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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Az esélyegyenlőség területén 2011 óta megváltozott az önkormányzatok számára előírt 
feladatok tervezésének és végrehajtásának környezete, e tény azonban nem jelenti azt, hogy a 
Fővárosi Önkormányzatnak ne lennének jogszabályokból, korábban felvállalt szerződéses 
kötelezettségeiből vagy jövőbeli forráselérésre vonatkozó érdekeiből fakadó feladatai ezen a 
területen. A végrehajtás alatt lévő és a tervezett EU-s projektek horizontális vállalásaiból 
eredő pályázati kötelezettségek miatt a Fővárosi Közgyűlés 1825/2016 (XII.07.) határozatával 
elfogadta Budapest Főváros 2017-2022 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(továbbiakban: FHEP), illetve felkérte a Főpolgármestert, hogy a végrehajtás öt éve alatt arról 
évente számoljon be a Közgyűlésnek. 

A FHEP készítésével a Főváros célkitűzése az volt, hogy Budapest rendelkezzen a 
vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a hosszú távú beavatkozási 
irányok meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, a kiemelt 
esélyegyenlőségi célcsoportokra fókuszáló esélyegyenlőségi programmal, amely reflektál: 
• a fővárosi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok helyzetére, 

szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeikre, 
• az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire, 
• a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a fővárosi döntéshozatalban, 
• a hatályos ITS Antiszegregációs tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, 

illetve 
• azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós pályázatok 

hatályos Esélyegyenlőségi Útmutatói tartalmaznak. 
A FHEP részben az esélyegyenlőséggel foglalkozói uniós irányelvekre, és a nyomukban 

született hazai joganyagokra, részben a főváros Budapest 2030 – Hosszú Távú 
Városfejlesztési Koncepciójára, valamint a Budapest 2020 – Integrált Városfejlesztési 
Stratégia vonatkozó fejezeteire alapoz. A program készítői a 2010-től 2015-ig végrehajtott, 
előző helyi esélyegyenlőségi program szakmai alapjaira és eredményeire is támaszkodtak.  

A végrehajtás érdekében a Közgyűlés 1826/2016. (XII.07.) sz. határozatával arra is 
felkérte a Főpolgármestert, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft. éves közszolgáltatási 
szerződése tárgyalásával egyidőben terjessze a Közgyűlés elé a FHEP megvalósítása során 
végrehajtani kívánt feladatok pontos meghatározását, ütemezését, költségvetését. Ennek 
eredményeképp 2017 áprilisára elkészült az első, 2017-20-as időszak évekre lebontott 
beavatkozási akcióterve. 

A beavatkozási akcióterv mainstreaming feladatokat, illetve munkáltatókra, 
szolgáltatásokra, lakosságra, mint célcsoportokra megfogalmazott feladatokat tartalmaz; ezek 
a feladatok több esélyegyenlőségi célcsoportot is érintenek. Az akcióterv emellett olyan 
feladatokat is megfogalmaz, amelyek egy-egy esélyegyenlőségi célcsoportra fókuszálnak. A 
feladatok 2017-2020 között éves szinten kerültek terezésre, 2017-ben nagyrészt a korábban 
megkezdett tevékenységek folytatását, illetve új tevékenységek előkészítését terveztük. A 
beavatkozási akciótervben szereplő feladatok egy része külön forrás nélkül végrehajtható, egy 
részük a Budapest Esély közszolgáltatási feladatainak végrehajtásával megvalósul, így külön 
forrásigénye nincs. E mellett az akcióterv olyan elemeket is tartalmaz, amelyek további 
forráslehetőség felbukkanása, pl. többletforrás biztosítása vagy egy-egy projekt elindulása 
esetén valósulhatnak meg. 

Az akciótervben nevesítve szerepelnek a foglalkoztatás fejlesztésével, illetve a 
foglalkoztatási helyzet monitorozásával kapcsolatos feladatok; az ennek eredményeképp 
elkészült foglalkoztatási monitoring jelentést jelen beszámoló I. része tartalmazza.  
Jelen beszámoló II. része az akciótervben szereplő további feladatok végrehajtásáról szól. A 
fejezet a közszolgáltatási feladatként végrehajtott folyamatos és új tevékenységeket is 
tartalmazza, illetve a beavatkozási akcióterv 2017-re tervezett feladatait az eredeti, táblázatos 
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formában értékeli. Az értékelés jelöli, hogy mely tervezett feladatok valósultak meg, melyek 
nem, illetve a táblázat ez esetben a meg nem valósulás okát is tartalmazza.  
Az 1. sz. melléklet a II. fejezet értékelő táblázatára alapozva a beavatkozási akcióterv 2018-
2020-ra tervezett módosítását tartalmazza. 
E mellett az akciótervben szereplő feladatok közül kettőhöz külön melléklet kapcsolódik: 
• A Főváros részvételével, az International Organization for Migrants vezetésével zajló 

projekt az akcióterv részeként valósul meg. A projekt célja a Fővárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában Migráns Információs Pontok létrehozása, illetve az ezzel 
kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat tartalmazó anyag elkészítése. Ezt a szakmai 
anyagot jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza. 

• Az akcióterv civil társadalom bevonásával kapcsolatos tevékenységeihez kapcsolódó 
előkészítő munka eredményeképp 2017 végére a Főváros és az Önkéntes Központ 
Alapítvány között egy együttműködési szándék bontakozott ki. Az együttműködés célja a 
fővárosi önkéntesség fejlesztése, az önkéntesség kultúrájának terjesztése, és az 
önkéntesség társadalmi haszna, különösen a hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
reintegrációja terén jelentkező lehetőségek kiaknázása érdekében. Az együttműködési 
megállapodás tervezetét jelen beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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I. FOGLALKOZTATÁSI MONITORING JELENTÉS 

I.1 Összefoglaló 

Magyarországon az utóbbi években pozitív munkaerő-piaci folyamatok bontakoztak 
ki. Azonban a KSH munkaerő-felmérése még 2016-ban is azt mutatta, hogy a 15-64 éves 
népességen belül a munkát kereső emberek (234 ezer fő) közel fele (46,6%, 109 ezer ember) 
egy éve, vagy annál is régebben keres munkát. Ezen felül az inaktívak csoportján belül, 
további 281 ezer fő szeretne valamilyen munkát, közülük 59 ezer ember tartozik a passzív 
munkanélküliek csoportjába. Ezen felül a foglalkoztatottak 5%-át adták 2016-ban a 
közfoglalkoztatásban részt vevők, vagyis ez a 221 ezer ember sem a nyílt munkaerő-piacon 
talált elhelyezkedési lehetőséget, esetükben is fontos lenne a nyílt munkaerő-piaci reintegráció 
elérése. A regisztrált álláskeresőket tekintve 2016 végén 29%-uk, vagyis mintegy 79 ezer 
ember szerepelt tartósan, egy éve, vagy annál is régebben a regisztrációban. Budapesten a 
tartósan munkanélküli emberek aránya az állást keresők körében ennél is magasabb, 
megközelíti a 37%-ot. A tartós munkanélküliek a szegénységben élők meghatározó csoportja, 
a tartós munkanélküliek szegénységi aránya 49,5%, három és félszeresen meghaladja az 
országos, és kilencszeresen a foglalkoztatottak körében mért értéket. 

Egyre feszítőbb problémát jelent az országban, azon belül is kiemelten Budapesten a 
munkaerőhiány és a munkaerőpiacon való tartós kívül rekedés jelensége. Vagyis hiába van 
erős munkaadói kereslet a munkaerő irányába, ezzel párhuzamosan jelentős számú aktív korú 
ember nem tud hozzáférni a nyílt munkaerő-piaci álláslehetőségekhez. A sikertelen 
álláskeresés, minél inkább elhúzódik időben, egyre inkább utat nyit a társadalmi 
„kiilleszkedésnek”. Az álláskeresők „kemény magját” adó egy évnél régebben munkanélküli 
emberek esetében a tartós munkanélkülivé válás olyan „kiilleszkedési” spirált indít el, 
melynek hatása nem csak a család anyagi lecsúszásában manifesztálódik, hanem kapcsolati 
konfliktusok, szenvedély- és mentális betegségek családi halmozódásának eredője. A romák, 
az idősödők, a fogyatékosok és megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok és a 
gyermeket nevelő nők körében sokkal gyakoribb az inaktivitásba sodródás, a passzív 
munkanélküliség. A passzív munkanélküliek csoportjába azok tartoznak, akik már lemondtak 
a „valódi” munkahely kereséséről, gyakorlatilag az aktív korú inaktívak táborát gyarapítják. E 
társadalmi csoportokba tarozó emberek esetében – a társadalomban jelen lévő, így a munka 
világát is érintő előítélek miatt is – a munka elvesztése gyakorlatilag egyet jelent a 
munkaerőpiacról való tartós kiszorulással. E csoportok egy részében a munkakészség 
(átmenetileg vagy tartósan) nem stabil, esetenként beilleszkedési vagy egészségügyi 
gondokkal küzdhetnek. Helyzetük okán jellemző reakció részükről az intézményrendszerrel 
szembeni bizalom elvesztése. 
Jelen rész első fejezetei a munkaerőpiac helyzetéről adnak képet, az Unióból kiindulva, 
egészen Budapest szintű lebontásig rámutatva a tendenciákra és főbb összefüggésekre, illetve 
a FHEP célcsoportjait alkotó társadalmi csoportok közül a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetűek helyzetét külön-külön megvizsgálva.  

A helyzetleírásból következően elmondható, hogy a rendszerszintű fejlesztés 
megvalósítása elengedhetetlen, mivel a munkaügyi szervezet keretében, illetve az 
önkormányzatok, valamint a civil szervezetek által jelenleg biztosított szolgáltatások sok 
esetben nem képesek összehangolt szolgáltatási rendszerként működni a fővárosban sem, 
legfontosabb szakmai funkciójukat, a tartósan munkanélküli, illetve inaktív emberek nyílt 
munkaerő-piaci reintegrációját nem képesek optimális hatékonysággal ellátni. A munkaerő-
piaci szolgáltatások rendszerének fejlesztése, a közvetlen elérésre építő munkáltatói 
kapcsolatrendszer radikális javítása, az üres álláshelyek és közvetítői szolgáltatások 
fejlesztése, a személyre szabott szolgáltatások és a hatékony ügyfél-koordináció kialakítása e 
csoportok esetében elengedhetetlenül szükséges a sikeres és tartós nyílt munkaerő-piaci 
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reintegráció eléréséhez. Az I. rész utolsó fejezete a Főváros foglalkoztatáspolitikai 
tevékenységének eredményeit, köztük a rendszerszintű fejlesztés megvalósítása érdekében 
elindított projektkezdeményezést mutatják be. 

 

I.2 Európai Uniós, országos és fővárosi munkaerő-piaci folyamatok 

I.2.1 Európai Uniós tendenciák 

Az Európai Unió foglalkoztatási helyzetében a 2008-as válság hatására negatív 
változások következtek be. AZ EU-28-ak 16-64 éves népességre vetített foglalkoztatási rátája 
a 2009-re több mint egy százalékponttal csökkent 2009-re (65,7%-ról 64,5%-ra), míg 
munkanélküliségi rátája közel két százalékponttal nőtt (7,1%-ról 9%-ra). A válság tartósan 
éreztette hatását az EU munkaerőpiacán, a foglalkoztatási ráta több éven át a 64%-os érték 
közelében tartózkodott, s csak 2015-ben emelkedett ismét a 2008-as szint közelébe (65,6%-
ra). Az EU-28-ak körében a munkanélküliségi ráta 2009 után is emelkedett, egészen 2013-ig, 
meghaladva a 12%-os értéket. A foglalkoztatási ráta 2008-as szintre való visszatérése, az EU 
szintjén nem járt együtt a munkanélküliség hasonló szintű visszaszorulásával, 2015-ben az 
EU-28-ak munkanélküliségi rátája, még mindig közel 2,5 százalékponttal (9,6%) haladta meg 
a 2008-as értéket. A válság a tagállamok közül különösen az Eurozóna 19 tagállamát viselte 
meg. Az Eurozóna-19-ek foglalkoztatási rátája 2015-re sem tudott visszatérni 65% fölé, míg 
munkanélküliségi rátája még mindig 11%-on állt. 2016 IV. negyedévére az EU-28-ak 
foglalkoztatási rátája tovább emelkedett 67%-ra, munkanélküliségi rátája pedig tartósan 9% 
alá csökkent. 

 
1. táblázat: A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája az Európai Unió országaiban (2016. IV. 

negyedévében)   

 
Forrás: KSH,2017  
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Európai Uniós viszonylatban megállapítható, hogy 2016 IV. negyedévében 
Magyarország a 15–64 évesekre számított 67,5%-os foglalkoztatási rátájával a 28 uniós 
tagország között a 12. helyen állt, megelőzve ezzel az Uniós országok túlnyomó többségét. 
Az Unió mezőnyében ezzel 2008-hoz képest nagyon jelentős javulást tud felmutatni, hiszen 
akkor ugyanezen mutató szerint a 26. helyen állt. A munkanélküliségi rátát tekintve még 
szembetűnőbb a javulás, 2016 IV. negyedévében Magyarország a 4. helyen állt a tagországok 
között 4,5%-os értékkel, miközben 2008-ban még a 20. helyen tartózkodott. (1. táblázat) 
 
I.2.2 Magyarországi folyamatok 

Magyarország munkaerőpiacára a 2008. év végén kirobbant globális gazdasági válság 
súlyos hatást gyakorolt. A foglalkoztatottak létszáma a 2008. év végétől egy éven belül 
jelentős mértékben, közel 100 ezer fővel esett és érdemi javulást a 2010-es év sem hozott. A 
15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 57%-ról 55%-ra esett vissza 2009-ben és 2010-ben 
sem emelkedett. 2011-ben már enyhe növekedés következett be a foglalkoztatottak számában. 
Az ezt követő években ez a tendencia folytatódott, illetve tovább erősödött. 2013-ra a 15-64 
éves népességet tekintve a foglalkoztatási ráta kis mértékben már meg is haladta a válság 
előtti szintet (58,1%), 2016-ig pedig évről-évre határozott mértékben tovább emelkedett, 
immár jelentős mértékben meghaladva a válság előtti értéket (2016 végén 66,5% volt). 

A munkanélküliek száma a 15-64 éves népességben 2008-tól 2010 végéig közel 150 
ezer fővel emelkedett (közelítőleg 470 ezer főre), majd 2012 végéig stagnált, vagyis a javuló 
foglalkoztatási mutatókhoz még nem társult a munkanélküliek számának csökkenése. 2013-
ban a munkanélküliek számában kisebb mértékű csökkenés következett be, ugyanakkor ez az 
érték a válság előtti szintet még mindig jelentős mértékben meghaladta. 2014 után azonban a 
munkanélküliek száma meredek csökkenésbe váltott, egy év alatt több mint 100 ezer fővel 
csökkent, megközelítve a 2008. évi értéket. 2016-ra a fordulat kiteljesedett, a munkanélküliek 
száma mindössze 234 ezer fő volt, ami 92 ezer fővel kevesebb még a 2008-as válság előtti 
értéknél is. A munkanélküliségi rátákat összevetve, azt láthatjuk, hogy a válságot követő 
2010. évi 11,3%-os csúcsértékhez képest 2016-ban a ráta mindössze 5,1% volt, ami a 2008-as 
értéknél is közel 3 százalékponttal kevesebb. (2. táblázat) 

 
2. táblázat: A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása Magyarországon (2008-2016) 

Év 
Foglalkoz- 

tatottak 
Munka-

nélküliek 
Gazdaságilag 

aktívak    
Gazdaságilag 
nem aktívak 

15–64 
éves 

népesség 

Aktivitási 
arány 

Munkanél- 
küliségi ráta 

Foglalkoztatási 
ráta 

ezer fő  % 
2008 3.818 326 4.144 2.628 6.772 61,2 7,9 56,4 
2009 3.717 417 4.135 2.619 6.754 61,2 10,1 55,0 
2010 3.701 469 4.171 2.565 6.736 61,9 11,3 54,9 
2011 3.724 466 4.190 2.529 6.719 62,4 11,1 55,4 
2012 3.793 472 4.265 2.429 6.694 63,7 11,1 56,7 
2013 3.860 440 4.300 2.347 6.647 64,7 10,2 58,1 
2014 4.070 343 4.413 2.175 6.588 67,0 7,8 61,8 
2015 4.176 307 4.483 2.048 6.530 68,6 6,8 63,9 
2016 4.309 234 4.543 1.935 6.478 70,1 5,1 66,5 

Forrás: KSH, 2017, idősoros adatok 

Ezen folyamatokkal párhuzamosan 2008 után a gazdaságilag aktív népesség száma 
évről évre nőtt, az aktivitási arány már 2013-ban tízéves csúcsra, 64,7%-ra emelkedett a 15-64 
éves népességben, 2016-ra pedig, évről-évre emelkedve, ezt az értéket további öt 
százalékponttal (70,1%) haladta meg. Vagyis ez azt jelenti, hogy a magyar munkaképes korú 
népesség egyre nagyobb arányban van jelen a munkaerőpiacon, dolgozik, vagy keres munkát. 
Az 15-64 éves korú inaktívak száma a munkaerő-piacon aktívak számának növekedésével 
párhuzamosan folyamatosan csökkenő tendenciát követett az elmúlt években.  
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Az inaktívak munkaerő-piaci aktivizálódásában fontos szerepet játszott, hogy a válság 
az inaktívak egy rétegét nálunk is aktív álláskeresésre ösztönözte, azonban e mellett az 
inaktívak számának csökkenése a válságtól függetlenül, egy hosszabb folyamat eredménye. 
Ugyanis a megváltozott munkaképességű embereket érintő támogatási rendszer jelentősen, 
több lépcsőben szűkült az elmúlt 12 évben (már a válságot jóval megelőző időszakban is 
jelentkeztek jogosultsági szűkítések), illetve a tényleges álláskeresés hiányát a korábbinál 
szigorúbban szankcionálták. 

A KSH éves munkaerőfelvétel-vizsgálatai mellett a 2011. évi népszámlálás adatai is 
megerősítik azt az országos képet, hogy 2001 óta a 15-64 éves inaktívak számának drasztikus 
csökkenése, főként a több lépcsőben, egyre szűkülő állami transzfer-kereseti lehetőségekből 
(szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci aktivizálódása miatt következett 
be.  

A 15-64 éves magyarországi népesség 2016. évi munkaerő-piaci státuszát részletesen 
vizsgálva megállíthatjuk azt is, hogy a foglalkoztatottak körében relatíve alacsony a 
részmunkaidős foglalkoztatottak aránya (mindössze 4,8%-os). A határozott idejű szerződéssel 
foglalkoztatottak aránya megközelíti a 9%-ot, azonban jelentősen árnyalja a képet, ha 
hozzátesszük, hogy a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezők 59%-át a 
közfoglalkoztatás keretében dolgozók teszik ki. A külföldön dolgozó, de Magyarországon 
háztartással rendelkező foglalkoztatottak száma 2016-ben 116 ezer főre volt tehető. A 
munkanélküliek közel fele (47%) egy évnél régebben keres munkát sikertelenül. A munkaerő-
piaci szempontból inaktívak 14%-a szeretne dolgozni, de nem keres aktívan munkát. (3. ábra) 

 
3. ábra: A 15-64 éves népesség munkaerő-piaci státusza a 2016. évben 

 

Forrás: KSH, 2017. 
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A munkaügyi szervezetnél regisztrált álláskeresők száma a 2000-es évek elejének 
mérsékelt növekedéséből, a válság 2008-as kitörése után, 2009-ben jelentős növekedésbe 
váltott Magyarországon (egy év alatt 128 ezer fővel nőtt, 604 ezer főre). 
A regisztrált álláskeresők létszámának alakulásában érdemi pozitív fordulatról 2012 végéig 
nem beszélhettünk. 2013 végén azonban számuk jelentősen 155 ezer főve csökkent 2012-höz 
képest, és immár jelentősen alulmúlta (63 ezer fővel) a válság munkaerő-piaci hatásainak 
begyűrűzése előtti, 2008-as év végi szintet is (477 ezer fő). 2016 végére a regisztrált 
álláskeresők száma még tovább csökkent (273 ezer főre), vagyis a gazdasági aktivitási 
mutatókban látható pozitív tendenciák a regisztrált álláskeresők számának alakulásában is 
egyértelműen megmutatkoztak. A gazdasági aktivitási mutatókból, valamint a regisztrált 
álláskeresők számának alakulásából egyértelműen pozitív munkaerő-piaci fordulat jelei 
bontakoznak ki.  (4. ábra) 
 

4. ábra: Regisztrált álláskeresők számának változása Magyarországon (2006-2016) (fő) 

 

Forrás: NFSZ, idősoros adatszolgáltatás,2017 

Az ellátási rendszer 2012. évi átalakítása következtében a regisztrált álláskeresőket 
érintő ellátásokban részesülők száma is drasztikusan csökkent. A nyilvántartott álláskeresők 
egy része önhibáján kívül esett ki a támogatási rendszerből, mert nem tudott 
közfoglalkoztatáshoz vagy közhasznú önkéntes munkalehetőséghez jutni, így nem tudta 
teljesíteni a bérpótló juttatásra jogosultságot eredményező ledolgozott legalább 30 
munkanapot.   

Már 2009-ben, a munkaerőpiacon megjelenő kínálati többlet „felszívása”, valamint a 
válság negatív munkaerő-piaci hatásainak mérséklése érekében az akkori kormány a 
közfoglalkoztatásba bevont személyek számának jelentős növelését tűzte ki célul. A 2010. évi 
kormányváltás után, a megalakuló kormány a korábbinál még jelentősebb szerepet szánt a 
közfoglalkoztatásnak. A közfoglalkoztatásba vont munkanélküli emberek szám évről évre 
növekedett. 

A közmunka foglalkoztatási szerepének felértékelődését jól mutatja, hogy a 2012-
2013-as időszakban a foglalkoztatott létszám közel 128 ezer fős növekedésének hattizede 
egyértelműen a közfoglalkoztatás növekedéséből adódott. 2013-ban – az intézményi 
munkaügyi statisztika adatai szerint – közfoglalkoztatás keretében éves átlagban már 129 ezer 
főt alkalmaztak, míg 2016-ban már 221 ezret. Ugyanakkor érdemes azt is megjegyezni, hogy 
bár a közfoglalkoztatottak száma a foglalkoztattak számának növekedéséhez jelentős 
mértékben hozzájárult, a közfoglalkoztatottak számával korrigált foglalkoztatási színvonal is 
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elérte 2014-ben, illetve az azt követő években a 2008-ban kibontakozó válság előtti szinteket. 
(5. táblázat) 

 
5. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos havi létszáma (2013-2016) (fő) 

2013. év  2014. év  2015. év  2016. év 

126.668 178.852 208.127 223.469 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/  

A külföldön dolgozók helyzete is egyre több figyelmet kap, egyrészt, mivel 
Magyarországról inkább csak a válság után indult erősebb kivándorlás, ellentétben más 
közép-kelet-európai országokkal, másrészt mert kiderült, hogy részben a külföldön munkát 
vállalók is javítják a hazai foglalkoztatási adatokat. A külföldön dolgozó magyarok pontos 
létszámáról nem állnak rendelkezésre statisztikák, azonban a KSH munkaerő-felmérés 
bizonyos változások jelzésére alkalmas. A felmérés a külföldön dolgozók közül azokat veszi 
számba, akiket a válaszolók háztartásuk tagjaként azonosítanak, rendszeresen haza járnak, és 
jövedelmükkel hozzájárulnak az adatot szolgáltató háztartás tagjainak megélhetéséhez. A 
felmérés nem tartalmazza azoknak a háztartásoknak az adatait, amelyeknek minden tagja 
külföldön tartózkodik, így a háztartás megélhetési költségei is külföldön merülnek fel. A 
felsoroltak alapján, az itthon háztartással rendelkező, külföldön munkát vállaló magyarok 
létszáma az utóbbi években növekedett, 2013-ban éves átlagban elérte a 98 ezer főt. 2016-ben 
már ennél is többen dolgozhattak külföldi telephelyen (116 ezren), döntően Ausztriában, 
Németországban, illetve az Egyesült Királyságban. Azokról a külföldön dolgozó magyarokról 
nem tud a statisztika, akiket egyetlen magyar háztartás sem tekint tagjának, mert például teljes 
családként vagy egyedülálló felnőttként kezdtek külföldön dolgozni. A KSH becslése alapján 
2016-ban további legalább 150-170 ezer főre volt tehető a más EU-s tagállamokban dolgozó, 
itthoni háztartással nem rendelkező magyarok száma. Az aktív korú népesség kivándorlásának 
jelenségére, az ebből fakadó humán-erőforrás veszteség megelőzésére kiemelt figyelmet kell 
fordítani, mivel a KSH felmérései is rámutatnak, hogy külföldre túlnyomórészt a fiatalabbak 
mennek: a kivándorló magyarok 44%-a 30 év alatti, 77%-a pedig még nincs 40 éves, vagyis 
az aktív korú népesség derékhadába tartoznak. A kivándorlók többsége, 54%-a férfi, közel 
kétharmaduk nőtlen. 
 
I.2.3 Regionális eltérések 

A rendszerváltozás utáni Magyarország munkaerőpiacát hagyományosan jelentős 
területi különbségek jellemzik. A szocializmus gazdaságának egyenlősítő, állami tulajdonú, 
nem profitorientált gazdaságának sajátossága volt, hogy lefojtotta a regionális különbségeket, 
mesterségesen tartott fenn egy olyan gazdasági rendszert, mely a rendszerváltozást követően 
összeomlott. A nyugati piacgazdaságokhoz képest a gyáripari foglalkoztatás kb. kétszeres volt 
(az átmenet kb. a gyáripari munkások 50%-ának leépítésével jár), jellemző volt a szocialista 
blokk országaira, hogy egyes településeken a teljes foglalkoztatás egy vállalathoz, 
nagyvállalathoz kapcsolódott, ezért az állami üzemek bezárása egyes kistérségeket az 
országos mértéknél jobban érintette. A szocialista termelés koncentrálódása miatt a 
munkanélküliségi ráta régiók szerinti szóródása a nyugati piacgazdaságokéit jelentősen 
meghaladta..  

A külföldi tőke 90-es évek második felében felpörgő, térbelileg egyenlőtlen 
betelepülése tovább növelte az egyenlőtlenségeket. A ’90 évek folyamán, majd az 
ezredforduló utáni folyamatokban is az országon belül a konjunktúra területileg eltérő 
mértékű erősödése, az ország nyugati- keleti megosztottsága rajzolódott ki. Kelet-
Magyarország nem csak kedvezőtlenebb helyzetből indult, de kedvezőtlenebb adottságai 
folytán vontatottabban is tudott bekapcsolódni a gazdasági átalakulásba. A magyar 
munkaerőpiacot jellemző területi egyenlőtlenségek az elmúlt időszakban is fennmaradtak. 
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A foglalkoztatási folyamatok 2016. évi regionális különbségeit vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a közép-magyarországi (70,8%), a nyugat-dunántúli (68,9%) és a 
közép-dunántúli régió (68,4%) foglalkoztatási rátája jelentős mértékben meghaladta az 
országos átlagot (66,5%). Ugyanakkor a dél-alföldi régióé (65,7%) kisebb, a dél-dunántúli 
(62,2%), az észak-alföldi (62%) és az észak-magyarországi régióé (61,8%) jelentős mértékben 
elmaradt attól. A munkanélküliségi ráta tekintetében (5,1% országosan) az észak-
magyarországi (6,3%), az észak-alföldi (9,3%) és a dél-alföldi régió (5,6%) mutatója haladta 
meg az országos értéket (5,1%). A legalacsonyabb munkanélküliségi rátával Magyarországon 
a nyugat-dunántúli régió bírt (2,7%), ennél kissé magasabb érték jelentkezett a közép-
dunántúli (3%) és a közép-magyarországi régióban (3,9%). (6. táblázat) 

 
6. táblázat: A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitása régiónként (2016) 

Régió 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Gazdaságilag 
aktívak 

Gazdaságilag 
inaktívak 

Munkanélküliségi 
ráta 

Aktivitási 
arány 

Foglalkoztatási 
ráta 

ezer fő % 
Közép-

Magyarország 1.389 56 1.445 518 3,9 73,6 70,8 
Közép-

Dunántúl 484 15 499 209 3,0 70,5 68,4 
Nyugat-

Dunántúl 454 13 467 192 2,7 70,8 68,9 
Dél-

Dunántúl 366 24 390 199 6,2 66,3 62,2 
Észak-

Magyarország 464 31 496 256 6,3 66,0 61,8 
Észak-

Alföld 609 62 672 311 9,3 68,4 62,0 
Dél-Alföld 543 32 575 251 5,6 69,6 65,7 
Összesen 4.309 234 4.543 1.935 5,1 70,1 66,5 

Forrás: KSH adatszolgáltatás, 2017 

A regisztrált álláskeresők 2016. december havi zárólétszámát (273 ezer fő) tekintve 
megállapíthatjuk, hogy a legtöbben az észak-alföldi (68 ezer fő) és az észak-magyarországi 
régióban (58 ezer fő) szerepeltek álláskeresőként a munkaügyi szervezet nyilvántartásában, 
míg legkevesebben a közép-dunántúli (20 ezer fő) és a nyugat-dunántúli régióban (15 ezer 
fő). (7. ábra) 

 
7. ábra: Regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, régiónként, 2016. dec. 

 

                        Forrás: NFSZ, 2017 
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 A regisztrált álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított arányát 
vizsgálva a legmagasabb arányszámokat az észak-alföldi (10,4 %) és az észak-magyarországi 
régióban (11,7 %), míg a legalacsonyabb a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli 
régióban (egyaránt 3,1 %) volt. (8. táblázat) 

 
8. táblázat: Regisztrált álláskeresők relatív mutatói (2016. dec.) 

 
Forrás: NFSZ, 2016/dec. havi részletes adatok 

 

I.2.4 Fővárosi munkaerő-piaci folyamatok  

A Közép-magyarországi Régió, azon belül Budapest az ország gazdasági és 
innovációs motorjaként, a működő tőke befektetések kiemelt célpontjává vált, így a 
konjunktúra erősödése, valamint a munkaerőpiac szempontjából az ország legkedvezőbb 
helyzetű térségévé tudott válni. A főváros foglalkoztatási színvonala évről-évre jelentős 
mértékben meghaladta az országos átlagot, míg a munkanélküliség térnyerése az országos 
átlaghoz képest sokkal kisebb mértékű volt. 

A főváros gazdasági teljesítményét a 2008-ban kezdődő és 2009-ben súlyosbodó 
gazdasági recesszió erőteljesen érintette.  A fővárosi népesség gazdasági aktivitási – a KSH 
éves munkaerő-felvétel vizsgálataiban közölt – mutatóit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
fővárosban a globális gazdasági válság begyűrűzése utáni időszakban az országos 
folyamatokhoz hasonlóan, negatív munkaerő-piaci folyamatok jelentkeztek. Azonban a 15-64 
éves népességben a foglalkoztatottak számának visszaesése arányaiban az országos 
visszaeséshez képest kisebb mértékű volt. A visszaesést követően a foglalkoztatási ráta 2012-
ben már jelentősen emelkedni tudott. 2013-ra a foglalkoztatottak száma a 15-64 évesek 
körében a fővárosban érdemben meghaladta (20 ezer fővel) a válság előtti szintet, a 
foglalkoztatási ráta pedig megegyezett a 2008. évi értékével.  
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2016-ra a foglalkoztatási ráta további 8,5 százalékpontot emelkedett, (73%-ra), így 
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a fővárosban tartósan pozitív foglalkoztatási folyamatok 
bontakoztak ki. Az aktivitási arány a 15-64 éves népesség körében már 70% feletti értéket ért 
el 2012-ben és 2013-ban is, 2016-ban további hat százalékponttal növekedve megközelítette a 
76%-ot.  

A munkanélküliségi ráta 2008-ban a 15-64 éves fővárosiak körében mindössze 4,3% 
volt, mely a válság hatására 2010-re 9,7%-ra, vagyis, több mint a duplájára nőtt. 2010-től 
2012-ig a fővárosi 15-64 éves népességen belül a munkanélküliségi ráta még mindig a 9% 
feletti tartományban tartózkodott, azonban 2013-ra egy százalékpontos csökkenés után a ráta 
8,4%-ra csökkent. Meg kell jegyeznünk, hogy ez az érték a válság előtti szintnek még mindig 
közel a duplája volt. Azonban 2014-ben ezen a téren is egyértelműen pozitív fordulat 
játszódott le, a munkanélküliségi ráta közel 2,5 százalékpontot csökkent (6%-ra), a 2009-ben 
jellemző érték alá (ez azonban a válság begyűrűzését megelőző 2008. évi értéket, még közel 2 
százalékponttal felülmúlta). 2016-ra a fordulat kiteljesedett, a munkanélküliségi ráta 
mindössze 4,4%-os volt, ami gyakorlatilag megegyezett válság előtti utolsó évre jellemző 
(2008) értékkel.  (9. táblázat) 

 
9. táblázat: A fővárosi 15-64 népesség gazdasági aktivitásának fő mutatói (2008-2016) 

Foglalkoz- 
tatottak 
(ezer fő) 

Munkanél- 
küliek  

(ezer fő) 

Gazdaságilag 
aktívak (ezer 

fő) 

Gazdaságilag 
inaktívak  
(ezer fő) 

15-64 
éves 

népesség 

Munka- 
nélküliségi 

ráta (%) 
Aktivitási 
arány (%) 

Foglal-
koz- 
tatási 
ráta 
(%) 

2008 736 33 769 372 1.141 4,3 67,4 64,5 

2009 731 49 780 374 1.154 6,3 67,6 63,3 

2010 719 73 792 377 1.169 9,2 67,8 61,5 

2011 723 78 801 379 1.180 9,7 67,9 61,3 

2012 753 78 831 342 1.172 9,4 70,8 64,2 
2013 756 69 825 348 1.173 8,4 70,3 64,5 
2014 772 49 822 323 1.144 6 71,8 67,5 
2015 793 42 835 310 1 145 5,1 72,9 69,2 
2016 827 38 865 273 1.138 4,4 76 72,7 

Forrás: KSH, 2017 

A 2011. évi népszámlálás publikált alaptáblái a munkaerőmérleg vizsgálatokból is 
kitűnő, országos folyamatokhoz hasonló tendenciákról árulkodó képet erősítik meg a 
fővárosban is a munkaerő-piaci inaktivitás csökkenésének tekintetében. Eszerint a két 
népszámlálás közötti időszakban a 15-64 éves inaktívak számának 100 ezer főt meghaladó 
csökkenése volt tapasztalható Budapesten, ami döntő részben az inaktív keresők számának 
csökkenésében mutatkozott meg. Vagyis az inaktívak számának jelentős csökkenése főként az 
egyre szűkülő állami transzfer-kereseti lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) 
kiesők munkaerő-piaci aktivizálódása miatt következett be. Megállapítható azonban az is, 
hogy míg az aktivizálódás csak kis mértékben tudott eredményre jutni a fővárosi 
foglalkoztatottak számának 2001-2011 emelkedésében, ennél sokkal nagyobb mértékben a 
munkanélküliek számának 80%-os növekedéséhez járult hozzá ugyanezen időszak alatt. 

A fővárosi gazdasági aktivitás mutatóit összehasonlító aspektusban vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a főváros foglalkoztatási rátája 2016-ban 2 százalékponttal haladta 
meg a közép-magyarországi régió, 6 százalékponttal Magyarország foglalkoztatási rátáját és e 
tekintetben közel ugyanennyivel meghaladta az EU-28-ak átlagának szintjét is. A 
munkanélküliségi ráta tekintetében a fővárosi mutató a közép-magyarországi régió értékénél 
0,5 százalékponttal magasabb, azonban az országos mutatótól 0,7 százalékponttal elmaradt. 
Vagyis a korábbi évekhez hasonlóan, a fővárost az országos átlagnál kedvezőbb munkaerő-
piaci mutatók jellemzik. (10. táblázat) 
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10. táblázat: A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitást kifejező fő összehasonlító mutatók értékei 

(2016) 

  
Munkanélküliségi ráta 

(%) 
Foglalkoztatási 

ráta (%) 

EU-28 8,7 66,3 
Magyarország 5,1 66,5 

Közép-Magyarország  3,9 70,8 

Budapest 4,4 72,7 
                          Forrás: Eurostat és KSH, 2017 

A fővárosi regisztrált álláskeresők számában a 2008-ban fellángolt gazdasági válság 
hatására jelentős növekedés következett be. 2010-ben számuk több mint a duplájára (közel 48 
ezer főre nőtt). 2012-re ez az érték, tovább növekedett, a 48 ezer főt is meghaladta. 2013 
végére a fővárosi regisztrált álláskeresők számában 10 ezer fős csökkenés következett be, 
2016-ra pedig számuk további, több mint 18 ezer fős csökkenést mutatott (megközelítve a 20 
ezer főt), amivel már a válság előtti időszak értékeitől is jelentős mértékben elmaradt.  

A regisztrált fővárosi álláskeresők 2016. év végi összetételéről megállapíthatjuk, hogy 
többségük nő volt (56%), kis többségben a 46 éven felüli korosztályból kerültek ki (51%). 
Meglepő, hogy körükben többségben voltak az érettségivel, vagy annál is magasabb iskolai 
végezettséggel rendelkezők (57%), kimondottan magasnak mondható a felsőfokú 
végzettségűek aránya is (19%). Vagyis megállapíthatjuk, hogy a fővárosban, a regisztrált 
álláskeresők vonatkozásában nem igazolódik az a kitétel, hogy a magasabb végzettség 
feltétlenül jobb munkaerő-piaci pozícióval jár együtt. (11. táblázat) 

 
11. táblázat: Regisztrált fővárosi álláskeresők fő megoszlási mutatói, 2008-2016 (fő) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Regisztrált álláskeresők 23.990 43.152 47.771 45.076 48.141 38.457 34.204 29.358 20.279 
Pályakezdő munkanélküliek (fő) 1.062 1.129 2.503 2.001 3.548 2.791 2.220 1.509 975 

       
Férfi 10.984 21.207 22.910 21.229 22.998 18.408 16.059 13.265 8.870 
Nő 13.006 21.945 24.861 23.847 25.143 20.049 18.145 16.093 11.409 

         

20 éves vagy fiatalabb 426 470 894 536 928 684 653 460 350 

21-25 2.072 3.650 4.214 3.541 4.623 3.313 2.691 1.909 1.314 
26-35 6.528 13.202 13.202 11.707 11.034 7.978 6.543 4.984 3.465 
36-55 12.483 21.689 23.758 23.380 23.662 18.803 16.339 13.298 9.006 

55 évesnél idősebb 2.481 4.141 5.703 5.912 7.894 7.679 7.978 8.707 6.144 
       

8 ált.-nál kevesebb 510 860 1065 1.107 1.174 892 865 787 470 
Általános iskola 5.829 10.085 11.406 11.253 12.220 9.557 8.814 7.396 4.292 

Szakiskola, szakmunkásképzô 5.336 9.886 10.344 9.481 10.154 8.208 7.129 5.994 3.934 

Szakközépiskola, technikum,  gimn. 8.766 16.094 17.981 16.557 17.461 14.172 12.204 10.592 7.764 
Főiskola, egyetem 3.503 6.217 6.969 6.674 7.130 5.628 5.191 4.587 3.818 

 Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2009-2017 

A fővárosi regisztrált álláskeresők közel fele 2016-ban nem részült semmilyen 
pénzbeli ellátásban. Budapesten a tartósan munkanélküli emberek aránya az állást keresők 
körében, országos viszonylatban is magasnak mondható, megközelíti a 37%-ot. A tartósan 
munkanélküliek a szegénységben élők meghatározó csoportja, szegénységi arányuk 49,5%, 
három és félszeresen meghaladja az országos, és kilencszeresen a foglalkoztatottak körében 
tapasztalható értéket. 
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I.2.5 Kerületközi eltérések 

Mivel a KSH éves munkaerő-felvétele módszertani okok miatt nem közöl kerületi 
bontású adatokat, a kerületi szintű elemzések csak a publikált népszámlálási adatok 
feldolgozásával, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat álláskeresőkre vonatkozó kerületi 
szintű adatközlései alapján végezhetőek el.  

A 2013-ban publikált 2011. évi népszámlálási alaptáblák alapján a teljes népességre 
vetített legmagasabb munkanélküliségi rátával (6% feletti) a VII., VIII,. XXI., XXIII. 
kerületek bírtak, míg a legalacsonyabbal (4% alatti) az I., II. és XII. kerületek.   

A fővárosi regisztrált álláskeresők viszonylatában jelentkező kerületközi eltéréseket 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 2008-tól a 2011. év végéig tartó időszakban minden 
fővárosi kerületben jelentős mértékben nőtt a regisztrált álláskeresők száma. 2013-tól 
következett be egyértelműen a fordulat, amely után számuk minden kerületben, ha eltérő 
mértékben is, de tartósan csökkenő tendenciát követett. A regisztrált álláskeresők száma 
2016-ra öt kerület kivételével a 2008. évi érték alá csökkent. A 2008. évi értéket, ha kis 
mértékben is, de még felülmúlja a regisztrált álláskeresők száma a IX.,X,XVI.,XVII. és a XX. 
kerületben. 2016-ban a legtöbb regisztrált álláskereső (1500 fő feletti számban) a XIII. és a 
XIV. kerületekben lakott. (12. ábra) 
 

12. ábra: Regisztrált álláskeresők száma kerületenként (2008 dec.,2016. dec.) (fő) 

 

Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2017 

Összegezve megállíthatjuk, hogy a fővárosi foglalkoztatási folyamatok, az 
országoshoz hasonlóan egyértelműen pozitív tendenciákról árulkodnak, a 2008. évben 
kirobbanó válság negatív munkaerő-piaci hatásait minden jel szerint maga mögött tudhatja 
Magyarország, illetve Budapest is. 

Azonban még 2016-ban is a KSH munkaerő-felmérése azt mutatta, hogy a 15-64 éves 
népességen belül a munkát kereső emberek (234 ezer fő) közel fele (46,6%-uk, 109 ezer 
ember) egy éve, vagy annál is régebben keres munkát. Ezen felül az inaktívak csoportján 
belül, további 281 ezer fő szeretne valamilyen munkát, közülük 59 ezer ember tartozik a 
passzív munkanélküliek csoportjába. Ezen felül a foglalkoztatottak 5%-át adták 2016-ban a 
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közfoglalkoztatásban részt vevők, vagyis ez a 221 ezer ember sem a nyílt munkaerő-piacon 
talált elhelyezkedési lehetőséget, esetükben is fontos lenne a nyílt munkaerő-piaci reintegráció 
elérése. A regisztrált álláskeresőket tekintve 2016 végén 29%-uk, vagyis mintegy 79 ezer 
ember szerepelt tartósan, egy éve, vagy annál is régebben a regisztrációban.  

Budapesten a tartósan munkanélküli emberek aránya az állást keresők körében ennél is 
magasabb, megközelíti a 37%-ot. A tartós munkanélküliek a szegénységben élők 
meghatározó csoportja, a tartós munkanélküliek szegénységi aránya 49,5%, három és 
félszeresen meghaladja az országos, és kilencszeresen a foglalkoztatottak körében mért 
értéket. 
Egyre feszítőbb problémát jelent az országban, azon belül is kiemelten Budapesten a 
munkaerőhiány és a munkaerőpiacon való tartós kívül rekedés jelensége. Vagyis hiába van 
erős munkaadói kereslet a munkaerő irányába, ezzel párhuzamosan jelentős számú aktív korú 
ember nem tud hozzáférni a nyílt-munkaerőpiaci álláslehetőségekhez. A sikertelen 
álláskeresés, minél inkább elhúzódik időben, egyre inkább utat nyit a társadalmi 
„kiilleszkedésnek”. Az álláskeresők „kemény magját” adó egy évnél régebben munkanélküli 
emberek esetében a tartós munkanélkülivé válás olyan „kiilleszkedési” spirált indít el, 
melynek hatása nem csak a család anyagi lecsúszásában manifesztálódik, hanem kapcsolati 
konfliktusok, szenvedély- és mentális betegségek családi halmozódásának eredője. 

Egyes társadalmi csoportok (pl. a romák, az idősek, idősödők, a fogyatékosok, 
megváltozott munkaképességűek, a gyermeket nevelők, a hátrányos helyzetű fiatalok) 
körében sokkal gyakoribb az inaktivitásba sodródás, a passzív munkanélküliség. A passzív 
munkanélküliek csoportjába azok tartoznak, akik már lemondtak a „valódi” munkahely 
kereséséről, gyakorlatilag az aktív korú inaktívak táborát gyarapítják. E társadalmi 
csoportokba tarozó emberek esetében – a társadalomban jelen lévő, így a munka világát is 
érintő előítélek miatt is – a munka elvesztése gyakorlatilag egyet jelent a munkaerőpiacról 
való tartós kiszorulással. Jellemző reakció részükről az intézményrendszerrel szembeni 
bizalom elvesztése. 

A tartós munkanélküliek, illetve aktív korú inaktívak csoportjába nagy részben olyan 
specifikus munkaerő-piaci hátrányokkal rendelkező csoportok sorolhatók, mint a romák, 
gyermeket vállaló nők, idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan emberek. E csoportokba tartozók 
munkakészsége nem stabil, enyhébb, vagy erősebb beilleszkedési, mentális, vagy 
egészségügyi gondokkal küzd.  

A rendszerszintű fejlesztés megvalósítása elengedhetetlen, mivel a munkaügyi 
szervezet keretében, illetve az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek által jelenleg 
biztosított szolgáltatások sok esetben nem képesek összehangolt szolgáltatási rendszerként 
működni a fővárosban sem, legfontosabb szakmai funkciójukat, a tartósan munkanélküli, 
illetve inaktív emberek nyílt munkaerő-piaci reintegrációját nem képesek optimális 
hatékonysággal ellátni. A munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerének fejlesztése, a közvetlen 
elérésre építő munkáltatói kapcsolatrendszer radikális javítása, az üres álláshelyek és 
közvetítői szolgáltatások fejlesztése, a személyre szabott szolgáltatások és a hatékony ügyfél-
koordináció kialakítása e csoportok esetében elengedhetetlenül szükséges a sikeres és tartós 
nyílt munkaerő-piaci reintegráció eléréséhez.  
 
 

I.3 A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok jellemzői, 

helyzetük a fővárosban 

I.3.1 Nők 

A női népesség Budapest lakosságának 54%-át teszi ki, a főváros népességnek 
öregedésével párhuzamosan, részarányuk folyamatos növekedése várható. Budapestet 
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tekintve megállapíthatjuk, hogy a női foglalkoztatottak aránya jelentősen elmarad a 
férfiakétól. A férfiak ezen előnye kimutatható kerületi, fővárosi és országos szinten is, 
ugyanakkor a fővárosi nők hátránya az országostól valamivel kisebb mértékű. A 
foglalkoztatottak aktív korú népességhez viszonyított nemenkénti aránya a főváros egészében 
és kerületenként is megerősíti ezt az összefüggést.  

A nők foglalkoztatási színvonala Magyarországon elmarad az Unió átlagától. Míg az 
Unió átlaga a nők foglalkoztatási arányát tekintve 58,2%, addig Magyarországon csak 50,6% 
volt. Az Unió 20 tagországában 2010-re elérték azt a célkitűzést, hogy a nők foglalkoztatási 
szintje elérje a 60%-ot, míg Magyarország jelentős mértékben el van maradva ettől a 
célkitűzéstől.  Magyarországon a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a nők 15-64 éves 
népességen belül aránya 51%-os volt, míg a foglalkoztatottakon belüli arányuk mindössze 
46%-ot tett ki. A 15-64 éves népesség körében a férfiak foglalkoztatási rátája 60,4% volt, míg 
a nőké csak 50,6%. Az aktív korú inaktívak körében a nők aránya 59%-os, ami jelentősen 
meghaladja a férfiak reprezentáltságát. A foglalkoztatás és aktív korú inaktivitás tekintetében 
Budapestre is hasonló nemenkénti arányok érvényesek.  

A munkaügyi kirendeltségnél regisztrált álláskeresők között a nők aránya hosszú évek 
óta jellemzően magasabb. A regisztrált fővárosi álláskeresők 2016. év végi adatai szerint a 
nők aránya körükben 56% volt. E mellett tetten érhető, hogy a tartósan állást keresők körében, 
a nők aránya az álláskeresés időtartamának elhúzódásával arányosan növekszik. Figyelembe 
véve az aktív korú nők felülreprezentáltságát az inaktívak, és alulreprezentáltságát a 
foglalkoztatottak között összességében a fővárosi nők szignifikáns munkaerő-piaci 
hátrányának képe rajzolódik ki. 

A budapesti nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a jövedelmi 
viszonyok terén is találkozhatunk. Magyarországon az alkalmazásban álló férfiak és nők 
átlagos fizetése között mintegy 20-25% különbség tapasztalható a férfiak javára. Egy 
budapesti nő átlagban 70-75%-át keresi egy azonos munkakört ellátó férfi jövedelmének, 
vidéken ez az arány jobb: elérheti a 80-85%-ot is – a vidéki átlag az uniós adatoknak 
nagyjából megfelel, míg a fővárosi nők bére 8-13%-kal jobban elmarad a férfiakétól, mint az 
unió átlagában. A bérkülönbség a betöltött pozíció és a foglalkoztató ágazat függvényében 
eltér: a diplomás, nem vezető munkakörben dolgozó munkavállalók esetében az átlaghoz 
hasonló a bérszakadék, míg a legkisebb különbség a segédmunkások esetében mutatkozik: itt 
a nők mindössze 5%-kal keresnek kevesebbet. Általában igaz, hogy minél magasabb 
pozícióban dolgozik egy nő, annál nagyobb lemaradásra számíthat a fizetésében a férfiakkal 
szemben. A gazdasági ágazatok tekintetében a legkisebb eltérés a közszférában, a legnagyobb 
(35-40%) a telekommunikáció valamint az értékesítés és kereskedelem területén figyelhető 
meg. 
A munkahelyi lehetőségek egyenlőtlen volta nemcsak a jövedelmek terén, hanem a 
munkahelyi előmenetel kapcsán is jelentkezik, ezt nevezik "üvegplafon szindrómának”. A 
Társadalmi Nem és Kultúrakutató Központ adatai szerint (2015) a nők aránya a piaci szektor 
felső vezetői pozícióiban alig 9%, a vezető pozíciók sorában hasonlót tapasztalhatunk az 
állami szektorban is: felfelé haladva a nők aránya jelentősen csökken. Az üvegplafon jelenség 
a társadalmi részvétel terén is megmutatkozik: amíg a rendszerváltás előtt a jelenlegi uniós 
átlaghoz hasonló, egyharmad körüli volt a nők politikai részvétele, pl. a parlamentben, addig 
1990 óta ez 7-11% között mozog, 2010 óta folyamatosan 10% alatti1. Ezek a jelenségek 
főváros szinten is tapasztalhatóak, pl. a közgyűlés összetételében vagy a fővárosi intézmények 
felső vezetésében. 
 A foglalkoztatási, jövedelmi és előmeneteli, illetve részvételbeli női hátrányra 
ugyanakkor nem ad magyarázatot az iskolai végzettség eltérése. A fővárosi diplomások között 
az országos átlagnál valamivel kisebb, az érettségizettek között valamivel nagyobb a nők 
aránya. Míg az országos adatok szerint az érettségizettek 44%-a férfi, 56%-a nő, és a 

                                                 
1 [8]: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_06/2014_06_513.pdf alapján 
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diplomások körében ugyanezek az adatok tapasztalhatóak, Budapesten 42%:58% az 
érettségizetteknél, 46%:54% a diplomásoknál az arány, a nők javára.2 Ugyanakkor mindkét 
végzettség esetén a nők aránya még így is meghaladja a társadalmon belüli arányukat, így a 
nők alacsonyabb foglalkoztatási, jövedelmi és előmeneteli szintje nem a végzettséggel van 
összefüggésben. Sokkal inkább feltételezhető, hogy az a gyermekvállalással, illetve a nemi 
szerepek hazai megítélésével függ össze. Az alulfoglalkoztatottság például jelentős mértékben 
a kisgyermekesek alacsony foglalkoztatási arányából fakad. A 3 év alatti gyermeket nevelők 
esetében a foglalkoztatási ráta (az országos adatokhoz hasonló) 14%-os, ami Európában az 
egyik legalacsonyabbnak számít. Egy kisgyermeket nevelő nő esélye az elhelyezkedésre 9-
10%-kal rosszabb, mint egy gyermektelen nő esetén, míg a férfiak elhelyezkedési esélyét a 
gyermekvállalás ugyanilyen mértékben javítja. A gyermekvállalás, a gyermeknevelés tehát a 
nők munkaerő-piaci esélyeit nagymértékben és negatívan befolyásolja3. A fogyatékossággal 
élő gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci mutatói minden tekintetben még rosszabbak, mint 
az ép gyermeket nevelőké. Míg az országos átlag az 5 éven aluli gyermeket nevelő nők 
munkaerő-piaci visszatérésére vonatkozóan 26%, addig a sérült gyermeket nevelő nők esetén 
ez az arány mindössze 8,1%. 

A nők és a kisgyermekesek foglalkoztatási helyzetének szoros együtt járását a 
magyarországi női-férfi szerepmodellek hagyományos jellege okozza. A Népességtudományi 
Kutató Intézet 2009-es felmérése szerint a nők kizárólagos otthoni szerepvállalásával még 
mindig több mint a társadalom fele (53%) egyetért. Ez az arány 7%-kal csökkent ugyan az 
előző, 2000-ben végzett adatfelvétel óta, ám az EU 27 tagországa közül így is csak 
Lengyelországban értenek egyet a hazainál többen (65% feletti mértékben) azzal, hogy a nők 
feladata a család ellátása, míg a férfiaké a pénzkeresés. Az emiatt kialakuló, nemek közötti 
egyenlőtlen feladatmegosztás a családi feladatok ellátásában mélyen gyökerező problémát 
jelent. (13. táblázat) 

 
13. táblázat: A konzervatív nemi szerepek támogatottságának megoszlása a következő állítás alapján: "A 

férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a család ellátása" – A tábla az egyetértők arányát 

mutatja (%) 

Iskolai végzettség 2000. évi felvétel 2009. évi felvétel Vélemény eltérés 

8 általános 74,5 54,2 -20,1 
Szakmunkásképző  62,9 55,4 -7,4 
Érettségi 52,2 53,7 +1,6 
Felsőfokú végzettség 53,0 51,2 -1,8 
Átlagosan 60,65 53,625 -7,025 

Forrás: KNI, 2010 

Valamennyi Uniós ország időmérleg-felmérései igazolják, hogy az európai nők még a 
kilencvenes évek végén is átlagosan napi 2-3 órával több háztartási munkát végeztek, mint a 
férfiak. Budapesten ez a különbség még nagyobb, a 4-5 órát is eléri. A férfiaknak, bár 
munkaerő-piaci aktivitásuk nagyobb, több a szabadidejük. A 15-64 éves népességbe tartozók 
több mint negyede (26,6%-a) gondoskodik 15 évesnél fiatalabb gyermekről, míg ez az arány 
az azonos korú nők esetében 28,8%. Az ezirányú kutatás4 szerint a gondozási teendők 
érdemben csak a nők munkaerő-piaci jelenlétet befolyásolják, a gyermeket nevelő férfiaknak 
mindössze 2%-a jelezte, hogy a gyermeknevelés hatással volt munkaerő-piaci státusára, 
szemben a nőket jellemző közel 32%-os aránnyal. A nők 16,9%-át egyértelműen a gyermekek 
felügyeletével kapcsolatos nehézségek korlátozzák a munkavállalásban (15,8%-uk emiatt 
egyáltalán nem, a fennmaradó 1,1% pedig csak részmunkaidőben dolgozott). További 14,9% 
szintén a gyermeknevelés miatt, de saját döntése alapján nem, vagy csak erősen korlátozottan 
volt jelen a munkaerőpiacon.  

                                                 
2 [3] alapján 
3 [9] alapján 
4 [9] alapján  
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A munkavállalást e mellett hátráltathatja a fővárosi bölcsődei és óvodai férőhelyek 
elégtelen száma is. A gyesről, gyedről a munkába való visszatérés jelentős akadálya ugyanis, 
ha nem áll rendelkezésre megfelelő számú bölcsődei férőhely. Bár Magyarország nagy részén 
problémaként jelentkezik a bölcsődei férőhelyek számának elégtelensége, e tekintetben 
Budapest az országos viszonyokhoz képest lényegesen kedvezőbb helyzetben van: a 
Magyarországon működő összes bölcsődei férőhelyek harmada a fővárosban található. A 
gyermekekkel kapcsolatos ellátások hiányossága a konzervatív családi feladatmegosztással 
együttesen azt okozza, hogy a női alkalmazottaknak nehézséget fog okozni a munka és 
magánélet összeegyeztetése, így pl. a munkahelyi képzéseken való részvétel vagy túlórák 
vállalása. Ezt a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda országos felmérésének 
eredményei is alátámasztották (2013). A kutatás során megkérdezett munkáltatók 5%-a jelezte 
problémaként a munka-magánélet összeegyeztetésének nehézségét, közel ilyen arányban a 
képzéseken való részvétel nehézségét női dolgozói esetén. A megkérdezett cégek ugyanakkor 
csak töredékükben említették azt, hogy a női alkalmazottaknak alulreprezentáltsága a vezető 
posztokon nehézséget jelentene számukra. Sokkal inkább a nőkkel kapcsolatos támogató 
intézkedések problémáiról számoltak be: a munkaidő kedvezmény biztosítása (3,6%), az 
egyenlő elbírálás elvének gyakorlati alkalmazása (2,2%) jelentett nehézséget. A kutatás így 
alátámasztotta azt a feltételezést, miszerint a nők munkahelyi esélyegyenlőségének 
biztosításához szükség van a munkáltatók szemléletformálására, a családok 
szemléletformálására a családi szerepek praktikus átrendeződésének támogatásához, illetve az 
elhelyezkedést támogató gyermekellátó és egyéb rendszerek fejlesztésére is.  

A nők munkavállalásának támogatását, a szegénységgel kapcsolatos egyes vizsgálat 
eredményei is alátámasztják. Több szociológiai kutatás rámutatott, hogy a szegénység által 
fokozottan veszélyeztetettek az egyszülős háztartások, amelyek döntő többségében az anya 
neveli egyedül a gyermekeket. Az egyszülős családok egyre növekvő arányára csak most kezd 
ráirányulni a figyelem: 2009-ben országos szinten a megkötött házasságok 45% bomlott fel a 
7. év előtt, mely arány még drámaibb, 60-70%-os az élettársi kapcsolatoknál. 

 
I.3.2 Szenior- és időskorúak 

Magyarországon a 60 évesnél idősebb népesség aránya az utóbbi harminc évben 
folyamatosan növekedett. Az elmúlt években az ország egészéhez hasonlóan Budapest 
népessége is öregedett, az elmúlt öt évben a lakosság átlagéletkora 40,5 évről 41 év fölé nőtt.  
Budapesten az idős népesség aránya magasabb az országos átlagnál is. A 60 évesnél idősebb 
népesség népességaránya a népszámlálások adatai szerint, a fővárosban 1980-ban 20,3%, 
1990-ben 21,5%, 2001-ben 23%, 2011-ben 25,4% volt.  

Budapesten az idősödő, 55-64 éves népesség aránya is 12% körüli értékről az elmúlt öt 
évben 14%-ot meghaladó szintre emelkedett. A 60 évesnél idősebb népesség aránya a 
fővárosban legmagasabb (30% feletti) a I,. II., V., XII., legalacsonyabb (22% alatti) a IV., 
VIII., X. kerületben. Az idős férfinépesség az átlagosnál nagyobb arányban él a (budai) II. és 
XII., illetve jóval alacsonyabb arányban a IV., VII., VIII., IX., X., XXI., XXXIII. 
kerületekben. Ez a korosztály még az aktív korúak közé sorolható. Helyzetükre jellemző, 
hogy a foglalkoztatottság tekintetében az életkor emelkedésével növekszik a távolság az EU 
és Magyarország paraméterei között. Az 50-64 éves népesség foglalkoztatási rátája az EU 
átlagában meghaladja az 55%-ot, míg Magyarországon ettől 8% százalékponttal elmarad 
(47,6%). Budapesten a foglalkoztatási ráta ebben a korcsoportban jóval magasabb, közel 
55%-os, vagyis eléri az Unió átlagértékét. Az 50-59 éves, döntően még nyugdíj előtt álló 
idősödő korcsopoton belül a fővárosban az aktivitási ráta igen magas (78,5%), azonban ez 
igaz a korcsoportba tartozó munkaerőpiacon aktívak munkanélküliségi rátájára is (10,5%). A  
fővárosi regisztrált álláskeresők – 2014. év decemberi értékek szerint – 35%-a az 50 év feletti 
korosztályba tartozott. Az 55 év feletti korosztályba a fővárosi regisztrált álláskeresők közel 
18%-a tartozott. Magyarországon a munkavállalók jóval korábban hagyják el a 
munkaerőpiacot, mint az EU-28-ak átlaga. A még foglalkoztatott 64 évesnél idősebb népesség 
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aránya Magyarországon 3,7% (2011), Budapesten e mutató az országos értéknek több mint 
duplája (7%), de némiképp még ez is elmarad az EU-15-ök átlagától (8%). (14. táblázat)  

 
14. táblázat: Nyugdíj mellett munkát végez (65 éves és idősebb népesség százalékában) 

EU-15 Magyarország Budapest 

8% 3% 7 % 

                                       Forrás: Eurostat és KSH 2011. évi népszámlálási alaptáblák 

Az idősebbek foglalkoztatása a fővárosban a pénzügyi és kereskedelmi területen 
jelentős, és főleg a fővárosban és vonzáskörzetében valósul meg, mivel Budapest az ország 
legjelentősebb pénzügyi, igazgatási, logisztikai és idegenforgalmi központja. Foglakozási 
főcsoportok szerint az idősebb foglalkoztatottak között a vezetői munkakörben dolgozók 
száma magasabb, ami logikus következménye annak, hogy a vezetői munkakörök 
betöltéséhez a szakmai kvalitásokon túlmenően sok tapasztalatra és vezetői gyakorlatra van 
szükség. A GKI Gazdaságkutató Zrt. Adler Judit kutató vezetésével vizsgálta a 45 éven 
felüliek foglalkoztatásával kapcsolatos munkaáltatói attitűdöket. A kutatás megállapította, 
hogy a munkavállalókat az életkor előrehaladtával egyre kevésbé szívesen alkalmazzák a 
munkaadók.  

Az idősödő munkavállalók hátrányos helyzete mind a felvételi eljárásoknál, mind az 
elbocsátásoknál megjelenik. A legtöbb vállalkozásnál kevéssé, vagy egyáltalán nem aknázzák 
ki az idősebb munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. Az idősödő munkavállalók 
munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként a romló 
egészségi állapotból és a képzettségbeli hiányosságokból eredő problémákra vezetik vissza a 
munkaadók, amely problémák költségessé teszik az idősödő munkavállalók alkalmazását. 
Ugyanakkor a munkaadók keveset tesznek az idősödő munkavállalók képzettségi szintjének 
és egészségügyi állapotának javítása érdekében. Miután idős korba lépnek a „Ratkó-
évjáratok” és azok gyermekei is, ez a kettős hatás már mindenképpen a korcsoportok 
arányvesztését eredményezi majd.  

 
I.3.3 Roma/cigány származásúak 

Roma etnikumúnak a 2001. évi népszámláláskor 191 ezer személy vallotta magát 
Magyarországon, a 2011. évi népszámláláson már jóval többen, közel 316 ezren vallották 
magukat a roma/cigány származásúnak. Ennél a számnál azonban még mindig jóval 
nagyobbak azok a népességszám-becslések, melyek az országos roma kutatások kapcsán 
láttak napvilágot. A Kemény István és Janky Béla által publikált 2003. évi országos roma-
kutatás a cigány népesség 2003-as lélekszámát 600-650 ezer főre teszi.5 A roma lakosság 
lélekszámának éves növekedése a 2003-2014 időszakban évi kb. 12 és 15 ezer fő között 
lehetet, így Kemény István és Janky Béla becsléseire alapozva azt mondhatjuk, hogy jelenleg 
közelítőleg 800-860 ezer roma élhet Magyarországon. Mindez azt is jelenti, hogy jelenleg 
közelítőleg a teljes magyar lakosság 8-9%-a lehet roma. 2021-re a cigány népesség 
lélekszáma elérheti a 880-910 ezer főt. A csökkenő nem-roma népességgel szemben 
létszámuk nő, és a demográfiai előrejelzések szerint a következő 50 évben népességen belüli 
arányuk a jelenlegi 8%-ról 11-13%-ra emelkedik. A roma népesség fővárosi lélekszáma az 
országos lélekszám tizedére, közelítőleg 80-85 ezer főre tehető, mely lélekszám 2021-ig 
elérheti a 90-95 ezer főt. A 2011. évi népszámláláson 20.151 fővárosi lakos mondta magát 
cigánynak. A magukat romának mondó fővárosi polgárok legnagyobb számban a VIII. 
kerületben élnek (3.050 fő), de 1.000 főt meghaladó számban élnek a IV., VIII., IX., X., XIII., 
XIV., XV., XVIII., XX., XXI. kerületben is. 

                                                 
5 [11] alapján 
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A roma népesség átlagos életminősége, lakhatási színvonala, egészségi állapota, 
foglalkoztatottsága, iskolázottsága a társadalom egészénél lényegesen rosszabb. A 
magyarországi cigányok négyötöde található a legalsó jövedelmi harmadban és 18-20%-uk a 
középső harmadban. A roma népesség születéskor várható élettartama, életkilátásai sokkal 
rosszabbak a magyar átlagnál, de még az alsó jövedelmi harmadba tartozó nem-roma 
népességnél is. A fővárosban az országos átlagnál kisebb mértékben, és más településen belüli 
mintákat alkotva jelenik meg a cigány népesség szegregációja, e mellett a fővárosra is igaz, 
hogy lakóhelyüket tekintve a romák jelentős része elslumosodott lakóterületeken, rossz 
minőségű lakásokban, nem megfelelő higiénés viszonyok mellett, sokszor rendezetlen 
lakhatási jogviszony közepette él.  

Az aktív korú romáknak országosan több mint 70%-a legfeljebb 8 általános 
végzettséggel rendelkezik. A 16-64 éves roma lakosság 17%-a a 8 általánost sem fejezte be, 
további 53% csupán 8 osztályos végzettséggel rendelkezik, míg 26%-uk szerzett valamilyen 
szakképzettséget. Az érettségizettek aránya mindössze 2%, a diplomásoké pedig 1%. Az 
iskolázottság tekintetében a romák körében nagyok a területi egyenlőtlenségek. Az 
északkeleti és a keleti területek mutatói a legrosszabbak: a kevesebb, mint 8 osztályt 
végzettek aránya ezekben a régiókban meghaladja a 20%-ot, míg a szakképzettséggel, 
érettségivel, vagy diplomával rendelkezők aránya összesen 19-25% közötti. Ezzel szemben 
Közép-Magyarországon a legalább szakképzettséget szerzettek aránya 56%, ami az 
átlagpopulációnak nagyjából megfelelő arány. Budapesten a romák kétharmada (62%) 
rendelkezik szakképzettséggel, érettségivel vagy diplomával. A budapesti romáknak csak 
töredéke nem fejezte be az általános iskolát, és mindössze 10% végzett csak 8 általánost, 
ezzel szemben 16%-uk felsőfokú végzettséggel is rendelkezik. Az iskolai mobilitás 
lehetőségei Budapesten látványosan jobbak a romák számára, mint bárhol az országban. 

Magyarországon az aktív korú romák 27%-ának van munkája, beleértve az alkalmi 
munkát és a vállalkozói tevékenységet is, és 23% azok aránya, akiknek rendszeres munkája 
van. A romák foglalkoztatotti aránya a közép-magyarországi régióban a többi régió értékeihez 
mérten kiugróan magasnak mondható: 57% (az átlagnépességtől csak 3%-kal marad el), míg 
más magyar régió értékei legalább 22%-kal maradnak el ettől (legrosszabb a helyzet az észak-
magyarországi (17%) és az észak-alföldi régióban (14%)). Budapesten a cigányok 64%-ának 
van munkája, 57%-uk pedig rendszeres munkát végez, ami országos viszonylatban kiugróan 
jó mutatónak tekinthető, egyedül Pest megye mutatói közelítik meg ezt az értéket. (15.,16. 
táblázat) 

 
15. táblázat: A romák gazdasági aktivitása az egyes régiókban, 2010. (%) 

 

Forrás: Roma társadalom – 2010. (Kutatási zárótanulmány), Marketing Centrum OPK Kft. 
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16. táblázat: A romák foglalkoztatási színvonala az egyes megyékben, 2010 (%) 

 

Forrás: Roma társadalom – 2010. (Kutatási zárótanulmány), Marketing Centrum OPK Kft. 

 Budapesten is igaz azonban az országos jelenség, hogy a nemek szerinti 
foglalkoztatottság jelentősen eltér a roma népességen belül. Míg az aktív korú fővárosi roma 
férfiaknak több mint 75%-a (azaz az átlag populációnak nagyjából megfelelő aránya), addig a 
nőknek mindössze 40%-a dolgozik rendszeresen. A fővárosi roma nők foglalkoztatottsága 
tehát közel 11%-kal eltér a budapesti nők átlagos foglalkoztatottságától, és majdnem 20%-kal 
az uniós női foglalkoztatottsági adatoktól. A roma nők foglalkoztatására az átlagos 
népességben érzékeltnél még negatívabban hat a tradicionális szereposztás szemlélete, ami az 
átlagosnál magasabb gyermekszámmal párosulva a szülőképes korú roma nők negyedrészét 
gyakorlatilag folyamatosan inaktivitásba kényszeríti. Az előreszámítások szerint a roma 
lakosság foglalkoztatási helyzete 2021-ig javulni fog az ország egészében, a legjelentősebb 
javulásra azonban a jelenleg is legjobb mutatókkal rendelkező központi régióban és 
Budapesten lehet számítani.  

A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda országos felmérést végzett a 
munkahelyi esélyegyenlőség helyzetével és az esélyegyenlőségi tervek bevezetésével 
kapcsolatban. A válaszadó szervezeteknek mintegy 5%-a jelezte problémaként a romáknál az 
„alulképzettséget”. További nehézségként említették a válaszadók a romákkal szemben 
megnyilvánuló „előítéleteket”. A szervezetek töredéke jelezte, hogy az alulképzettség 
megszüntetésében és az egészségvédelemben segítséget nyújtanak a roma alkalmazottaknak. 
A romák foglalkoztatásának nehézségeként említette a szervezetek 13%-a azt, hogy nincs 
megfelelő képzettségük, további mintegy 3%-uk számolt be finanszírozási gondokról e 
munkavállalói csoport foglalkoztatásában.   

 
I.3.4 Fogyatékossággal élő/tartósan egészségkárosodott emberek 

A fővárosi népesség közelítőleg 4%-a él valamilyen fogyatékossággal. A 2011. évi 
népszámlálás tartós betegségre, illetve fogyatékosságra vonatkozó kérdéseire nem volt 
kötelező a válaszadás, a kérdésre a megkérdezett fővárosi lakosok háromnegyede válaszolt. 
Közülük 66.394 fő (a népesség 3,8%-a) mondta magát valamilyen fogyatékossággal élőnek. E 
mellett a teljes budapesti népesség 15%-a, mintegy 255 ezer ember vallotta magát tartósan 
betegnek, köztük a nők aránya a budapesti népességben mértnél 4%-kal magasabb (58%). A 
fővárosban élő fogyatékos emberek 35%-a mozgássérült, 20%-uk értelmi fogyatékos, 
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mentális sérült, 14%-uk vak, gyengénlátó, aliglátó, 13%-uk siket, nagyothalló, 10%-uk súlyos 
belszervi fogyatékos.  

Bár a népesség többségéhez hasonlóan az egészségkárosodott emberek körében is 
emelkedett az iskolai végzettség, az egészségkárosodott emberek iskolai végzettségének 
színvonala még így is némileg alacsonyabb azokénál, akik az egészségesek csoportjába 
tartoznak. A fogyatékossággal élők 29%-nak az érettségi a legmagasabb befejezett iskolai 
végzettsége. (Ez az arány a nem fogyatékos budapesti lakosok körében 33%.) Jelentősebb az 
eltérés a magasabb végzettségek esetén: egyetemi, főiskolai diplomával 19% rendelkezik, míg 
a nem fogyatékos emberek 27%-a. 

A tartósan egészségkárosodottak és a fogyatékossággal élők elsődleges jövedelmi 
forrása a rokkantsági nyugdíj (68%) vagy a rokkantsági járadék (14%). A fogyatékos inaktív 
embereknek egy jelentős része folyamatosan ápolásra, gondozásra szorul, ami a családi 
körben élő fogyatékos ember esetében további családtagnak jelent állandó, a munkaerőpiactól 
távol tartó lekötöttséget. Az intézményekben élő fogyatékos személyek döntő része helyhez 
kötött, ugyanakkor helyben nincs lehetősége munkát végezni. A munkavállalásra való 
képesség és motiváltság szempontjából a Magyarországon élő, egészségkárosodott inaktív 
emberek négy csoportba sorolhatóak: tízből hat személy (60%) egyáltalán nem tartja magát 
alkalmasnak a munkavállalásra és nem is szeretne dolgozni, 13% képesnek tartja magát a 
munkára, de nem szeretne dolgozni, 15%-uk szeretne dolgozni, de jelenleg nem keres 
munkát, míg 12% tekinthető aktív álláskeresőnek. A Budapesten élő, egészségkárosodott 
inaktív emberek 61%-a egyáltalán nem tartja magát alkalmasnak a munkavállalásra és nem is 
szeretne dolgozni – e mutató gyakorlatilag az országos értékkel megegyezik. Ugyanakkor a 
fővárosi egészségkárosodottak 19%-a képesnek tartja magát a munkára, de nem szeretne 
dolgozni, 11%-uk szeretne dolgozni, de jelenleg nem keres munkát, míg 8% tekinthető aktív 
álláskeresőnek. Vagyis a fővárosi inaktív egészségkárosodott emberek munkavállalási 
hajlandósága még az országosan jelentkező értéket is alulmúlja. (17. táblázat) 

 
17. táblázat: Fogyatékos emberek munkavégzésre vonatkozó szándéka, 2010 (%) 

Aktív 
álláskereső 
(%) 

Szeretne 
dolgozni, de nem 
keres munkát (%) 

Képesnek tartja 
magát a munkára, 
de nem szeretne 
dolgozni (%) 

Nem tartja  
képesnek magát a 
munkára, nem akar 
dolgozni (%) 

Magyarország 12 15 13 60 

Közép-Magyarország 7 13 24 55 

Budapest 8 11 19 61 
          Forrás: Tárki Zrt.: Az egészségkárosodott népesség helyzete Magyarországon, 2011, Budapest 

Magyarországon a 602 ezer aktív korúnak minősülő, tartós egészségi problémával élő 
ember 15%-a foglalkoztatott. A fővárosban élő fogyatékos és tartósan egészségkárosodott 
embereknek is mindössze csak 16%-a dolgozik.  A foglalkoztatottak 90%-a rendszeresen 
végez munkát (ideértve a csekély számú vállalkozót is) és csak 10%-uk alkalmi munkavállaló. 
Az állandó munkahellyel rendelkezők (12%) fele részmunkaidőben dolgozik, ez az arány 
lényegesen meghaladja a részmunkaidős állások teljes populációra vetített elterjedtségét a 
magyar munkaerőpiacon. A fővárosi egészségkárosodással élő foglalkoztatottak körében a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók aránya 60%, míg 40%-uk 
részmunkaidőben dolgozik, körükben a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya jelentős 
mértékben elmarad az országos értéktől.  

A foglalkoztatott fogyatékos emberek lakóhelye és munkahelye közötti kapcsolat fontos 
mutatója – az ingázáson kívül – a munkahelyre való bejárás időtartama, módja, vagyis a 
közlekedési eszköz. A munkába járó fogyatékos és nem fogyatékos emberek között főleg 
abban van eltérés, hogy igénybe vesznek-e közlekedési eszközt vagy sem. A fővárosban élő 
fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak és – ha tehetik – olyan munkahelyet 
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választanak, melyet gyalog is megközelíthetnek, mivel a munkahelyek elérése a közutak és a 
tömegközlekedés akadálymentességi hiányosságai miatt nehézkes.  

A Tárki 2011. évben publikált adatai alapján az egészségkárosodással élő népesség 
27%-át érte már élete során a munkavállalás kapcsán hátrányos megkülönböztetés. Minden 
tizedik megkérdezett egészségkárosodott ember arról számolt be, hogy a munkavállalás 
területén gyakran vagy szinte mindig hátrányos megkülönböztetés áldozatává válik.  

A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda országos felmérést végzett a 
munkahelyi esélyegyenlőség helyzetével és az esélyegyenlőségi tervek bevezetésével 
kapcsolatban. A válaszadó szervezeteknek mintegy 5%-a jelezte problémaként azt, hogy a 
„akadálymentesítés még nem történt meg” a munkahelyen. További nehézségként említették a 
válaszadók a „megfelelő munkakör megtalálását” és a fogyatékos munkavállalókkal szemben 
megnyilvánuló „előítéleteket”. A szervezetek töredéke jelezte, hogy a „megfelelő munkakör 
megtalálásához” és „egészségmegőrző programokban való részvételhez” segítséget nyújtanak 
a fogyatékossággal élő alkalmazottaknak. A fogyatékossággal élők foglalkoztatásában a 
szervezetek mintegy 11%-a nehézségként említette azt, hogy az akadálymentesítés még nem 
történt meg a szervezetben, további 5%-uk említette nehézségként a megfelelő munkakör 
megtalálását e speciális alkalmazotti csoport számára. Összegezve megállapítható, hogy az 
egészségkárosodottak munkavállalási esélyei az országhoz hasonlóan a fővárosban is 
kedvezőtlenek. A megváltozott munkaképességűek esélye az integrált foglalkoztatási 
lehetőségek tekintetében kedvezőtlen, azaz a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását a 
piaci szféra nem vállalja fel. A dolgozók döntő többsége nem piaci feltételek (és bérek) 
mellett foglalkoztatott.  

A fogyatékos emberek helyzetét különösen nehezíti, hogy a munkába járáshoz 
elengedhetetlen akadálymentes közlekedés, valamint a hivatalok és szolgáltató szervezetek 
akadálymentes megközelítése, a jelentős erőfeszítések ellenére sem megoldott.  

 
I.3.5 Hajléktalan emberek 

A hajléktalanok speciálisan urbánus jellegű célcsoportot alkotnak, jellemzően városok, 
de leginkább a főváros közterületein, vagy nem lakás célú helységekben élnek. A 
hajléktalanok becsült száma Magyarországon 20-40 ezer fő között van. A Menhely 
Alapítvány adatbázisára épülő adatközlése szerint, az elmúlt öt év alatt legalább 48 ezer 
ember volt kénytelen hosszabb-rövidebb ideig közterületen éjszakázni, vagy hajléktalanok 
szállását igénybe venni. Ez az adat egyben azt is jelenti, hogy hátrahagyott gyerekeikkel, 
közvetlen családtagjaikkal együtt öt év alatt legalább 100 ezer embert érintett közvetlenül a 
hajléktalanság Magyarországon. Ennél is jóval nagyobb számot kapunk, ha számba vesszük a 
lakhatásukban közvetlenül veszélyeztetett (pl. szívességi lakáshasználó, hiteltartozás miatt 
kilakoltatás által fenyegetett, nem lakás célú épületben élő) embereket, családokat. 

A fővárosban közelítőleg 9 ezer hajléktalan ember él. A fővárosi hajléktalanok 
közelítőleg harmada tölti éjszakáit közterületen, illetve nem lakás célú helységben (2.500-
3.000 fő). További 2.000 fő éjjeli menedékhelyen alszik (szezonálisan jelentős ingadozással, 
tavasztól-őszig jóval többen éjszakáznak közterületen, illetve nem lakás célú helységben, mint 
télen). 4.400 fő, vagyis a hajléktalanok közelítőleg felének a számára áll rendelkezésre a 
fővárosban stabilabb lakhatási lehetőséget biztosító átmeneti szálló/családok átmeneti otthona 
férőhely. Az utóbbi évek folyamán a főváros legtöbb forgalmas közterületét érintően célzottan 
folyt a hajléktalan emberek felkutatása, és számukra a fővárosi ellátórendszerben a szabad 
férőhelyeken való elhelyezés biztosítása. A hajléktalanság kialakulásában több probléma 
játszik szerepet, ezért többirányú segítséggel, az egészségügyi, a szociális és a foglalkoztatási 
szolgáltatások összekapcsolásával lehet csak eredményt elérni.  

A hajléktalanok kapcsán mérhető fővárosi véleményeket, attitűdöket vizsgáló 
„Hajléktalanok Budapesten” elnevezésű kutatási program fő megállapítási közé tartozott, 
hogy a budapesti polgárok többsége, bár zavarja őket az utcán fekvő hajléktalanok látványa, 
támogatja a hajléktalanok megélhetési stratégiáit. A fővárosi polgárok elsősorban munkát 
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adnának a hajléktalanoknak, illetve különféle intézkedésekkel a munkavállalásukat segítenék 
elő, és a munkáltatókat is szívesen támogatnák abban az esetben, ha hajléktalanokat 
foglalkoztatnának. Az utcán élő emberek gyakran nem, vagy nem piacképes végzettséggel 
rendelkeznek, ezért a budapestiek hasznosnak tartanának a részükre kialakított átképzési 
programokat is, amellyel szintén elősegíthetik a munkába állásukat. A hajléktalanok lakhatási 
helyzetének megoldását is fontosnak ítélik a budapestiek: ezt a problémát elsősorban további 
hajléktalanszállók építésével, több férőhely kialakításával orvosolnák.  

Célvizsgálatok szerint a hajléktalanszállókon élők kisebb része rendszeres 
munkajövedelemért dolgozik (25-35%), hasonló arányban találhatók köztük alkalmi 
munkából élők. A kutatások szerint a hajléktalanok többségének életkora 38-44 év között van. 
A hajléktalan nők száma az elmúlt tíz évben becslések szerint megduplázódott, arányuk 25%-
ra növekedett. A hajléktalanok számának valós és pontos meghatározása problematikus, 
ugyanis a fővárosban és közvetlen környékén sok ember él nem lakás célú helyiségekben, 
illetve önkényesen elfoglalt ingatlanban. Ezek az emberek nem „közterületen” élnek, 
lakáshelyzetük rendezetlensége és bizonytalansága miatt azonban hajléktalanoknak 
tekinthetők. A legtöbb utcán élő hajléktalan ember a rendszeres és bejelentett munka 
világából gyakorlatilag ki van rekesztve. Esetükben a pénzkereset (és az alapvető 
létfenntartás) biztosítéka a kartonozásból, a guberálásból, illetve hajléktalan újságok 
eladásából származó bevétel. Azok a hajléktalanok, akik rendszeres szálláslehetőséghez 
jutnak, a munkavállalás szempontjából valamivel jobb helyzetben vannak. Bár bejelentett 
munkahely híján számukra is inkább a fekete- illetve szürke "munkaerőpiacon" adódik 
lehetőség. A regisztrált álláskeresőként nyilvántartott hajléktalanok száma nem ad pontos 
képet a munkanélküli hajléktalanok valós számáról, mivel csak egy részük jelenik meg a 
regisztrációban. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az utóbbi két évben, a korábbi évek 
emelkedését követően, a regisztrált fővárosi álláskereső hajléktalanok száma is jelentős 
mértékben csökkent és 2016 végén közelítőleg 500 főre csökkent. A regisztrált fővárosi 
álláskereső hajléktalanok döntő többsége férfi, 36-55 év közötti, általános iskolát, vagy még 
azt sem végzett. (18. táblázat) 

 
18. táblázat: Regisztrált álláskereső hajléktalanok száma és fő megoszlási mutatói a fővárosban (2009-2016) (fő) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Összesen 1.374 1.500 1.746 1.948 2.300 2.005 1.085 508 
Regisztrált álláskereső hajléktalanok nemek szerinti megoszlása a fővárosban 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Férfiak 973 1.049 1.204 1.372 1.609 1.378 740 344 
Nők 401 451 542 576 691 627 345 164 

Regisztrált álláskereső hajléktalanok életkor szerinti megoszlása a fővárosban 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

18 - 35 év 286 303 338 341 409 332 102 66 

36 - 50 év 624 709 850 861 960 799 363 160 

51 - 60 év 449 470 532 723 900 803 444 209 
60 év felett 15 18 26 23 31 71 176 73 

Regisztrált álláskereső hajléktalanok iskolai végzettség szerinti megoszlása a fővárosban 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ált. iskolai végz. nélkül 95 114 132 150 156 129 70 38 
általános iskola 696 744 910 971 1.128 993 532 227 
szakiskola, szakmunkásképző 360 438 474 557 604 531 287 138 
gimnázium, szakközépiskola 169 159 187 205 294 238 158 73 
Technikum 31 21 17 24 31 23 20 10 
főiskola, egyetem 22 23 26 41 87 90 18 22 

                   Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2017 
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I.4 Foglalkoztatást segítő szolgáltatások a fővárosban 

A fővárosban a regisztrált álláskeresőkkel kapcsolatos feladatokat alapvetően 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Foglalkoztatási Főosztálya, illetve a BFKH 
Kerületi Kormányhivatalainak Foglalkoztatási Osztályai látják el. A munkanélküli személyek 
segítése kapcsán a kerületi önkormányzatok fenntartásában álló, családsegítési feladatokat 
ellátó intézmények szerepe is meghatározó. A közfoglalkoztatás szervezését a BFKH Kerületi 
Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival együttműködve döntően a kerületi önkormányzatok, 
illetve intézményeik, valamint a fenntartásukban álló intézmények, nonprofit gazdasági 
társaságok látják el. Egyes esélyegyenlőségi célcsoportok (pl. fogyatékos emberek) 
foglalkoztatási helyzetének javításában jelentős szerepet játszanak a fővárosi civil és egyházi 
szervezetek is (pl. Motiváció Alapítvány, Salva Vita Alapítvány stb.).  

Budapest Főváros Önkormányzatnak kötelező feladata a hajléktalan személyek 
pénzbeli szociális ellátásának megoldása, illetve a hajléktalanok közfoglalkoztatásának 
szervezése. Előbbi feladat ellátása érdekében önálló ügyfélszolgálati irodát működtet, utóbbit 
a főváros tulajdonú Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Budapest Esély) 
közszolgáltatási szerződés keretében végzi. A Fővárosi Önkormányzat továbbá kötelező 
feladatellátás keretében nyújtja a fővárosi hajléktalanok számára a lakhatást átmeneti jelleggel 
biztosító segítő szolgáltatásokat, jelentős részben a fenntartásában álló BMSZKI-n keresztül. 
Ezen felül költségvetési források átengedésével támogatja a nem fenntartásában álló, kerületi 
önkormányzati, civil és egyházi fővárosi hajléktalan ellátó szolgáltatásokat, melynek 
koordinációjában kiemelt partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Menhely 
Alapítvány.  
A Főváros foglalkoztatásra gyakorolt tevékenységeinek egyéb elemeit szintén a Budapest 
Esély fogja össze, a szervezet közszolgáltatási szerződésében a foglalkoztatás-fejlesztés 
közfeladatként szerepel.  
 
I.4.1 Közfoglalkoztatási programok 

A hajléktalanokkal kapcsolatos, közfoglalkoztatásra vonatkozó alábbi adatokat a 
Budapest Esély adatszolgáltatásaiból nyertük, más szervezettől rendszeres, strukturált 
adatszolgáltatás e téren egyelőre nincs. A Budapest Esély által végzett közfoglalkoztatási 
tevékenység keretét a 2011. szeptemberében hatályba lépő 2011. évi CVI. A 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvény adja. Az új típusú közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy minél 
több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson 
átmeneti munkalehetőséget. A hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és piaci munkába 
segítése a Fővárosi Önkormányzat ellátandó közfeladata. A közfeladat végrehajtása 
foglalkoztatási részének céljai a fővárosi közüzemi vállalatoknál tartós státuszok biztosítása 
hajléktalan személyek számára, továbbá a közfoglalkoztatás szervezését és a munkaerő-piaci 
esélyek javítását fejlesztő, tanácsadó, közvetítő szolgáltatások nyújtása.   
 
A tevékenység eredményei 2016 elejétől-2017 első félév végéig tartó időszakában a 

következők voltak: 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi Foglalkoztatási Osztályán (Haller 

utca) 2016. év végén 2615 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván (ez a szám 2015-ben 
4246 fő volt). Az itt regisztrált álláskeresők potenciális közfoglalkoztatottak. Közülük többen 
albérletben, szobabérleményben élnek, míg a többségük a fővárosi hajléktalanellátó 
intézmények lakói, kisebb részük közterületen él, szállásuk megoldatlan. 

A 2015-2016. téli hónapjaiban, az áthúzódó közfoglalkoztatási program keretében a 
Budapest Esély 170 státuszon foglalkoztatta hajléktalan dolgozóit, jellemzően (160 státusz) 
segédmunkás munkakörben. Ezt a létszámot egészítette ki, szintén téli közfoglalkoztatás 
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keretében, egy 25 fős program, mely szintén nagy arányban a lakcím nélkülieket célozta meg. 
Itt ügyviteli, kézbesítői, udvartakarítói, intézménytakarítói, konyhai kisegítői munkakörökkel 
bővültek a státuszok, lehetőséget teremtve ezzel a képzettebb vagy felkészültebb 
munkavállalók számára is.  
A szervezet március 01-jével indíthatta 2016-os programjait, összesen hármat, melyek 2016-
ban először 12 hónapos kifutásúak. A hosszú időtartalmú foglalkoztatás a munkavállalók 
részére kiszámítható lehetőséget biztosít és a munka éves ütemezése is tervezhetőbbé vált.  A 
három programon összesen: 211 státuszt, mely a Haller utcai Foglalkoztatási Osztály által 
támogatott programon 169 főt, a Kisfaludi utcai Foglalkoztatási Osztály által támogatott 
programon 42 főt igényeltek, a meglévő státuszokat segédápolói munkakörrel kiegészítve. A 
segédmunkás brigádok legnagyobb létszámban az FKF Zrt. feladatellátását segítették. Az év 
során átlagban 62 fő vett részt a közterületek folyamatos takarításában, míg 46 fő (a parkok 
zöldfelületeinek karbantartásával) a Főkert Zrt. feladatellátását segítette. A tavaszi-őszi 
időszakban egyre növekvő létszámban dolgoztak közfoglalkoztatottak a fővárosi strandfürdők 
területén, átlag 9 fő bevonásával. Folytatódott az Idősotthonok terület-karbantartását és egyéb 
kisegítő feladatok ellátását biztosító program, melynek keretében átlagban 5 fő 
foglalkoztatására volt lehetőség.  A munka megszervezésében és a Budapest Esélynél folyó 
szakmai munka lebonyolításában is nagy szerepük van a közfoglalkoztatásban résztvevő 
munkatársaknak, munkavezetői és ügyviteli státuszokon átlagban 17 fő foglalkoztatása 
valósult meg.  

Az év során átlagban 140 főt foglalkoztattak, de a potenciálisan bevonhatók között 
kiugróan magas volt a munkakörre egészségügyi okokból alkalmatlanok aránya (166 fő). 
Ennek oka, hogy a regisztrált álláskeresők körében még mindig igen magasan szerepeltek a 
korábbi rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők, akik egészségügyi okokból és 
többnyire alacsony vagy elavult iskolázottságuk miatt hátrányból indítanak nem csak a nyílt 
munkaerőpiacon, hanem a védett foglalkoztatást kínáló közfoglalkoztatotti státuszoknál is.  
A munkát visszautasítók száma elenyésző, az év során mindössze 4 főt nyilatkozott arról, 
hogy nem szándékozik a felkínált munkalehetőséget elfogadni, ennek ellenére a fluktuáció 
magas volt. Az év során megkötött 325 munkaszerződésből 24 fő nem vette fel a munkát, 71 
fő pedig rendkívüli dolgozói felmondással megszüntette a munkaviszonyát. 43 esetben a 
dolgozó munkahelyi magatartása miatt a jogviszony munkáltatói felmondással szűnt meg, 
jellemzően az igazolatlan napok száma miatt. Azokban az esetekben, amikor az egészségi 
állapotban bekövetkezett romlás indokolta (minden esetben orvosi dokumentumok alapján), 
vagy egyértelműen bizonyítható volt, hogy a nyílt munkaerőpiacon helyezkedik el a 
munkavállaló, a közös megegyezés alapján történő munkaviszony megszüntetést alkalmazták, 
az év során mintegy 56 esetben. Az 56 főből 23 főnek a Főkert Zrt., 3 főnek a budapesti 
strandfürdők biztosítottak szerződéses munkalehetőséget. 

 
19. sz. táblázat: A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának mennyiségi paraméterei, 2016 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Budapest Esély 

 
2016. évben is célzott programként három részletben, elsőnél 25 fő, másodiknál 10 fő, 

harmadiknál 4 fő, összesen: 33 zenész, 2 ügyviteli, 4 kulturális szervező dolgozott a roma 
zenészek közfoglalkoztatási programjában. Összesen öt zenekart, három hagyományos 
cigányzenekart és kettő tánczenekart alkotnak. A zenészek a főváros területén és az 

Közfoglalkoztatás közszolgáltatás 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 

Ügyfelek száma (fő) 650 700 536 

Munkaszerződést kötött (fő) 475 550 325 

Átlag dolgozói létszám (fő) 180 180 140 
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agglomeráció vonzáskörzetében működő nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, 
kulturális központokban, Kissebségi Önkormányzatok által működtetett közösségi házakban 
lépnek fel. A fellépések során a zenészek kulturális értékeket közvetítenek, amelyet a 
zeneszerető közönség szívesen fogad. A program elősegíti a zenészeket abban, hogy tanult 
szakmájukban végezhetnek munkát, megélhetési biztonságot nyújt számukra és az 
önbecsülésük is visszatért. 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. 20 éve vesz részt a fővárosi közfoglalkoztatás – 
különös tekintettel a hajléktalan személyek közfoglalkoztatásának – szervezésében. E 
tevékenység végzéséért 2016 decemberében a Társaság a Belügyminiszter elismerő 
oklevelében részesült. 
 

A Munkaügyi Központ statisztikai adatai szerint 2017. június végén, Budapesten 20 
363 regisztrált álláskeresőt, köztük 1519 hajléktalan személyt tartottak nyilván. Ez az adat a 
2016. év ugyanezen időszakában 2132 fő volt. 2017-ben az előző évről átnyúló 
közfoglalkoztatási programok 2017. február 28-án értek véget, amelyek lezárása után, 2017. 
március 1-től a Budapest Esély 2 hosszabb távú, 12 hónapos foglalkoztatást nyújtó programot 
indított: 
A Kisfaludy program keretében összesen 17fő, VIII. kerületi lakost foglalkoztattak, 2018. 
február 28-ig. Érettségivel rendelkező munkatársaik ügyviteli feladatokat látnak el, az 
alacsonyabb végzettségűek pedig kerti munkás és takarító munkakörökben dolgoznak.  
A Haller/I. program összesen 75 fő, köztük 70 hajléktalan ügyfél részére biztosít 
segédmunkás (szemétgyűjtő, utcaseprő) munkakörben elhelyezkedési lehetőséget. Ez a 
program elsősorban az alacsony – 8 általános vagy az alatti – végzettségű ügyfeleket célozza 
meg. Az átlaglétszám az első félév során ezekben a programokban 100 fő, az új indítású 
programokban (4 hónap átlaga) 85 fő volt. A közfoglalkoztatottak a program keretében a 
FŐKERT-nél, az FKF-nél és néhány budapesti strandon dolgoznak, 3 fő középfokú 
végzettségű dolgozó pedig csoportvezetői, 2 fő ügyviteli munkakörben. 

A hosszú távú foglalkoztatás anyagi biztonságot nyújtott a foglalkoztatottak részére, 
de életmódjukból, illetve az alacsony fizetésből (nettó 54.000 Ft) fakadóan folyamatos 
fluktuáció figyelhető meg. A dolgozóknak sok esetben sikerült a nyílt munkaerőpiacra 
bejutniuk, ami annak köszönhető, hogy közfoglalkoztatottként elégedettek voltak 
munkájukkal és a cégek átvették őket. Egy részük pedig önerőből helyezkedett el: 5 főt a 
kertészet, 2 főt a budapesti gyógyfürdők vettek át. 2017 első félévének végére az FKF-nél 26, 
a FŐKERT-nél 26, a strandokon 2 fő segítette a munkát.  

2017 első félévében célzott programként február végéig összesen 33 zenész, 2 
ügyviteli, 4 kulturális szervező dolgozott a roma zenészek közfoglalkoztatási programjában. 
Összesen öt zenekart, három hagyományos cigányzenekert és két tánczenekart alkottak. A 
márciustól induló új programot nagyon minimálisra, 5 főre csökkentette a finanszírozó 
kormányhivatal. A zenészek a főváros területén és az agglomerációban működő nyugdíjas 
klubokban, művelődési házakban, kulturális központokban, kissebségi önkormányzatok által 
működtetett közösségi házakban lépnek fel. A fellépések során a zenészek kulturális értékeket 
közvetítenek, amelyet a zeneszerető közönség szívesen fogad. A program segíti a zenészeket 
abban, hogy tanult szakmájukban végezzenek munkát, megélhetési biztonságot nyújt 
számukra, és az önbecsülésük is visszatért. Az új program indulása után, a létszámcsökkentés 
miatt a zenészek többsége visszakerült az álláskeresők nyilvántartásába.  

A Budapest Esély 2016 decemberében a Start Plusz 2016 program kapcsán elnyerte a 
Belügyminisztérium díját. A díj eredményeképp pályázható támogatás a közfoglalkoztatási 
programok infrastrukturális fejlesztésének célját szolgálja. 2017 első féléve során az elnyert, 
5 000 ezer Ft-os támogatásból két, a közfoglalkoztatásban dolgozók és munkaeszközeik 
szállításához használható, használt gépjármű beszerzésére, illetve 1 fő 1 hónapig tartó 
foglalkoztatására került sor.  
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2017 januárjában a Budapest Esély sikerrel pályázott a BM országos hajléktalan 
közfoglalkoztatási mintaprogramjára is, ahol összesen 72 fő 11,5 hónapon át tartó 
foglalkoztatását vállalta. A dolgozók irodai kisegítőként, illetve kül- és beltéri takarítóként, 
illetve – a középfokú végzettségűek, magasabb munkabérért – ezek műszakvezetőjeként a 
fővárosi szociális intézmények és egészségügyi ellátók munkáját segítik. 32 munkavállalót a 
programban együttműködő partnerként jelen lévő BMSZKI szállóin foglalkoztatnak. A 
program során felvették a kapcsolatot több budapesti szociális és egészségügyi intézménnyel. 
Ezek közül a János Kórház, a Szent István és Szent László Kórház, a Bajcsy Kórház, az 
Uzsoki Kórház, a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület, a Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület 
valamint a Magyar Vöröskereszt fogadja a munkavállalókat. A sokféle helyszín és munkakör 
lehetőséget teremt arra, hogy a programban résztvevőknek személyre szabottan, iskolai 
végzettségüknek, eddigi munkatapasztalataiknak és tartózkodási helyüknek megfelelő munkát 
biztosítsanak. A résztvevők között szintén erős fluktuáció van, de az eddigi tapasztalatok 
alapján, aki több éves kihagyás után megmarad a programban, annak életminőségében, 
lelkiállapotában, társas kapcsolataiban jelentős javulás figyelhető meg. Június végéig 20 fő 
lépett ki, akik közül 10 fő főállású munkahelyet talált. A szociális és egészségügyi 
intézmények dolgozóinkkal maximálisan elégedettek. Az ügyfelek számára azonban sok 
esetben nehézséget jelentett az elveszett bizonyítványok beszerzése, ezért a 12 műszakvezető 
pozícióból 2017. június végéig csupán 6 lett betöltve.  
 

20. sz. táblázat: A (hajléktalan) közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. 1 félévében 

  január február március április május június 

átlag   

létszá
m 
(fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

létszá
m (fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

létszá
m (fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

létszá
m (fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

létszá
m (fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

létszá
m (fő) 

feltöltött
ség 
aránya 
(%) 

Haller* 120 71% 112 66% 86 115% 70 93% 67 89% 57 76% 85% 
BM 
minta** 0 0% 0 0% 17 24% 52 72% 60 83% 65 90% 67% 
Kisfaludy
* 11 26% 11 26% 14 82% 15 88% 17 100% 17 100% 70% 

* folyamatos program közfoglalkoztatási programok átlagos feltöltöttsége 2017 első félévében 
74,3
2% 

** indulás: 03.16. 
Forrás: Budapest Esély, 2017 

 
21. sz. táblázat: A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának mennyiségi paraméterei, 2017 első félév 

 
 
 
 
 

 
 

Forrás: Budapest Esély, 2017 
 

I.4.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A munkaerő-piaci közszolgáltatás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan jött létre, 
azzal a céllal, hogy a közfoglalkoztatás tranzit jellegét erősítse, az álláskeresőknek és a 
munkáltatóknak szóló, kiegészítő szolgáltatásokkal. Így egyrészt olyan, a 
közfoglalkoztatásban résztvevőkre szabott szolgáltatásokat tartalmaz (munkaerő-piaci 
tanácsadás, információnyújtás stb.) amelyek támogatják a nyílt munkaerőpiacon való 
elhelyezkedést. Másrészt a munkahelyeket készíti fel (képzéssel, tanácsadással) azoknak a 

Közfoglalkoztatás közszolgáltatás 2016. ½ évi 
tény 

2017. ½ évi 
terv 

2017. ½ évi tény 

Ügyfelek száma (fő) 323 350 329 
Munkaszerződést kötöttünk (fő) 257 340 235 
Átlag dolgozói létszám (fő) 148 175 132 
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munkavállalóknak a fogadására, akik a nyílt munkaerőpiacon már hosszabb ideje nem 
dolgoztak, mert különféle módon hátrányos helyzetben vannak (pl. idősebbek, roma 
származásúak, megváltozott munkaképességűek, kisgyermekesek, alacsony végzettségűek, 
hajléktalanok stb.). A munkaerő-piaci közszolgáltatás forrásait a Munkaerő-piaci Alap, illetve 
hazai és uniós programok forrásai egészítik ki. Ezek a projektek arra szolgálnak, hogy az 
álláskeresők számára képzéssel, mentorálással, munkatapasztalat szerzéssel kombinált, 
komplex szolgáltatást tudjon nyújtani a szervezet, a sikeres munkaerő-piaci reintegrációt 
támogatandó. A projektek megvalósítása során szakmai hálózatok épülnek, amelyek részben a 
munkaerő-piaci szolgáltatások tesztelését és közszolgáltatásba való beépítését segítik, részben 
az álláskeresői, munkáltatói szükségletek, foglalkoztatási helyzet folyamatos monitorozása 
során új szolgáltatások kifejlesztését segítik. A szolgáltatást közszolgáltatási szerződés 
keretében a Budapest Esély nyújtja. 
 
A tevékenység eredményei 2016 elejétől-2017 első félév végéig tartó időszakában a 

következők voltak: 

 

A Budapest Esély közszolgáltatás keretében, a 30/2000.(IX.15.) GM rendelet alapján nyújtott 
munkaerő-piaci szolgáltatást ügyfeleinek.  
 2016-ban a 2015. július 1.–2016. június 30. időszakú projekt második féléve valósult 
meg, ennek keretében bezárólag 13 fő tanácsadó foglalkoztatásával, 13 Foglalkoztatási 
Osztályon munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtottak.  
 A következő, 2016. július 1.–2017. június 30. időszakú program keretében a Budapest 
Esély munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtást biztosított regisztrált álláskeresők 
részére, 13 fővel, kerületi és fővárosi kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain. A 
szolgáltatás havi átlagban 350 álláskeresőt ért el. A 2016/17-es munkaerő-piaci szolgáltatás 
2017 első félévében 89%-os feltöltöttségű volt. Az előző évhez hasonlóan várható volt a 
program folytatása, így a 13 fő tanácsadó munkája 2016. július 1.-2018. június 30. között 
zavartalanul folytatódhat, illetve a létszám 2018 januárjától további 3 fővel bővül.  

A tanácsadók nyújtottak szolgáltatást mind a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben 
levő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek 
stb.), mind az őket foglalkoztatni szándékozó munkáltatók számára, szükség szerint egyéni, 
egyébként csoportos formában. A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásának célja: az 
információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a 
tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése, a foglalkoztathatóság javítása, a 
munkába helyezés elősegítése érdekében. A foglalkozásokon főképp a térségben elérhető 
képzésekre, a főváros munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat 
helyi jellemzőire vonatkozó információkat, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az 
álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással 
összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást kaptak a résztvevők.  
 

22. sz. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye, 2015/2016 

 Munkaerő-piaci közszolgáltatás 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 2016/2015 

a) Ügyfelek száma (fő) 1 242 560 560 0% 

b) Pozitív kimenet (fő) 832 112 112 0% 

c) Munkaszerződést kötött (fő) 0 64 13 0% 

Forrás: Budapest Esély 

 

23. sz. táblázat: Munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye, 2016 ½ év/2017 ½ év 

 Munkaerő-piaci közszolgáltatás 
2016. ½ 
évi tény 

2017. ½ 
évi terv (fő/hó) 

2017. ½ 
évi tény  

2017/2016 
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a) Ügyfelek száma (fő) 0 350 2100 200 

b) Pozitív kimenet (fő) 13 112 13 12 

c) Munkaszerződést kötött (fő) 13 64 13 20 

Forrás: Budapest Esély 
  

2017. első félévében e mellett a szakfeladaton a Budapest Esély a korábban 30/2000 
konstrukcióban működő, álláskeresők támogatását célzó egyéni és csoportos tanácsadási 
szolgáltatás végzésére kiírt, Vekop-8.1.2 pályázatra készítette el a pályázati anyagot. A 
projektet a tervek szerint a Baptista Integrációs Központtal, a Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel konzorciumban és a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és 
Intézményeivel együttműködésben valósítják meg. A projektben a szolgáltatásokat várhatóan 
2018 vége és 2020 augusztusa között nyújtják.   

 
A munkaerő-piaci szolgáltatáshoz és a közfoglalkoztatási szakfeladathoz 

kapcsolódóan a Budapest Esély 2017. első félévében fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatás 
létrehozását kezdeményezte. Több mint két évtizedes, közfoglalkoztatásban eltöltött év 
tapasztalata, a több ezer sikeres munkába segítés bizonyítja, hogy a Társaság által kidolgozott 
és máig működő módszertan és attitűd hatékonyan tudja reintegrálni a munkaképes, 
huzamosabb ideje állást kereső személyeket a piaci munka világába. A fejlesztő 
foglalkoztatási szolgáltatás célja, hogy azok számára, akik esetében a fejlesztő foglalkoztatás 
elősegíti a kompetenciák fejlődését és az önálló, munkaviszonyban történő munkavégzéshez 
szükséges szint elérését, foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a nyílt munkaerőpiacra való 
kilépés érdekében. A szolgáltatás elindításához 2017. első félévében a Budapest Esély a 
BMSZKI-val együttműködésben szakmai programot készített és működési engedély kérelmet 
adott be, majd a működéshez szükséges normatív finanszírozásra pályázott. A Budapest Esély 
S0519686 ágazati azonosítóval bejegyzett fejlesztő foglalkoztatási szolgáltatása 2017 
áprilisától 50 fő foglalkoztatására kapott működési engedélyt. 2017 első félévében a 
szolgáltatás kialakításához a szociális intézményekkel való kapcsolatépítés, illetve az új 
szolgáltatás installálása történt a Budapest Esély szakmai szervezetébe. A második félévben a 
feltöltés és a foglalkoztatás folyamatos, illetve a a 2018-19-re szóló finanszírozásra a 
Budapest Esély és a BMSZKI is pályázatot nyújtott be, 75 illetve 50 fő foglalkoztatására.  

 
2013 óta a Budapest Esély évente, komplex panel-kutatás keretében vizsgálja a 

fővárosi közfoglalkoztatásba bevont hajléktalan emberek életkörülményeit, a 
közfoglalkoztatás élethelyzetükre gyakorolt hatását. Az eredmények elemzése során 
megerősítésre kerültek a következő összefüggések: A közfoglalkoztatásban dolgozó 
hajléktalanok szociális, lakhatási, életviteli, jövedelmi lehetőségei és egészségi állapotuk 
szempontjából jobb helyzetben vannak, mint az a fővárosi hajléktalanokra általában jellemző. 
A közfoglalkoztatásban dolgozó hajléktalanok nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatáshoz való 
hozzáférési esélye alacsony, ezért a közfoglalkoztatás többségük számára a rendszeres 
jövedelemszerző tevékenység egyedüli legálisan elérhető formája. A közfoglalkoztatásban 
dolgozó hajléktalanok ebből származó jövedelme bevételeik jelentős részét adja, ami más 
forrásokból (pl. segélyek igénybevétele, alkalmi munka) nehezen lenne pótolható. A 
közfoglalkoztatott hajléktalanok alapvetően pozitív várakozásokkal bírnak azzal 
kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatás milyen hatást gyakorol majd élethelyzetük 
alakulására. 
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II. Beszámoló Budapest Főváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
Megvalósulásáról 

  

II.1 A FHEP megvalósítása érdekében 2016-2017-ben végzett tevékenységek 

A FHEP megvalósítását közszolgáltatási szerződés keretében a Budapest Esély, ezen 
belül a Projekt, Képzési és Módszertani Iroda (továbbiakban: PKEI) látja el. A PKEI három 
szakfeladat-csoporton dolgozik. Koordinálja a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott 
Fővárosi települési esélyegyenlőségi program végrehajtását, részt vesz további szakmai 
stratégiai anyagok kidolgozásában, szakmai hálózatok kiépítésében és működtetésében illetve 
foglalkoztatás-fejlesztő tevékenységeket végez. Ez utóbbin belül a kiépült szakmai 
hálózatokkal dolgozik, eszközül álláskeresőknek és szakembereknek szóló képzéseket, 
munkáltatóknak szóló képzéseket és tanácsadást egyaránt használ. A szakmai fejlesztést és 
modellprogramok kidolgozását-kipróbálását uniós finanszírozású projektekben, hazai és 
külföldi partnerekkel oldja meg, egyúttal biztosítja a főváros foglalkoztatáspolitikai és 
esélyegyenlőségi törekvéseinek nemzetközi képviseletét. A főváros fejlesztését, illetve a 
társadalmi együttélés támogatását szolgáló egyes fővárosi szintű koncepciók, programok, 
projektek készítésébe a szervezeti egység szakértőként is bevonódik. Esetenként szakértőként, 
a tervek, projekttervek készítésébe, míg máshol a végrehajtás folyamatába is. 

A tevékenységek között elsődleges, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
(re)integrációja a munkához jutás segítése révén alapozódjon meg. Ezen a ponton a 
tevékenység szorosan kapcsolódik a munkaerő-piaci közszolgáltatás során, a foglalkoztatás 
fejlesztése céljából megvalósuló projektekhez. A projektekbe épített, foglalkoztatáson túli 
(képzés, mentorálás, lakhatás támogatása stb.) elemek szolgálják azt a célt, hogy a projektek 
résztvevőinek tartós társadalmi beilleszkedése támogatva legyen. Míg egyes esetekben, illetve 
egyes célcsoportoknál az integráció támogatása túlnyúlik a foglalkoztatás fókuszú 
támogatások keretein, máshol  a FHEP-ben megfogalmazott társadalmi integrációs célhoz 
vezető alapvető tevékenység (az I. részben részletezett okok miatt) a munkalehetőség 
biztosításának bázisán áll. Ezért a PKEI által végzett és koordinált feladatokat a három 
szakfeladat bázisán, a 2016-os teljes évre és a 2017 első félévére nézve részletezzük. 

 
A FHEP végrehajtásához kapcsolódó, a foglalkoztatás-fejlesztés, ezzel kapcsolatos 

szakmai stratégiai anyagok kidolgozása és hálózatépítés területén 2016-ban végzett 

tevékenységek: 

• Projektek zárása, záró ellenőrzések, fenntartási jelentések készítése a 2010. után zárt 
projektekben (záruló, illetve ellenőrzött projektek: Újbuda, RomaNet II., 30/2000, Guide!; 
fenntartási időszak, jelentéskészítés: Út a piaci munkába, PAF, Család velem projektek). 

• Projektek tervezése, pályázatírás: beadva kétféle 30/2000 alapú pályázat, 2 migránsügyi 
pályázat, 1 db Vekop pályázat, ebből támogatást nyert 1 db migránsügyi, 1 db 30/2000, 
míg a Csepeli Önkormányzattal konzorciumban beadott Vekop pályázat elbírálása 2017-re 
várható. 

• Folytatódott a Kompolt Község Önkormányzatával és a Károly Róbert Főiskolával 
együttműködésben, Kompolton végrehajtandó, hajléktalan személyek reintegrációját célzó 
közfoglalkoztatási program indításának előkészítése. A Belügyminisztérium állásfoglalása 
szerint a program támogatható, a megvalósítás a helyszínül szolgáló ingatlanok 
használatával kapcsolatos kérdések sikeres tisztázása esetén várható. 

• Emellett a BMSZKI-val együttműködésben további, hajléktalan személyek 
közfoglalkoztatására és fejlesztő foglalkoztatására irányuló programok kidolgozása 
kezdődött meg. Ezeket a Budapest Esély a 2017-ben megjelenő kiírásokra nyújtotta be. 
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• Folytatódott a 2013-14-ben megkezdett hajléktalan foglalkoztatási panelvizsgálat, az egész 
éven át tartó adatgyűjtés mellett az első félévben megtörtént a 2015-ös adatok feldolgozása 
is. A 2016-os adatgyűjtés eredményei 2017. első felében készültek el. 

 
Közvetlenül a FHEP végrehajtása, illetve a szakmai stratégiai anyagok kidolgozása és 

hálózatépítés területén, 2016-ban végzett tevékenységek: 

• A PKEI a fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára pontszerző 
továbbképzéseket szervezett, 1-1 db háromnapos kommunikációs, illetve kulcsképességek 
fejlesztése tréninget tartott, a szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében. A 
képzéseken összesen mintegy 50 fő vett részt.  

• Emellett készül a Főváros helyi esélyegyenlőségi programjának esedékes felülvizsgálata. 
Az első félév során elkészült a helyzetfelmérés, amelynek ismertetésére és társadalmi 
egyeztetésére 4 civil és egyházi szervezeteknek, illetve intézményeknek szóló eseményt, 
továbbá a 11. kerülettel közösen egy kerületeket bevonó egyeztető napot szerveztek. A két 
hónapig tartó online és személyes egyeztetési folyamatban 16 kerület és több mint száz 
civil szervezet és intézmény képviseltette magát. A második félévben a korábban már 
bekapcsolódott civil szervezetek, intézmények és kerületi esélyegyenlőségi referensek a 
Migránsügyi Kerekasztallal kiegészülve kéthónapos online egyeztetés és két egyeztető nap 
során véglegesítették a szakértők által kidolgozott, beavatkozási irányokat tartalmazó 
fejezeteket. Az így elkészült Fővárosi helyi esélyegyenlőségi programot, a 2017-18 évekre 
aktivitási lehetőségeket tartalmazó cselekvési tervvel, mint melléklettel együtt a decemberi 
Közgyűlés fogadta el. 

• Megkezdődött az Egymásra lépni tilos! program egyes tevékenységi köreinek, így az 
iskolai közösségi szolgálat teljesítését segítő aktivitások újraindításának előkészítése: a 
Budapest Esély megkereste szerződéskötés céljából a fővárosi középfokú oktatási 
intézményeket, és tárgyalásokat kezdett a lehetőségekről. Az iskolai közösségi 
szolgálatban végezhető tevékenység a 2016/17-es tanév második félévétől indult újra. 
Emellett a fiatalokat a társadalmi integráció, befogadás témájában célzó honlapon és 
Facebook profilon folyamatosan frissültek a hírek, események. 

• Folytatták a szakmai hálózat működtetését, amelynek célja a foglalkoztatást segítő 
szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és szolgáltatók befogadó 
szemléletének erősítése. A 2016-os és korábbi évek visszajelzései, képzési szükséglete 
alapján megkezdődött a Budapest Esély képzési kínálatának frissítése. 

• A Budapest Esély részt vett az olimpiai felkészülés jegyében készülő Smart City koncepció 
kidolgozásában és szakmai véleményezésében. 

• Ugyanakkor a 2016 eleji forráselvonás miatt a tervezetthez képest a képzési napok számát 
csökkentették, illetve nem vettek részt a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma és a 
MetropolisNet munkájában, mivel az a tagság tagdíj és az üléseken való részvétel 
költségeivel járt volna. 
 

A FHEP végrehajtása érdekében végzett tevékenységek 2017 első félévében: 

• A PKEI a fővárosi intézményekben dolgozó szakemberek számára továbbképzéseket 
szervezett. Az első félévben 3 db, háromnapos kommunikációs tréninget tartottak a 
szociális szakemberek kötelező továbbképzése keretében. A képzéseken összesen 23 
intézménytől 50 fő vett részt, a képzésekkel való elégedettség átlaga (ötös skálán) 4,5. 

• Kidolgozták és akkreditáltatták a szakmai anyagot a lejárt tanúsítványú 
Kulcsképességek és Személyiségfejlesztő tréningek minősítésének meghosszabbítására,  

• illetve elkezdték a korábbi akkreditált képzéseik átdolgozását, az új felnőttképzési 
rendszerbe illeszthetőség érdekében.  

• A Budapest Esély folytatta a szakmai hálózat működtetését, amelynek célja a 
foglalkoztatást segítő szakemberek továbbképzéseinek kidolgozása, a munkáltatók és 
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szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése. A 2 db szociális szakemberképzés 
fejlesztése és lejáró akkreditációjának megújítása a szakmai hálózat visszajelzései 
alapján történt. 

• A két megújított tanúsítványú, 3-3 napos képzésből 2017 második felében várhatóan 2-2 
db lesz majd, összesen 12 képzési nappal. Ezekre jelen anyag lezárásakor képzésenként 
átlagban 19 fő jelentkező van. 

• Az első félévben elkészült a 2016-ban elfogadott, 2017-22-es Fővárosi települési 
esélyegyenlőségi program 2017-18-as cselekvési terve, ezt a Közgyűlés elfogadta, majd 
megkezdődött annak végrehajtása.   

• Ennek keretében, illetve az egyéb, roma integrációt segítő tevékenységekhez 
kapcsolódóan a Budapest Esély a Főváros képviseletében uniós szervezésű roma 
konferencián vett részt, ahol bemutatta a fővárosban zajló, romák integrációját támogató 
programokat, illetve számos európai romaügyi szervezettel cserélt tapasztalatot és 
kezdeményezett együttműködést.  

• Az iskolai közösségi szolgálat keretében, az első félévben a Budapest Esély 11 fővárosi 
középiskola 39 diákja számára biztosította 3-12 órányi közösségi munka lehetőségét az 
Egymásra lépni tilos! című érzékenyítő társasjáték oktatásán és használatán keresztül. 
Ezen belül a közösségi szolgálatban résztvevők 4 alkalommal vettek részt játékmester-
képzésen, ahol az oktató társasjáték vezetését tanulták meg. Ez után a diákok összesen 
22 alkalommal, 113 fő számára szerveztek iskolájukban érzékenyítő foglalkozást a 
társasjáték segítségével.  

• Az iskolai közösségi szolgálatban végzett munka szeptembertől hasonló intenzitással 
folytatódik, e mellett 

• az Önkéntes Központ Alapítvánnyal befejeződött az alapítvány és a Főváros között 
kötendő együttműködési megállapodás részleteinek kidolgozása. Az ezen belül 
felmerülő, a FHEPŐ végrehajtásához kapcsolódó feladatok a beavatkozási akcióterv 
2018-ra tervezett tevékenységei között jelennek meg. 

• A PKEI a szakfeladaton fenntartó tevékenységként végezte a korábban lezárt projektek 
fenntartási időszakához kapcsolódó jelentések készítését. Az első félévben a TÁMOP-
1.4.3 projekt első fenntartási jelentését készítették el, illetve sor került a projekt 
fenntartási időszaki ellenőrzésére is. Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. A második 
félévben további két TÁMOP és egy KMOP projekt fenntartási jelentésének beadása 
esedékes. 

• A Budapest Esély a Baptista Integrációs Központtal és a Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel konzorciumi partnerségben, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményeivel (továbbiakban: BMSZKI) szakmai partnerségben elkészítette az 
álláskeresőknek szóló egyéni és csoportos tanácsadási szolgáltatások szakmai tervét, 
illetve Vekop 8.-1.-2. kiírásra összeállította és beadta a 2017 végétől 2020 augusztusáig 
tartó szolgáltatási program megvalósíthatósági tanulmányát és pályázatát. A beadott 
Vekop-projekt indítására is a második félévben kerülhet sor, ehhez kapcsolódó feladat 
lesz a projekt integrálása a Budapest Esély munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó 
egységébe. 

• A Budapest Esély a BMSZKI-val partnerségben kidolgozta a fejlesztő foglalkoztatási 
intézmény működési engedélyéhez szükséges szakmai programot, lebonyolította az 
engedélyeztetési eljárást, illetve elkészítette a finanszírozási pályázatot, és a nyertes 
pályázat alapján megkezdte a szolgáltatás installálását a Budapest Esély szakmai 
rendszerébe. A szolgáltatás a második félév során kiépül, a két szervezet a 2018-20-as 
finanszírozási időszakra külön-külön is pályázik, összesen 125 fő foglalkoztatására.  

• A Budapest Esély 2016 második félévében a Csepeli Önkormányzattal konzorciumban 
város rehabilitációs Vekop-projektet adott be, várhatóan a projekt végrehajtásának 
előkészítése 2017 második félévében elkezdődik. 
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• E mellett 2017-ben is folytatódott a 2013-14-ben megkezdett hajléktalan foglalkoztatási 
panelvizsgálat. Az első félévben a kérdőívek felülvizsgálata és az adatgyűjtés zajlott, 
ezzel egy ütemben a 2016-os adatok feldolgozása történt. Az év második felében 
befejeződik a 2017-es adatgyűjtés, és megkezdik az adatok feldolgozását. 

• A Budapest Esély a Főváros megbízásából részt vett a Nemzetközi Migrációs Szervezet 
(továbbiakban IOM) és a Főváros közös projektjének előkészítésében és indításában. A 
projekt célja migránsokat támogató információs pontok létrehozása a fővárosi 
közhivatalokban. Az első félév során a Budapest Esély munkatársa is részt vett a 
projektben szervezett tanulmányúton. Ennek tapasztalatait felhasználva a második félév 
során az információs pontok rendszerének, működésének kidolgozása történik meg a 
Fővárosi Migrációs Kerekasztal segítségével. 

 
Foglalkoztatás-fejlesztő tevékenység 2017 első félévében: 

• A szakfeladat keretében a PKEI elkészítette a BM Közfoglalkoztatási Mintaprogram és 
a Start Mintaprogram pályázatainak anyagát, illetve segítette az elinduló programok 
installálását a Budapest Esély Közfoglalkoztatási egységébe. A második félévben 
várható a program 2018-ban induló, új ciklusának tervezése és az erre szóló pályázat 
kidolgozása. 

• A PKEI koordinálta a 2016/17-es 30/2000 alapú munkaerő-piaci információnyújtó 
kollégák foglalkoztatását támogató programot, elkészítette a programzáró elszámolást, 
illetve a 2017/18-as ciklusra szóló pályázati anyagot, koordinálja annak végrehajtását.  

• A PKEI a foglalkoztatás fejlesztése érdekében tanácsadást kínált a fővárosi kerületek és 
munkáltatók számára. Ezt 2017 első félévében elsősorban online felületeken keresztül 
és partnereik által szervezett rendezvényeken vették igénybe. 

• E mellett a PKEI szükség szerint továbbra is részt vesz a foglalkoztatás-fejlesztő 
közszolgáltatások fejlesztésében, illetve az erre irányuló programok és projektek 
kidolgozásában és végrehajtásában. 
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II.2 A FHEP Beavatkozási Akcióterv kijelölt feladatainak értékelése 

Magyarázat 
tevékenység 
eredetileg 
tervezett éve 
(2018-2020 
között) 

tevékenység 
további, 
javasolt éve 
(2018-2020 
között) 

nem valósult 
meg 2017-ben, 
mindenképp 
megvalósítandó 

nem valósult 
meg 2017-ben, 
forrás esetén 
megvalósítandó 

megvalósítása 
elkezdődött 
2017-ben 
vagy 2017-
ben részben 
megvalósult 

megvalósult 
2017-ben 

 
1. ÁGAZATOK FELETTI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

Feladat sorszáma, a feladathoz 
kapcsolódó aktivitás(ok) leírásával  

Kapcsoló-
dó intéz-

kedési 
irány 

Érintett 
célcsoport(ok) 

Aktivitást 
koordináló 

szervezet(ek)/szak-
ember(ek) 

Végrehajtással érintett év  
2017  

2
0
1
8 

2
0
1
9 

20
20 

Mainstreaming feladatok 
1.1 Esélyegyenlőségi referens ismerje a 
készülő vagy felülvizsgált szociális, 
ifjúsági, hajléktalanügyi, foglalkoztatási 
koncepciót, véleményével egészítse ki 
azokat, illetve vegyen részt a 
városfejlesztési koncepció, stratégia, illetve 
antiszegregációs program esedékes 
felülvizsgálataiban. 
 

A1 Nők; kisgyermeket 
nevelők; roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
esélyegyenlőségi 
referens 

Megvalósult, folytatandó    

1.2 Hajléktalanügyi, szociális, 
foglalkoztatási, idősügyi, fogyatékosügyi, 
romaügyi, illetve gender kerekasztalok 
létrehozása, a működési keretek kialakítása 

A2 Nők; kisgyermeket 
nevelők; roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
esélyegyenlőségi 

Előkészítése megtörtént. 
A megvalósítás várhatóan az 
Önkéntes Központ 
Alapítvánnyal a társadalmilag 

ja
va
sl
at 
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az érintett társadalmi szervezetekkel 
folytatott előzetes konzultációval.  

élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; hajléktalan 
emberek 

referens, Budapest 
Esély 

hasznos önkéntesség 
érdekében kötendő 
megállapodás, ezen belül az 
önkéntes és civil koncepció 
kidolgozása tevékenység 
keretében valósul meg. 

1.2/b A működő Migránsügyi Kerekasztal 
munkájának folytatása (a továbbiakban 
részletezettek szerint). 

 migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

 Megvalósult, folytatandó.    

Munkáltatókat érintő feladatok   
1.3 A Főpolgármesteri Hivatal Munkahelyi 
Esélyegyenlőségi Tervének esedékes 
felülvizsgálata. 

B12 
 

Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
esélyegyenlőségi 
referens, Budapest 
Esély 

Megvalósult, folytatandó.    

1.3/b Esélyegyenlőségi és megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos 
személyekkel kapcsolatos érzékenyítő 
képzések szervezése a Főpolgármesteri 
Hivatal dolgozói számára. 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozáson 
felüli megrendelés 
keretében,  
Motiváció 
Alapítvány, külön 
megrendelések 
keretében 

Nem valósult meg, 
többletfinanszírozás/projektfo
rrás esetén pótolandó. 

   

1.4 Az Önkormányzat által fenntartott 
intézmények számára munkahelyi 

B12 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 

Fővárosi Közgyűlés/ 
főjegyző 

Nem valósult meg, pótolandó. ja
va
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esélyterv készítési, munkahelyi 
esélyegyenlőség képzési kötelezettség 
előírása.  

kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

sl
at 

1.4/b Az előírt kötelezettség alapján a 
terveket a Budapest Esély szakemberei 
készítik el, közszolgáltatás keretében, az 
intézményekkel szoros szakmai 
együttműködésben. 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Nem aktuális    

1.5 Fővárosi Munkáltatói Fórum 
létrehozásának előkészítése, a megalakulás 
koordinálása, a fórum üléseinek 
előkészítése. 

B7, B8, 
B9, F1 

Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
kijelölt szervezeti 
egység 

Nem aktuális    

1.5/b A fővárosi munkáltatókat tömörítő 
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, 
ezeken keresztül adatgyűjtés a fenti 
kérdésben, adatelemzés és javaslattétel az 
esélyegyenlőség érvényesítését ösztönző 
eszközökre. 
 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

MEF kapcsolattartás volt, 
forráselvonás miatt 
felfüggesztve 
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élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

1.6 A Social label munkaadói minősítési 
rendszerbe további főváros munkaadók 
bevonása. 
 

B7,B8,B9,
B10,D2,G
1,G2 

Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 
 
 
 
 
 
 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozáson 
felüli megrendelés 
keretében 

Nem valósult meg, 
projektforrás/többletfinanszíro
zás esetén pótolandó. 
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Szolgáltatásokat érintő feladatok   
1.7 A fővárosi és kerületi szakemberek 
számára esélyegyenlőségi és megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos 
személyekkel kapcsolatos fókuszú, 
egészségügyi, szociális és pedagógus 
továbbképzés keretében, akkreditált, 
pontszerző képzések biztosítása. 
 

B2 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 
Motiváció 
Alapítvány, külön 
megrendelések 
keretében 

Megvalósult. 
Budapest Esély: szociális 
szakemberképzések, 
alaptevékenység keretében, 
Motiváció: általános é s 
középiskolai érzékenyítés, 
munkáltatók érzékenyítése, 
részben külön finanszírozás 
alapján. Folytatása javasolt. 

   

1.8 Az Önkormányzat tulajdonában vagy 
fenntartásában álló szolgáltató 
infrastruktúra komplex akadálymentességi 
felmérésének folytatása. 
 

B1 Kisgyermeket 
nevelők; szenior és 
időskorúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Motiváció 
Alapítvány, külön, 
akár cégtől származó 
megrendelés 
keretében 

Nem valósult meg, 
projektforrás rendelkezésre 
állása esetén pótolandó. 

   

1.9 A budapesti turisztikai helyszínek 
akadálymentes megközelítési lehetőségeit 

B1 Kisgyermeket 
nevelők; szenior és 

Motiváció Alapítvány 
külön, akár cégtől 

Nem valósult meg, 
projektforrás esetén 
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bemutató Acces Guide frisssítése. 
 

időskorúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

származó 
megrendelés 
keretében 

pótolandó. 

1.10 A fővárosi intézményekben 
fogyatékossággal és egészségkárosodással 
összefüggő ismeretek átadása. 
 

B2 Fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; szenior és 
időskorúak; 

Motiváció 
Alapítvány, külön 
megrendelések 
keretében 

Megvalósult: általános é s 
középiskolai érzékenyítés, 
munkáltatók érzékenyítése, 
külön finanszírozás alapján. 

   

1.11 A Főváros tulajdonában, 
fenntartásában álló intézmények számára 
foglalkozás rehabilitációs munkaerő-piaci 
szolgáltatás teljes körű biztosítása.   

B4 Fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; szenior és 
időskorúak; 

Motiváció 
Alapítvány, 
projektfinanszírozás 
esetén 

Megvalósult: teljes körű 
munkaerő-piaci szolgáltatás a 
fogyatékos, fogyatékos 
gyermeket nevelő, ezen belül 
a hajléktalan és roma 
személyek számára, 
projektfinanszírozás alapján. 

   

1.12 Monitoring jelentés készítése a 
budapesti esélyegyenlőségi célcsoportok 
foglalkoztatási helyzetéről, különös 
tekintettel a hajléktalanok 
közfoglalkoztatási helyzetére. Jelenleg a 
Budapest Esély készíti a 1096/2000 (V. 
25.) Főv Kgy határozat alapján.  

B5,G3,I2,J
1,K1 

Nők; szenior és 
időskorúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
roma/cigány 
származású emberek;  
hajléktalan 
személyek; 
migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Megvalósult (jelen anyag), 
folytatandó. 
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1.13 Az Önkormányzat vizsgálja meg, 
hogy ügyfélfogadási felületein hol van 
szükség és hogyan van lehetőség gyermek-
játszósarok, gyermekmegőrző, pelenkázó- 
és szoptatóhelyiség kialakítására. 

F2 Kisgyermekesek  Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem valósult meg, pótolandó. ja
va
sl
at 

  

1.14 A migránsokat érintő 
szükségletfelmérés elvégzése, integrációs 
cselekvési terv kidolgozása. 

B1, B2, B3 Migránsok Főpolgármesteri 
Hivatal/esélyegyenlős
égi referens, 
Migrációs 
Kerekasztal, Budapest 
Esély – Integrációs 
Alap projekt 
keretében 

Megvalósult projektforrásból: 
szükségletfelmérés, akcióterv 
elkészült, fenntartása javasolt. 

ja
va
sl
at 

  

1.14/b A társadalmi szervezetekkel, 
Migrációs Kerekasztal keretében való 
egyeztetés, a szükségletfelmérés 
tapasztalatainak értékelése. 

Főpolgármesteri 
Hivatal/esélyegyenlős
égi referens, 
Migrációs 
Kerekasztal, Budapest 
Esély – Integrációs 
Alap projekt 
keretében 

Megvalósult projektforrásból: 
szükségletfelmérés, akcióterv 
elkészült, fenntartása javasolt. 

ja
va
sl
at 

  

1.14/c A szükségletfelmérés és a 
társadalmi szervezetekkel való egyeztetés 
alapján migránsokat befogadó fővárosi 
szolgáltatások fejlesztésének 
kezdeményezése: Migrációs Pont 
létrehozása. 
 
 

Főpolgármesteri 
Hivatal/esélyegyenlős
égi referens, 
Migrációs 
Kerekasztal, Budapest 
Esély – Integrációs 
Alap projekt 
keretében 
 
 

Megvalósult, projektforrásból, 
fenntartása javasolt. 

 fe
n
nt
ar
tá
s 

fe
nn
tar 
tás 
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Lakossággal kapcsolatos feladatok   
1.15 Egymásra lépni tilos! c. fiatalokat 
érzékenyítő kampány iskolai közösségi 
szolgálat körében való működésének 
folytatása. 
Esélyórák és megváltozott 
munkaképességű személyeknek szervezett 
szabadidős tevékenységekben iskolai 
közösségi szolgálat teljesítésére lehetőség 
biztosítása 
 

B3, B4, B6 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 
 
Motiváció 
Alapítvány, szerződés 
szerint 

Megvalósult. A Budapest 
Esély általános érzékenyítő 
programot, a Motiváció 
fogyatékos emberekre 
fókuszáló érzékenyítő 
programot működtet iskolai 
közösségi szolgálat keretében. 
Folytatása javasolt. 

   

1.15/b Rendhagyó osztályfőnöki órák 
tartása megváltozott munkaképességű és 
fogyatékos személyekkel kapcsolatos 
érzékenyítés céllal. 

B3, B4, B6 fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 

Motiváció 
Alapítvány, szerződés 
szerint 

Megvalósult, általános és 
középiskolákban, folytatása 
javasolt. 

   

1.16 Fővárosi lakossági 
antidiszkriminációs kampány, az Egymásra 
lépni tilos! kampány működtetése, 
tematikus bővítése a migránsokat érintően. 

B3 Migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Budapest Esély, 
projektforrás esetén 

Nem valósult meg, 
projektforrás esetén pótolható. 

   

1.17 Migrációs, hajléktalanügyi, szociális, 
foglalkoztatási, idősügyi, fogyatékosügyi, 
romaügyi, illetve gender kerekasztalok 

A2, B11 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 

Nem aktuális    
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működtetése. 
 

szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

esélyegyenlőségi 
referens, Budapest 
Esély 
(alapfinanszírozásban
) 

2. SZOCIÁLIS SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK   
2.1 Az SZTK (szociális 
szolgáltatástervezési koncepció) 
felülvizsgálata keretében az idősek 
számára biztosított ellátási kapacitások és a 
tényleges szükségletek összefüggéseinek 
elemzése, javaslattétel a Fővárosi 
Közgyűlés felé az SZTK keretében a 
fejlesztési irányokra. 

G3 
 

Idősek Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem volt esedékes 
felülvizsgálat, SZTK 
felülvizsgálat esetén 
pótolandó a tevékenység. 

ja
va
sl
at 

  

2.2 A fővárosi, egyedülálló szülőket 
támogató programokat működtető 
intézmények számára módszertani 
segítségnyújtás. 
 

F3  Kisgyermekesek, 
fogyatékos személyek 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Lehetőség adott, igény nem 
volt. 

   



45 
 

2.2/b A fővárosi, fogyatékos gyermeket 
nevelő szülőket támogató programokat 
működtető intézmények számára 
módszertani segítségnyújtás. 

Motiváció 
Alapítvány, projekt 
vagy egyéb 
finanszírozásban 

Megvalósult, projektforrásból, 
további forrás esetén 
folytatandó. 

   

2.2/c Társadalmi szervezetek aktivitásának 
feltárása, támogatási lehetőségekkel 
kapcsolatos egyeztetés lefolytatása az 
érintett szervezetek bevonásával 
Kerekasztalok keretében.  

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda 

Együttműködés előkészítése 
megtörtént (ÖKA) 

   

2.3-2.4 A Szociális és a Foglalkoztatási 
Kerekasztalok, valamint a Munkáltatói 
Fórum tematikájában, a konzultáció 
folyamán az alábbi pontok kiemelt 
szerepeltetése:  
• A fővárosi munkaerő-piaci és szociális 

szolgáltató szervezetek közötti szakmai 
együttműködés támogatása milyen 
önkormányzati eszközökkel valósítható 
meg. 

• A szociokulturális hiányosságok 
pótlását is segítő, felzárkóztató 
modulokat is tartalmazó, illetve a 
fogyatékos embereket célzó, kísérésre 
épülő, az önálló munkavégzési és 
életviteli készségek fejlesztését segítő 
munkaerő-piaci programok 
kapacitásainak bővítése milyen 
önkormányzati eszközökkel valósítható 
meg. 

C2,C1,I1 
 

Gyermekek, fiatalok; 
kisgyermeket 
nevelők; roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mik-ro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

2.3-2.4 A fővárosi intézményekben 
működő programokhoz koordináció, 
módszertani segítségnyújtás biztosítása. 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Megvalósult, folytatandó.    
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2.5 A Főváros területén személyi segítést, 
szállító szolgáltatást és információs 
szolgáltatást biztosító szolgáltató 
működtetése. 

I2 Fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; szenior és 
idős- korúak; 

Motiváció 
Alapítvány, szerződés 
szerint 

Megvalósult, folytatandó.    

2.6 A Főváros tulajdonában lévő 
hajléktalan és idős ellátását biztosító 
intézményekben csoportos és egyéni jogi 
tanácsadás biztosítása.  

I2 Fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; szenior és 
idős- korúak; 
hajléktalan emberek;  

Motiváció 
Alapítvány, szerződés 
szerint 

Megvalósult, folytatandó.    

2.7 A kerületi szociális szolgáltatások 
összehangolásának elősegítése a Szociális 
Kerekasztal keretében.  

J1 Mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

2.7/b Módszertani segítségnyújtás a 
szociális szolgáltatásokat biztosító kerületi 
szervezetek számára. 

BMSZKI, Budapest 
Esély, 
alapfinanszírozásban 

Megvalósult, folytatandó.    

2.8 Az utcán közvetlenül elérhető, 
ingyenes tájékoztató felületek számának 
bővítése. 

K2 Hajléktalanok BMSZKI, Budapest 
Esély, projektforrás 
esetén 

Nem volt finanszírozási 
lehetőség, finanszírozás 
esetén pótolandó. 

   

2.9 A hajléktalanok lakhatási, szociális és 
munkaerő-piaci integrációját együttesen 
elősegítő fővárosi programok, 
szolgáltatások bővítése érdekében 
fejlesztési javaslatok kidolgozása a civil 
szolgáltató szervezetek bevonásával a 
Hajléktalanügyi Kerekasztal keretein belül. 

K3 Hajléktalanok Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

2.9/b A fővárosi intézményekben működő 
programokhoz koordináció, módszertani 
segítségnyújtás biztosítása. 

BMSZKI, Budapest 
Esély, 
alapfinanszírozásban 

Megvalósult, folytatandó    
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2.9/c A hajléktalanok számára komplex és 
foglalkoztatási alapú programok 
kidolgozása és megvalósítása 

K3 Hajléktalanok BMSZKI, Budapest 
Esély, kidolgozás: 
BPE, 
alapfinanszírozásban; 
megvalósítás: közös, 
proojekt/programfina
nszírozás esetén 

Megvalósult, folytatandó.    

2.10 Együttműködés a civil szervezetek 
által kezdeményezett Registry week 
kampánnyal.  

K3 Hajléktalanok Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
esélyegyenlőségi 
referens, BMSZKI, 
Budapest Esély, 
projektfinanszírozás 
esetén 

Nem volt finanszírozási 
lehetőség, finanszírozás 
esetén pótolandó. 

   

2.11 A veszélyeztetett fiatalokat saját 
környezetükben elérő bűnmegelőzési, 
drog-prevenciós és felvilágosító 
programok fejlesztésére vonatkozó 
javaslatok megfogalmazása a 
Kerekasztalok (mindegyik Kerekasztal 
tárgyalja) keretében. 

E1,E2,E3 Hátrányos helyzetű 
fiatalok; 
mélyszegénységben, 
mikroszegregátumban 
élők 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda 

Nem aktuális    

2.11 A programokat működtető szolgáltató 
fővárosi szervezetek részére módszertani 
segítségnyújtás. 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Megvalósult, folytatandó. 
Esélyegyenlőségi témájú 
módszertani 
segítségnyújtással 
fogyatékosügyi fókusszal a 
Motiváció is foglalkozik. 

   

2.12 A Migrációs Kerekasztal keretében 
való egyeztetés, illetve koncepcionális 
javaslatok megfogalmazása a menekültek 
számára lakhatás-támogatási formák 

L2 Migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda 

Nem aktuális    
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fővárosi kialakításával kapcsolatban. 

2.13 A migránsokkal való munkát 
megkönnyítő Példatár létrehozása – 
fővárosi civil szolgáltatások és jó 
gyakorlatok alapján. 
 

L2 Migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 

Budapest Esély, 
Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
projektfinanszírozás 
esetén 

Nem aktuális    

2.14 A Szociális Kerekasztal keretében 
javaslatok kidolgozása a fővárosi, kerületi 
szociális szolgáltatások mennyiségi 
kapacitási igényeinek pontos 
meghatározása, a szolgáltatási kapacitások 
fejlesztése kapcsán. 

C8 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK   
3.1 Az egészségügyi ügyfél-elégedettség 
mérésre a fővárosi egészségügyi 
intézményekben általánosan használható 
mérőeszköz (kérdőív) kidolgozása.  

C3  Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    
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 időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

3.1/b Az egészségügyi ügyfél-elégedettség 
mérésre kidolgozott eszköz bevezetésnek 
elősegítése minél több fővárosi 
egészségügyi szolgáltató intézménynél. 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

3.2 Az alacsony ingerküszöbű emberek 
hatékony ellátását, terápia-képességének 
megőrzését célzó általános egészségügyi 
protokoll kidolgozása. 
 

C3 Szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

3.2/b A kidolgozott protokoll bevezetésnek 
elősegítése minél több fővárosi 
egészségügyi szolgáltató intézménynél. 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    
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3.3 Az esélyegyenlőségi célcsoportokba 
tartozó emberekhez helybe vitt (pl. 
munkahelyi), illetve mobil szűrési 
programok fejlesztésére vonatkozó 
javaslatok megfogalmazása a 
Kerekasztalok (mindegyik kerekasztal 
tárgyalja) keretében. 
 

C4 Nők; gyermekek, 
fiatalok; szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

3.3/b A programokat működtető, 
szolgáltató fővárosi szervezetek részére 
módszertani segítségnyújtás. 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    

3.4 A Kerekasztalok (mindegyik 
kerekasztal tárgyalja) keretében javaslatok 
kidolgozása a fővárosi, kerületi 
egészségügyi szolgáltatások mennyiségi 
kapacitási igényeinek pontos 
meghatározása, a szolgáltatási kapacitások 
fejlesztése kapcsán. 

 

C9 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező ügyosztály 

Nem aktuális    
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élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

4. KULTÚRA (SPORT) SZEKTORT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK   
4.1 A Nemek Egyenlősége Kerekasztal 
keretében javaslatok kidolgozása, hogy az 
Önkormányzat milyen eszközöket tud 
alkalmazni a nők és teljesítményük 
láthatóvá tételére, illetve a nők társadalmi 
részvételének erősítésére, és mely 
területeken tudná ezt megvalósítani. 

D5 Nők Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

4.2 A Romaügyi Kerekasztal keretében 
javaslatok kidolgozása, hogy az 
Önkormányzat milyen eszközöket tud 
alkalmazni a roma és a közös történelem, 
kultúra jelentős személyiségeinek 
megörökítésére, és mely területeken tudná 
ezt megvalósítani. 

H1 
 

Romák Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, FCÖ, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

4.3 Az Idősügyi Kerekasztal keretében 
javaslatok kidolgozása, hogy az 
Önkormányzat milyen módon tudná 
bővíteni az idősek számára a fővárosi 
kulturális szolgáltatások igénybe vételére 
vonatkozó csoportos 
kedvezményrendszert. 

G4 Idősek Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    
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4.4 Az Idősügyi Kerekasztal keretében 
javaslatok kidolgozása, hogy az 
Önkormányzat a generációk 
együttműködésére építő fővárosi közösségi 
programok fejlesztését, bővítését milyen 
eszközökkel tudná elősegíteni. 

G5 Gyermekek, fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

4.4 Programokat működtető, szolgáltató 
fővárosi szervezetek részére módszertani 
segítségnyújtás. 

Budapest Esély Megvalósult, folytatandó. 
Esélyegyenlőségi témájú 
módszertani 
segítségnyújtással 
fogyatékosügyi fókusszal a 
Motiváció is foglalkozik. 

   

4.5 A Kerekasztalok (mindegyik 
kerekasztal tárgyalja) keretében javaslatok 
kidolgozása, hogy az Önkormányzat saját 
intézményrendszerén belül milyen 
eszközökkel tudná ösztönözni a védett 
tulajdonságú csoportokba tartozó 
embereket a kulturális és 
sporttevékenységekben való részvételét. 
 

  

C7 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    
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(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

4.6 A Migrációs és a Romaügyi 
Kerekasztalok keretében javaslatok 
kidolgozása, hogy az Önkormányzat 
milyen eszközökkel tudná ösztönözni a 
kulturális sokszínűséget és elfogadást 
népszerűsítő fővárosi közösségi programok 
megrendezését. 

H3, L1 roma/cigány 
származásúak; 
migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

4.7 A Fővárosi Migrációs Kerekasztal 
keretében javaslatok kidolgozása annak 
kapcsán, hogy az Önkormányzat milyen 
eszközökkel tudja elősegíteni, a társadalmi 
integráció támogatása mellett, a migránsok 
kulturális gyökereinek, eredeti hazájukkal 
való kapcsolatuk megtartását. 

L1 migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek) 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

4.8 A Romaügyi Kerekasztal keretében 
javaslatok kidolgozása annak kapcsán, 
hogy milyen lehetőségei vannak az 
Önkormányzatnak a fővárosi cigány 
gyermekeknek biztosított művelődési, 
ismeretadó táborozási lehetőségek 
bővítésnek támogatására. 

H3 roma/cigány 
származásúak; 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, FCÖ, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

5. VÁROSFEJLESZTÉST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK   

5.1 Az esélyegyenlőségi szempontú 
ügyfél-elégedettség mérésre az 
Önkormányzat ügyfélfogadási felületein 

C5  Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 

Budapest Esély, 
alapfinanszírozásban 

Nem aktuális    



54 
 

általánosan használható mérőeszköz 
(kérdőív) kidolgozása.  

szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 
emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

5.1 A kidolgozott mérési eszköz 
bevezetése az Önkormányzat 
ügyfélfogadási felületein. 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Főjegyző, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális   
 

 

5.2 Az Önkormányzat hatályos Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájának 
Antiszegregációs Tervében javasolt 
feladatok végrehajtása. (Ezen belül 
kiemelten a Szociális Városrebailitációs 
kézikönyv kiadása, Antiszegregációs 
munkacsoport/kerekasztal létrehozása és 
működtetése, kerületi antiszegregációs 
beavatkozások szakmai-módszertani 
támogatása a Fővárosi Önkormányzat 
kijelölt szakmai szervezetein keresztül.)  
 

C6 Nők; gyermekek, 
fiatalok; 
kisgyermekesek; 
szenior és 
időskorúak; 
roma/cigány 
származásúak; 
fogyatékossággal 
élő/tartósan 
egészségkárosodott 
emberek; 
mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalan 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, illetve 
kijelölt szervezet(ek) 

Folyamatban.    
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emberek; migránsok 
(bevándorlók és 
menekültek); 
szexuális és nemi 
kisebbségek 

5.3 A Nemek Egyenlősége Kerekasztal 
keretében javaslatok kidolgozása annak 
kapcsán, hogy milyen lehetőségei vannak 
az Önkormányzatnak annak elősegítésére, 
hogy a város tervezésével, fejlesztésével és 
működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalában a nők lakosságbeli 
arányuknak megfelelő arányban képviselve 
legyenek. 

D4 Nők Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
Civil Iroda, 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, 
esélyegyenlőségi 
referens 

Nem aktuális    

5.4 A kerületi városrész rehabilitációs 
programok összehangolása fővárosi szintű 
koordinációval és módszertani 
támogatással a fővárosi szegregáció 
mérséklése, megszüntetése és a 
szegregátumok kialakulásának 
megakadályozása érdekében. 

J2 Mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, illetve 
kijelölt szervezet 

Nem indult kezdeményezés, 
mivel a vonatkozó projektek 
elbírálása folyó év 
októberében kezdődött meg. 
A Vekop-programok 
elindulását követően 
pótolandó. 

   

5.5 A kerületi lakásmobilitást ösztönző 
aktivitások összehangolásának segítése 
fővárosi szintű koordinációval és 
módszertani támogatással az üresen álló 
kerületi önkormányzati lakások hatékony 
hasznosításának érdekében. 

K4 Mélyszegénységben/
mikro-
szegregátumokban 
élők; hajléktalanok 

Főpolgármesteri 
Hivatal/ 
hatáskörrel 
rendelkező 
ügyosztály, illetve 
kijelölt szervezet 

Nem indult kezdeményezés, 
pótolandó. 
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III. Mellékletek jegyzéke 
 
1. sz. melléklet: A beavatkozási akcióterv 2018-2020-ra tervezett módosítása 
2. sz. melléklet: A migránsok integrációjára vonatkozó integrációs akcióterv 
3. sz. melléklet: Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 

tervezete 
 

 


