zó-
nák, háttérterületek, belső vagy külső izolált szubperifériák, fokozottan 
hátrányos munkaerőpiaci helyzetű központok által összegfogott közvet-
len kapcsolódási zónák, 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. 

 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, valamint a költség és idő-
korlát dominálta településekét. 

A C-típusú álláskeresők mobilitási készsége és képessége, a közlekedési esz-
közök rendkívül alacsony elérhetősége okán a mobilitási lehetőségek erősen 
korlátozottak (3. ábra). 

A vizsgálatból kitűnt, hogy a célcsoport körében csak akkor fog érdem-
ben emelkedni a mobilitási fok, amennyiben annak egyes komponenseiben 
egyszerre jön létre javulás. Ennek hiányában az egyes hatások egymást ki-
oltják. A mobilitási lehetőségek bővítéséhez indokolt egyfelől az álláskere-
sők körének versenyképességének javítása, másfelől a foglalkoztatási köz-
pontok munkaerő-keresletének erősítése. 
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3. 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: maps.google.hu, mav.hu és volan.hu adatai alapján  

saját számítás és szerkesztés (2016) 

4.5. A közfoglalkoztatás rendszerének vizsgálata rámutatott: 

 A startmunkaprogramok bevezetése alapvetően változtatta meg a tér-
struktúrát a perifériák irányába tolva a hangsúlyt. 

 A közfoglalkoztatási térszerkezet belső struktúrája 2012/2013 viszony-
latában jelentősen átalakult, majd a stabilitás vált általánossá. 

 A startmunkaprogram pillérei közül a mezőgazdasági és belvíz-elveze-
tési megoldások hasznosultak a leginkább első helyen, az infrastruktúra-
fejlesztési és téli közfoglalkoztatási pillérek fontos kiegészítő szereppel 
bírnak. 

 A pillérek alkalmazása igazodott a természeti környezet és a társadalmi 
közeg elvárásaihoz, egyúttal az önkormányzatok célrendszeréhez. 



14 
 

 A startmunkaprogramok egyik legfőbb előnye a hozzájuk kapcsolódó 
kedvező támogatási intenzitás, a munkaszocializációs hatások és a helyi 
közfeladatok ellátásának elősegítése. 

 

4. ábra 
Közfoglalkoztatottak havi átlagos száma a munkavállalási korú népesség számához 

viszonyítva (közfoglalkoztatási ráta) Magyarország településein és változása a 2013-as 
évhez képest (2014) 

 
Adatok forrása: Belügyminisztérium, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai 

alapján saját számítás és szerkesztés (2016) 

 A startmunkaprogramba kerülő személyek esetében megfigyelhető egy 
három lépcsős, sajátos kihívásrendszerrel rendelkező munkaszocializá-
ciós ciklus. 

 A startmunkaprogram erős hátránya, hogy a munkaerőpiaci integrációt 
alig képes elősegíteni. 

 A közfoglalkoztatottak kiválasztásában ott, ahol a merítési bázis a lehe-
tőségeknél szélesebb, adott esetben szelekció érvényesül. 
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 Az álláskeresők meglátásai alapján a program legfőbb előnyei, hogy hely-
ben kínálnak munkaalkalmat, a megszerezhető jövedelem összege ma-
gasabb, mint a segély, a foglalkoztatás pedig az önbecsülés és a közösség 
fejlődését is elősegíti. A legfőbb hátrány az elvárásoktól elmaradó bére-
zési színvonal. 

Az önkormányzatok a startprogramok továbbfejlesztésének a lehetőségét a 
rugalmasság fokozásában látják (több évre tervezés lehetősége, a program 
megvalósítása közbeni módosítás lehetőség, több tevékenységi területre 
való kiterjesztés). A jelenleg hiányos erőforrások, különösen a finanszírozási 
lehetőségek és a humán-kapacitások bővítése a programok hatékonysága 
növelésének további lökést adhatna. A bérezéssel kapcsolatos feszültségeket 
oldaná, ha legalább részlegesen, de érzékelhető mértékben jutalmazhatnák 
az önkormányzatok a magasabb hozzáadott értékű szakmunkát végző sze-
mélyek teljesítményét. 

4.6. A szociális szövetkezetekkel kapcsolatban a dolgozat feltárta, 
hogy: 

 A szociális szövetkezeti rendszer területi mintázata reflektál a munka-
erőpiaci depresszió fokára, illetve a közfoglalkoztatás eloszlásának volu-
menére. 

 A térszerkezetben megjelenő területi különbségek a természeti ténye-
zőkhöz fokozottan kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységek esetében 
figyelhetők meg. 

 A szociális szövetkezet a jelenlegi tapasztalatok alapján képes a hátrá-
nyos helyzetű álláskeresői csoportok mozgósítására. A megváltozott 
munkaképességűek azonban a C-típusú álláskeresők csoportjában rela-
tív versenyhátránnyal bírnak. 

 A szociális szövetkezetek profilját tekintve létezik egyedi, a hátrányos 
helyzetű térségekre jellemző arculat. 

 Az új típusú szociális szövetkezetek céljainak főbb típusai: 
o Piaci igények kielégítése, rentábilis termék/szolgáltatás nyújtása 
o Munkaerőpiaci helyzet elősegítése csoportspecifikus elemekkel 
o Startmunkaprogram lehetőségeit szélesítő megoldások 
o Helyi politikai/önkormányzati célok megvalósítása 
o Pályázati források elnyerése 
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 A szociális szövetkezetek eddig leginkább a társadalmi célkitűzéseknek, 
a helyben történő tartós foglalkoztatás megvalósításának tudtak eleget 
tenni. 

 A helyi igények kielégítésére szakosodott szervezetek lehetőségeit beha-
tárolja a lakosság alacsony fizetőképessége. 

 A legfőbb kockázat a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából a sa-
játos tagsági összetételen alapuló működés, illetve a pályázatoknak való 
kiszolgáltatottság. 

 Jelentős jövedelmezőségbeli különbség észlelhető a termelő és a keres-
kedelmi tevékenységek között, utóbbi javára. 

 A jövőbeli fejlődés főbb gátjai a piaci lehetőségek bővítésének nehézsé-
gei, és a részben ebből, részben a hitelképesség hiányából adódó tőke-
hiány. A szövetkezetek többsége nem alakított ki együttműködést kis-
üzemekkel, pedig az a piaci lehetőségek kihasználásában előrelépést je-
lenthetne. 

Az új típusú szociális szövetkezetek jövőbeli fejlődésének kulcselemét ké-
pezi, hogy ki tudnak-e olyan működési metódust alakítani, amely a rentabi-
litást a szociális célok mellett a tagság és a helyi közösség elvárásaival össze-
hangolt módon képes biztosítani. 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 szövet-
kezetek igen nagy számban képesek a hátrányos helyzetű álláskeresők felvé-
telére, igazi integrációs hatás akkor várható, ha a C-típusú álláskeresők mel-
lett a szervezet kedvezőbb munkaerőpiaci csoportok integrálására is képessé 
válik. 

A dolgozatban összességében megállapításra került, hogy a hátrányos 
helyzetű térségek és csoportok problémáját az alacsony mobilitási fok és a 
korlátozott helyi munkaerőpiac következtében rövidtávon a helyi foglalkoz-
tatás bővítése képes enyhíteni. Az új közfoglalkoztatási programok jelentős 
számban vontak be C-típusú álláskeresőket, egyúttal soha nem látott lehe-
tőséget kínálnak a helyi településfejlesztési célok megvalósításhoz. Ugyan-
akkor a programok reintegrációs hatása 10% körüli, amelyre megoldást a 
munkaerő-kereslet és -kínálat közelítése, a kisegítő szolgáltatások fejlesztése, 
az értékteremtő jelleg fokozása jelenthet. Az új típusú szociális szövetkeze-
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tek a vizsgált térségben képesek lehetnek arra, hogy olyan köztes munkaerő-
piacot teremtsenek, amely a reintegrációhoz vezet. Ehhez a jövőben szük-
séges azon kihívások kezelése (célirányos támogatásokkal, új piacok nyitásá-
val, stabil beszállítói kör, önkormányzatokkal való intenzív kooperáció ki-
alakításával stb.) amelyek a korlátozott helyi piac, a munkaerő és különösen 
a hosszú távú fenntarthatóság tekintetében fennállnak. 
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