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1 FEJEZET   
HELYZETKÉP ÉS TENDENCIÁK A MUNKAERŐPIACON 

1.1 Országos folyamatok Európai Uniós kitekintéssel  

1.1.1 Megújult Lisszaboni stratégia: Rugalmas biztonság 

A globalizáció, a felgyorsult technikai fejlődés, a demográfiai változások és egyéb 
tényezők olyan kihívások elé állítják az unió tagállamait, így hazánkat is, melynek 
következtében a munkaerőpiac rugalmassága, illetve a szociális biztonság közötti 
kiegyensúlyozott viszony biztosítása komoly feladatot jelent a kormányok számára. 
Egyrészről erős igény jelentkezik a munkaerőpiacok, a foglalkoztatás és a 
munkaszervezés rugalmasabbá tétele iránt, ugyanakkor a biztonság fenntartása is 
fontos, különösen a munkaerőpiacon jelen lévő hátrányos helyzetű illetve más, 
sebezhető csoportok számára. 
 

1.1.2 Gazdasági folyamatok és foglalkoztatási helyzetkép 

A gazdasági folyamatokat Magyarországon 2006-ban alapvetően befolyásolták a 
fenntarthatatlanná vált államháztartási hiány csökkentését célzó, elsősorban a 
keresletet szűkítő kormányzati intézkedések. A gazdasági növekedés szerkezete 
ennek hatására sok tekintetben eltért az utóbbi tíz évben megfigyelttől. A növekedés 
forrása teljes egészében a külkereskedelem lett, miközben a fogyasztási kiadások 
lassuló ütemben, csekély mértékben nőttek, a beruházások pedig csökkentek. A 
stagnáló belföldi kereslet következtében – az előző éveknél erősebb világgazdasági 
és uniós gazdasági fejlődés ellenére – a magyar gazdaság növekedése éven belül és 
az előző évhez viszonyítva is lassult. A bruttó hazai termék a 2006. évében 
3,9%-kal nőtt (munkanaphatással kiigazítva 4,0%-kal), a 2004-ben 
csatlakozott EU-tagországok között a legalacsonyabb ütemben. Jelentősen 
szűkült az EU-25-tel szembeni növekedési előny is, a hazai növekedés csak 1 
százalékponttal haladta meg az uniós átlagot. A 2006. éven belül a GDP 
negyedéves bővülése az első negyedévi 4,9%-ról az év végére fokozatosan 
3,2%-ra mérséklődött. 

 
A foglalkoztatottak száma 2006-ban 3 millió 930 ezer volt, 29 ezerrel több, 
mint az előző évben, a munkanélkülieké 317 ezer főt tett ki, ami 13 ezerrel 
haladta meg a 2005. évit. Az ezredfordulótól a foglalkoztatottsági létszám 74 ezer 
fővel, 1,9%-kal nőtt, ezzel 2006-ban 1992 óta a legmagasabb szintet érte el. A 
gazdaságilag aktív (foglalkoztatott vagy munkanélküli) 15–74 éves népesség száma 
42 ezerrel, 4 millió 247 ezerre emelkedett. A munkaerő-piaci aktivitás enyhe 
növekedéséből következően a gazdaságilag inaktív népesség száma csökkent. 
2006-ban a 15–74 évesek közül 3 millió 475 ezer fő tartozott ebbe a kategóriába, 
ami az ezredfordulóhoz képest 185 ezerrel, az egy évvel korábbinál pedig 42 ezerrel 
kevesebb. 
 



 

A nemzetközi összehasonlítás során a leggyakrabban használt mutató, a 15–64 
éves népesség foglalkoztatási aránya hazánkban 2000 óta 56,0%-ról 
57,3%-ra nőtt, ami hasonló a szlovák és olasz szinthez, illetve meghaladja a 
lengyel és máltai arányt. Az Európai Unió 25 tagállamának foglalkoztatási 
rátája átlagosan 65%, ami hét év alatt 2 százalékponttal lett magasabb. Egyes 
régi tagországokban (Ausztria, Dánia, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország) a 
foglalkoztatási ráta eléri a 70–78%-ot is. (1. - 2. ábra)  
A magas foglalkoztatási szintben nagy szerepe van az atipikus munkavállalási formák 
elterjedtségének. A részmunkaidőben dolgozók aránya Hollandiában a legmagasabb 
(46%), de magas az előfordulási arány Nagy-Britanniában, Svédországban, 
Belgiumban, Németországban, Ausztriában és Dániában is. 2006-ban 
Magyarországon a mutató értéke az elmúlt évek szintjén maradt (4%), ami a 
keletközép-európai országokéhoz hasonló.  
 
A foglalkoztatottak nemek szerinti összetételében az elmúlt években nem 
történt változás, száz foglalkoztatott közül 54 férfi és 46 nő. Korösszetételükben, a 
korábbi években tapasztalt irányzatok érvényesültek továbbra is, vagyis a fiatalok 
(15–24 évesek) csökkenő, valamint az idősebb (50–64 éves) korosztályok növekvő 
foglalkoztatása.  
 
A foglalkoztatottak döntő hányada (87%) alkalmazottként dolgozik. Az 
egyéni és társas vállalkozásoknál dolgozók aránya 2006-ban 12%-ot tett ki, 1 
százalékponttal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A szövetkezeti tagok 
marginálisnak tekinthető aránya nem változott, miközben a segítő családtagoké 
0,4%-ról 0,5%-ra nőtt, bár számuk szintén elenyésző. 
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó bruttó nominális 
átlagkeresete 2006-ban 171.200 forint volt. A szellemi foglalkozásúak 239.400 
forintot, a fizikai foglalkozásúak 111.800 forintot kerestek. A bruttó bérek 
nominálisan 8,1%-kal haladták meg a 2005. évit, ezen belül a szellemi 
foglalkozásúakét 7,4%-os, míg a fizikaiakét 8,9%-os növekedés jellemezte. A 
versenyszférában foglalkoztatottak keresete a 2006. évben 9,3%-kal, a 
költségvetésben dolgozók bruttó bére pedig 6,4%-kal növekedett.  
A nettó átlagkereset 2006-ban 110.900 forintot tett ki, ami nominálisan 
7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ágazatok közötti kereseti 
különbségek érdemben változatlanok maradtak. 2006-ban az elmúlt évekhez 
hasonlóan a pénzügyi tevékenységben dolgozók bruttó átlagkeresete volt a 
legkiemelkedőbb, a legalacsonyabb, pedig a textiliparban dolgozóké. A textilipar 
területén dolgozók bruttó átlagkeresete a pénzügyi terület munkavállalói 
átlagkeresetének mindössze 23%-a volt. 
 
A munkaerőpiac jellemzésekor mindenképpen fontos a munkaerőpiacon kívül 
rekedtek – az inaktívak – száma és aránya a népességen belül. Távolmaradásukat, 
egyéni szándékaik, döntéseik, sajátos élethelyzetük és a társadalmi-gazdasági 
környezet egyaránt jelentősen befolyásolja. Napjainkban a legnagyobb 
munkaerő-piaci kihívást már nemcsak a munkanélküliség elleni küzdelem 
jelenti, hanem sokkal inkább az, hogyan lehet javítani a jelenlegi rendkívül 
kedvezőtlen inaktivitási arányon, milyen mértékben és módon lehet 



 

visszavezetni a munkaerőpiacra azokat, akik onnét önhibájukon kívül kerültek ki. Ez 
úgy az egyén, mint a társadalom számára létkérdés, mert a nagy ellátórendszerek 
egyre kevésbé képesek (és hajlandók) finanszírozni a "potyautasokat". 
Az egyik legfontosabb munkaerő-piaci folyamatot 2006-ban is az inaktívak 
számának csökkenése jelentette. A 15–64 éves népesség változatlan 
létszáma mellett az inaktívak száma közel 40 ezer fővel volt alacsonyabb, 
mint egy évvel korábban. A 15–64 éves inaktív népességbe tartozók 86 %-a 
nyilatkozott úgy, hogy nem kíván jövedelemszerző tevékenységet folytatni. 2006-ban 
344 ezer inaktív személy nyilatkozott úgy, hogy szívesen vállalna munkát közülük a 
passzív munkanélküli kategóriába csak 87 ezer fő tartozott.(3. ábra) 
A 2005 és a 2006-ra is jellemző csökkenő tendenciát ugyanakkor nem 
ugyanazok a munkaerő-piaci átrendeződések idézték elő. 2005-ben az 
inaktívak számának csökkenése elsősorban a munkanélküliek számának erőteljes 
növekedéséből adódott – miközben a foglalkoztatás szintje nem változott. Az 
inaktívak egy része tehát – munkaerő-piaci helyzetét, 
elhelyezkedési lehetőségeit kedvezőbbnek ítélve – a korábbi évektől eltérően 
nagyobb arányban, aktívabban kezdett el munkát keresni, ily módon 
munkanélkülinek minősült. Ugyanakkor foglalkoztatottakból is – ha nem is tömeges 
elbocsátások következtében – az inaktívakéhoz hasonló arányban lettek 
munkanélküliek. 2006-ban viszont az inaktívak számának csökkenése az előző évinél 
kisebb mértékű munkanélküliség növekedéssel (+13,4 ezer fő) és jóval jelentősebb 
foglalkozásbővüléssel (+27,4 ezer fő) járt együtt. 
 

1.1.3 Magyarország európai nagyhatalomnak számít a feketemunkában,  

Ha a feketemunka bruttó hazai termékhez (GDP-hez) viszonyított arányát nézzük 
Magyarország európai „nagyhatalomnak” számít. Becslések szerint a feketemunka 
aránya hazánkban eléri a GDP 18 százalékát, noha ez a becslése meglehetősen 
idejétmúlt, 1998-as adatokon alapul. Hasonlóan jelentős a feketemunka aránya 
Görögországban (20%) és Olaszországban, illetve Lettországban és 
Lengyelországban is.  
Magyarországon a jelenség az építőiparban harapózott el legjobban. A 
második hely a mezőgazdaságé, a harmadik a szálloda- és vendéglátóiparé, amit a 
személyi és ház körüli szolgáltatások (takarítás kertészet stb.) követnek.  A 25 és 45 
év közötti férfiak körében a legnagyobb a feketemunkások aránya. A feketemunka a 
nagyobb városok, különösen a főváros és agglomerációja körül koncentrálódik, 
különösen a nagyobb építkezések területén jelentkezik.  
 

1.1.4 Munkanélküliség a magyar munkaerőpiacon 

Munka nélkül a 15–64 évesek közül 2006-ban átlagosan 317 ezer fő volt, 
mintegy 13 ezerrel többen, mint a 2005. évben. (A növekedés mértéke az 
adathoz tartozó hibahatáron belül volt). A munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 
7,5%-ra emelkedett. A nők munkanélküliségi rátája immár második éve meghaladja 
a férfiakét, 2006-ban a nőkre jellemző érték 7,8%, férfiakra jellemző 7,2% volt. 
Magyarország munkanélküliségi rátáját tekintve jelenleg az uniós 
országok középmezőnyében helyezkedik el. A mutató értéke 2006-ban 



 

Lengyelországban és Szlovákiában volt a legmagasabb, annak ellenére, hogy előző 
év azonos időszakához képest e 
két országban jelentős javulás következett be (Lengyelországban 4, Szlovákiában 2,7 
százalékponttal csökkent a munkanélküliségi ráta). Nőtt a munkanélküliség Nagy-
Britanniában (0,8 százalékponttal), Belgiumban és Franciaországban (0,3, illetve 0,2 
százalékponttal). Legkedvezőbb helyzetben e téren továbbra is Hollandia, Dánia és 
Ciprus van. A 25 tagország átlagos, 8,3%-os munkanélküliségi rátája 0,8 
százalékponttal volt alacsonyabb 2006-ban, mint 2005 azonos időszakában.(4.ábra) 
A munkaügyi szervezet adminisztratív nyilvántartásból származó 
regisztrált álláskereső 2006-ban, éves átlagban 393 ezer fő volt. A 
munkaerő-felmérés szerint a regisztrált munkanélküliek is csak abban az esetben 
számítanak munkanélkülinek, ha teljesítik az ILO-definíció hármas kritériumát. 2006-
ban a munkaerő-felmérésben magukat regisztrált álláskeresőnek vallók 61%-a felelt 
meg ennek a definíciónak. A fennmaradó 39% kis hányada foglalkoztatott (mert 
legalább 1 órát dolgozott a kikérdezést megelőző héten), nagyobb részük azonban 
inaktív volt. Ez utóbbiak jelentős része (96%-a) egyáltalán nem keresett munkát, az 
érintettek kb. fele azért nem, mert úgy gondolta, hogy úgysem találna. A regisztrált 
munkanélküliekre vonatkozó törvényi szabályozás 2005. novemberi szigorításának 
célja az volt, hogy nagyobb intenzitású álláskeresésre ösztönözze a 
munkanélkülieket. Bár az ILO szerinti munkanélkülieknek 2005-ben 55,7%-a, 2006-
ban pedig 62,9%-a volt egyben regisztrált munkanélküli is, a nyilvántartott 
álláskeresők körében azok aránya, akik a munkaerő-felmérés definíciói szerint is 
munkanélküliek, alig változott, 59,7%-ról mindössze 60,8%-ra nőtt. (5. ábra) 
 

1.1.5 Regionális eltérések 

A foglalkoztatási ráta a közép-magyarországi régióban nőtt a 
legdinamikusabban (1998-tól csaknem 6 százalékponttal), a foglalkoztatási ráta 
tekintetében 2006-ra ez a régió beérte a korábbi vezető helyzetű Nyugat-Dunántúlt. 
Közép-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon a 15–64 éves népesség foglalkoztatási 
rátája 62,7%, illetve 62,8% volt, s ettől alig maradt el a Közép-Dunántúl 61,4%-os 
mutatója. E három régió lemaradása az uniós átlagtól már csak két százalékpont 
körüli. Az élbolyhoz képest Észak-Alföld és Észak-Magyarország hátránya több mint 
tíz százalékpont, azaz 100 érintett korú lakosból itt csak kb. 50 dolgozott 2006-ban. 
(A sereghajtó Borsod-Abaúj- Zemplén megye mutatója 49% volt.)  
2006-ban az előző évhez képest a Dél-Dunántúl kivételével minden 
régióban kisfokú javulás tapasztalható a foglalkoztatottságban. Az országos 
átlagnál (7,5%) alacsonyabb munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban (Közép-
Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl) csökkent a munkanélküliek száma, míg a 
munkaerő-piaci és infrastrukturális ellátottság szempontjából rosszabb helyzetben 
lévő régiókban növekedett (Észak-Magyarország, valamint Észak- és Dél-Alföld). 
Jelentősen, 26,3%-kal emelkedett a munkanélküliek száma az Észak-Alföldön, ezen 
belül 38,8%-kal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a munkanélküliségi ráta 
10,4%-ról 13,7%-ra változott, helyet cserélve így Borsod-Abaúj-Zemplén megyével, 
amely eddig mindig az utolsó helyen állt. (6. ábra) 
 



 

1.2 Fővárosi folyamatok 

1.2.1 Gazdasági folyamatok és foglalkoztatási helyzetkép 

Budapest lakónépessége – az előzetes adatok szerint – 2007. január 1-jén 
1 millió 696 ezer fő volt, mintegy 2100 fővel kevesebb, mint az előző év azonos 
időpontjában. 
A regisztrált gazdasági szervezetek száma a fővárosban 370 ezer volt, a 
regisztrált vállalkozások száma 12 hónap alatt 1,3%-kal esett vissza. A regisztrált 
egyéni vállalkozások száma 6,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A 
nyilvántartott egyéni vállalkozók 56%-ának volt vállalkozói igazolványa, számuk több 
mint 10%-kal csökkent. 
Alkalmazásban álltak a legalább 5 főt foglalkoztató budapesti székhelyű 
vállalkozásokban, valamint a költségvetési szerveknél és nonprofit 
szervezeteknél átlagosan 954 ezren, fél százalékkal kevesebben, mint az előző 
évben. Számottevő létszámnövekedés (6, illetve 8%-os) a fővárosban a gazdasági 
ágak közül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és a pénzügyi közvetítés területén 
következett be. Létszámemelkedés jellemezte a kereskedelem, javítás, az 
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, valamint az egyéb közösségi, személyi 
szolgáltatás gazdasági ágakat is. Csökkent az alkalmazásban állók száma az ipar, a 
szállítás, raktározás, posta, távközlés, a közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás, az oktatás és az egészségügyi, szociális ellátás gazdasági 
ágakban. A költségvetési szerveknél, valamint az alkalmazásban állók több mint 
héttizedének munkát adó versenyszférában egyaránt csökkent a létszám a vizsgált 
időszak alatt, 3, illetve 0,6%-kal. 
 
A havi bruttó átlagkereset budapesti székhelyű szervezeteknél 2006-ban 
219.900 Ft volt, 9,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A havi nettó 
átlagkeresetek ennél kisebb mértékben, 8,8%-kal emelkedtek. A reálkeresetek – a 
fogyasztói árak 3,9%-os növekedését figyelembe véve – átlagosan 4,7%-kal 
növekedtek. A keresetnövekedés mértéke az országos átlagnál 1,2 százalékponttal, a 
2005. évben tapasztaltnál 0,7 százalékponttal magasabb. A szellemi munkakörben 
foglalkoztatottak havonta átlagosan bruttó 286 300, a fizikai foglalkozásúak 126 400 
forintot kerestek, 8,7, illetve 9,4%-kal meghaladva az egy évvel korábbit. A 
versenyszférában alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2006-ban 214 400 
forint volt, 11%-kal több, mint egy évvel korábban. A költségvetés területén a bruttó 
átlagkereset 6,2%-kal, 237 400 forintra növekedett.  
 
A munkaerőpiacon aktívként a 15–74 éves népesség közül – a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) kritériumai szerint – 795 ezer fő volt jelen. A 
népesség aktivitási aránya 6 százalékponttal maradt el az egy évvel korábbitól. A 
foglalkoztatottak száma 751,1 ezer fő volt, egy százalékkal kevesebb, míg a 
munkanélkülieké 43,9 ezer fő volt, 20%-kal több mint 2005 utolsó három 
hónapjában. (7. táblázat) 
A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája a fővárosban jóval nagyobb, 
a munkanélküliségi ráta, pedig lényegesen kisebb volt, mint országosan, 
mely tendencia évek óta megfigyelhető. Bár a fővárosban a foglalkoztatási ráta kis 



 

mértékű visszaesése volt tapasztalható, így is meghaladta az EU tagállamok 
foglakoztatási rátájának átlagát a 2005. és a 2006. évben.  
 

1.2.2 Üres álláshelyek Budapesten 

Az üres álláshelyeket hivatalból a Munkaügyi Központ kirendeltségei gyűjtik. 
Azonban a bejelentés kötelező procedúrája sok munkáltatót elrettent, így nem 
tájékoztatják a szervezetet megüresedő álláshelyeikről. A munkáltatókat ugyan 
jogszabály kötelezi, üres álláshelyeik bejelentésére, ennek elmulasztását 
azonban jogszabály nem szankcionálja. 
A ténylegesen közvetíthető álláshelyek száma 2005-ben és 2006-ban is 
továbbra is eltörpült a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó igényekéhez 
képest (1/6-a). 
Azonban pozitív jelenség a 2006. év vonatkozásában, hogy míg a külföldiek 
foglalkoztatásával kapcsolatos álláshelyek száma minimálisan csökkent 
(5%-kal), jóval erőteljesebb növekedést tapasztaltatunk a „normál” 
álláshelyek számában. Ebben a kategóriában a 2005-ös értékéhez képest 53%-os, 
a 2004-as értékhez képest közel 33%-os növekedést tapasztalhatunk. A támogatott 
álláshelyek száma azonban 2005-höz képest jelentősen, közel 32%-kal csökkent. (8. 
táblázat) 
Bár jogszabály rögzíti, hogy a külföldi foglalkoztatását igénylő munkáltató számára 
külföldi munkavállalót csak akkor szabad alkalmazni, ha arra budapesti álláskereső 
nem közvetíthető, a gyakorlat ettől eltér. A munkáltató az esetek többségében olyan 
személyi feltételeket szab, illetve foglalkoztatási feltételeket kínál, melyeket csak 
nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő, illetve az adott munkakörülményekhez szokott 
személy vállal el. Mindennapos az építőiparban a napi 10-12 órás nehéz fizikai 
munkával párosuló magas szakképzettség, az éjjel-nappali vegyes munkaidő, az ott 
alvás igénye, a vendéglátás nemzetiségi kultúrájának ismerete, a nyelvtudás 
megkövetelése ott is, ahol ez nem lenne feltétlen szükséges (pl. kínai 
gyorsétkezdében kézilány). Ugyanakkor a munkavállaló által javasolt „célszemély” 
örömmel elvállalja a felajánlott munkát, s a munkáltató örömmel, tartósan 
alkalmazza. Ez a problémakör alaposabb továbbgondolást igényel már a bevándorlási 
politika miatt is, hiszen a „külföldi” csak akkor közvetíthető ki, ha van munkavállalási 
engedélye, budapesti lakóhelye. Ebben az esetben, pedig akár a diszkrimináció vádja 
is felmerülhet, ha az ügyintéző elutasítja a kiközvetítését.  
Sajnos a munkaügyi központok munkáltatói kapcsolatrendszere nem javít a 
helyzeten. A munkaközvetítés igen súlyos korlátja az, hogy a munkáltatók 
jellemzően nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek, s ez alól 
sajnos még a közszféra munkáltatói sem kivételek. Ezért a Fővárosi 
Önkormányzat felkérte a tulajdonosi, fenntartói körébe tartozó 
munkáltatókat az üres álláshelyek bejelentésére. A támogatott álláshelyek 
számának csökkenése magyarázható a közhasznú státuszok számának 
visszafogásával. 
 



 

1.2.3 Külföldi állampolgárok foglalkoztatása Budapesten 

A külföldi állampolgároknak kiadott érvényes munkavállalási engedélyek 
száma a 2006. év végén 25.755 volt a főváros vonatkozásában. A 25. 755 
fős létszám túlnyomó része román (16112) és ukrán (4764) munkavállaló volt. A 
jugoszláv utódállamokból érkezett 513 szerbia-montenegroi és 53 horvát 
munkavállaló. A szovjet utódállamokból származó budapesti munkavállalók döntő 
többsége 4764 fő ukrán, 122 fő orosz állampolgár.  
Az érvényben lévő engedélyek alapján a legtöbb külföldi állampolgár a 
fővárosban az építőipar területén tevékenykedik. Azt követő sorrend a 
kereskedelem és vendéglátás, majd a sport, kultúra és egyéb szolgáltatás. Számos 
külföldi állampolgárt az egészségügy-szociális ellátás, oktatás, ingatlankezelés, 
feldolgozóipar, mezőgazdaság területén foglalkoztatnak.  A 2006. évben megadott 
engedélyek szinte teljes egészében 6 hónapnál hosszabb időtartamra kerültek 
kiadásra.   
 

1.2.4 Bejelentett létszámleépítések  

A bejelentett létszámleépítések száma a fővárosban jelentősen nőtt a 2006. 
évben. 2005-ben 95 munkáltató összesen 5. 407 fő leépítését jelentette be, 2006-
ban 103 munkáltató 7. 861 főét.  A leépítést indokoló munkaáltatók nagyrészt 
finanszírozási problémákkal, illetve a belföldi kereslet csökkenésével indokolták 
döntésüket. A központi közigazgatási szervektől összesen 2154 főt bocsátottak el az 
év során.  
A közszférából elbocsátott alkalmazottak nagy része magasan képzett. Sok 
közöttük a különböző szakirányú végzettségű mérnök. Jellemzően: gépész-, villamos-
, erdő-, vegyész-, építész-, geológus-, vízépítő-, környezetvédelmi szakmérnök, 
valamint sok a jogász, bölcsész, közgazdász, pedagógus végzettségű alkalmazott.  
 

1.2.5 Munkanélküliség Budapesten 

A foglalkoztatás szintje Budapesten 2006-ban csökkent. A15-74 éves 
népességben, 751 ezer fő foglalkoztatott volt, több mint 6 ezer fővel elmaradva az 
előző évitől. Bár az aktivitás és a foglalkoztatottság szintje hazai viszonylatban nem 
mondható rossznak, azonban ez számszerűen 543 ezer nagyrészt munkaképes korú 
és mégis inaktív lakost jelent. Az inaktívak száma 2006-ban minimálisan csökkent. E 
közben a foglalkoztatottak száma 6 ezer fővel csökkent, és a magát munkanélkülinek 
valló (azaz nem kereső és munkát vállalni tudó) személyek száma, jelentősen, 7.300 
fővel nőtt. Számuk elérte a 43. 900 főt. Az utóbbi években megtorpant 
foglalkoztatottak számának növekedése, majd negatívba fordult. A foglalkoztatott 
státuszból kikerülő személyek döntő részben a munkanélküliek számát növelték a 
2006. évben.  
 
Emelkedett a regisztrált álláskeresők száma a főváros területén a 2006. 
évben. A Munkaügyi Központ a hó végi zárónapon 21 416 fő álláskeresőt tartott 
nyilván. Ez a létszám 293 fővel több az egy évvel korábbi adatnál. A nyilvántartott 



 

álláskeresők aránya 0,1%-ponttal emelkedett, a 2006. év végén 2,7%volt. (9. 
táblázat) 
A tartósan regisztrált munkanélküliek száma a 2006. évben, kis mértékben 
csökkent. Az összes regisztrált álláskereső körében részarányuk 1 százalékkal esett 
vissza. Munkanélküli ellátásban valamivel több, mint 11 ezer fő, rendszeres szociális 
segélyben közel 3 ezer fő részesült. A munkaképes korú passzív munkanélküliek, 
azaz reményvesztettek, munkaügyi központba nem járók, ellátásban sem részesülők 
további tízezres tömege szociális problémaként jelentkezik. A munkanélküliség 
tartóssá válása a családi, társadalmi kapcsolatokat is gyorsan erodálja. Az 
eladósodás, a társadalmi leszakadás örvénye nagy erővel sodorja magával azt, 
akinek nincs kapaszkodója. Jellemző reakció az intézményrendszerrel szembeni 
bizalom vesztése, illetve szembefordulás e rendszerrel.  
 
A Munkaügyi Központba járó, regisztrált álláskeresőkre vonatkozó 
adatokat összehasonlítva a KSH munkaerő-felvételének munkanélküliekre 
vonatkozó adataival, megállapítható, hogy a 2005. és a 2006. évben is 
felismerhető, az évek óta jellemző a két érték közti jelentős eltérés a KSH 
mérés javára, mely az országosan mérhető tendencia ellentettje. Ez főleg a két 
szervezet által alkalmazott eltérő definíciós keretekkel és mérési metódussal 
magyarázható. (10. táblázat) 

 

1.2.6 Kerületközi eltérések 

A gazdasági aktivitás, azaz a kerületekben a foglalkoztattak népességhez 
viszonyított aránya 37 és 46 százalék közé esett vissza az ezredforduló első 
éveiben. A gazdasági aktivitás, azaz a kerületekben a foglalkoztattak népességhez 
viszonyított aránya kb. 37 és 46 százalék közé esett a népszámlálás adatai szerint.  A 
legtöbb munkahely a fővárosban az V. kerületben működött 2005-ben és 2006-ban is 
(az összes fővárosi munkahely 10-12 %-a) de a külső kerületek foglalkoztatási 
kapacitási is az átlagot meghaladó mértékben emelkedett az utóbbi években. A 
gazdaságilag aktívakra a legtöbb munkanélküli a VII., VIII., XX. kerületekben, a 
legkevesebb az I., II., XII., V. kerületekben jutott. Az aktív korú népességre a 
legtöbb foglalkoztatott a III.,  IV., XIX., a legkevesebb az I.,V., és a VII. 
kerületekben esett. Egyes kerületekben (I.,V.) az alacsony munkanélküliség és az 
alacsony aktív korúakra eső foglalkoztatottsági arány közti látszólagos ellentmondást 
az időskorú kerületi lakosok magas aránya oldja fel.  (11. ábra) 
 
Minden tizedik foglalkoztatott személy keresett munkát (ez hozzávetőleg 
hetvenötezer ember) a népszámlálás időpontjában Budapesten. A legtöbb munkát 
kereső (több mint hatezer személy), a III. kerületben élt, számuk a IV., a VIII., a IX. 
és a XIII. kerületben is meghaladta az ötezer főt. Ezen kerületekben volt a 
legmagasabb a munkanélküliek száma is. A munkát keresők aránya az I., a II. és a 
XII. kerületben volt a legalacsonyabb. 
 
A munkaügyi kirendeltségekbe járó álláskeresők száma 2006-ban a 
fővárosi kerületek túlnyomó többségében, nyolc kerület kivételével nőtt. A 
legmagasabb kerületi regisztrált álláskeresői arányt – a korábbi évekhez hasonlóan – 



 

a VIII. kerületben tapasztaltuk. A regisztrált álláskeresők számában a jelentős 
növekmény a VII.,IX., XX. kerületekben volt tapasztalható. A regisztrált álláskeresők 
száma jelentős mértékben a XV.,XIX., XXI. és a XXIII. kerületekben csökkent. 
 

1.2.7 Agglomerációs hatások  

Budapest agglomerációs hatása erősen érvényesül a régióban, Budapest 
környékéről a foglalkoztatottak 55-65 % dolgozik fővárosi munkahelyen. A fővárossal 
közvetlenül határos településeken az agglomerációs elszívó hatás sokkal inkább 
érvényesül (70 % felett), mint Pest megye távolabbi településein. Ugyanakkor a 
fővárosból eljáró munkavállalók aránya is csak 4 kerületben közelíti meg a 10%-ot. 
Tehát a népsűrűség eltéréseiből adódó korrekció után is megállapítható, hogy a 
foglalkoztatás területén Budapest erősen „befogadó”, több mint 200 ezer 
agglomerációban élő munkavállaló számára nyújt megélhetést.  (12. -13. 
ábra) 
 



 

 

2 FEJEZET  
CÉLCSOPORTOK HELYZETE 

2.1 Tartósan munka nélkül lévők 

A célcsoport jellemzői 
Az egy évnél régebben munkát kereső munkanélküliek száma a KSH 
munkaerő-felvétele alapján az országban 2006-ban az 164 ezer fő volt. Ez 
az előző évekhez képest jelentős növekedésről árulkodik. 
Több kutatás bizonyította már (többek között 2000-ben díjhátralékos családokat 
érintő vizsgálat Óbudán), hogy a felnőtt családtag tartós munkanélkülivé válása olyan 
„kiilleszkedési” spirált indít el, melynek hatása nem csak a család anyagi 
lecsúszásában manifesztálódik, hanem kapcsolati konfliktusok, szenvedély- és 
mentális betegségek családi halmozódásának eredője is.  
 
A célcsoport valós helyzetképének megismeréséhez a tartósan munka 
nélkül levők azon csoportjaival is számolnunk kell, akik a munkaügyi 
szervezet regisztrációjából már régen kiestek –ha egyáltalán regisztrálva 
voltak valaha–, s akár már évek óta nem rendelkeznek bejelentett, rendszeres 
munkavégzés lehetőségét biztosító jogviszonnyal.  
A csoport pontos létszámának megismerését nehezíti az alkalmi feketemunka-
végzésben való részvétel, melyben a résztvevő felek egyikének sem érdeke a 
munkaügyi szervek tájékoztatása. A fővárosi munkaerőpiacról tartósan kívül rekedők 
táborába tartoznak a Munkaügyi Központ azon ügyfelei, akiknek 12 hónapon túl, 
folyamatosan „együttműködve” sem volt munkaviszonyuk, továbbá nem vettek részt 
semmilyen munkaerő-piaci programban (pl. képzés, vagy közhasznú munka). A 
tartósan regisztrált munkanélküliek számának változása az utóbbi évek kis mértékű 
csökkenéséről árulkodik, azonban még így is jelentősen meghaladja a 2003. évi 
szintet. A regisztrált tartós munkanélküliség a főváros 10 kerületében 
csökkent, 13 kerületben nőtt. A növekedés a legnagyobb mértékben a IX., 
X., XVIII., kerületekben jelentkezett. (14. ábra) 
 
Összességében kijelenthető, hogy az aktív korú munkanélküliek jelentőst 
tömege már elvesztette reményét a kilábalásra, többségük semmilyen 
ellátásban sem részesül. A munkanélküliség tartóssá válása a családi, társadalmi 
kapcsolatokat is gyorsan erodálja. Az eladósodás, a társadalmi leszakadás örvénye 
nagy erővel sodorja magával azt, akinek nincs kapaszkodója. A munka világába való 
visszatérést tovább nehezíti, hogy a munka nélküli lét tartóssá válása súlyosan hat a 
munkavállalási képességekre. A nem regisztrált, tartós munkanélküliek csoportját 
növelik azok az emberek is, akik személyiségállapotuk, szenvedélybetegségük miatt 
munkavégzésre képtelenek, de „nem eléggé betegek” vagy nincs elég 
munkaviszonyuk ahhoz, hogy rokkantnyugdíjra jogosultságot szerezzenek. Őket 
semmilyen statisztika nem tekinti munkanélkülinek, azonban aktív korú, inaktív 
személyek. Az önkormányzatok intézményrendszerére egyre erősödő szociális 
teherként jelentkezik a tartós munkanélküli létből eredő problémahalmaz. Különös 
veszély a több generációs munkanélküliség kialakulása, mely különösen az 
alacsony képzettségűek körében jelentkezik. 



 

 
A romák, a negyven, különösen ötven év felettiek, a valamilyen testi 
fogyatékkal rendelkező, a hajléktalanná vált személyek halmozottan 
hátrányos helyzetűek körében sokkal gyakoribb a passzív 
munkanélküliség, azaz már lemondtak a „valódi” munkahely kereséséről. 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 az 
intézményrendszerrel szembeni bizalom elvesztése, illetve szembefordulás e 
rendszerrel. A célcsoport valós létszámának megismerését nehezíti az alkalmi, nem 
regisztrált munkavégzésben való részvétel, melyben a résztvevő felek egyikének sem 
érdeke a munkaügyi szervek tájékoztatása. 
 
A tartós munkanélkülieknek tehát két csoportja határolható el. Az első csoportba 
tartozók a munkára kész személyek, de információ, kapcsolatrendszer, szociális 
háttér (pl. bölcsőde), „start segítség”, vagy egyéb hiánya az akadályozó tényező. A 
célcsoportok elsősorban romák, pályakezdők, gyermekgondozásról visszatérő nők, 
idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan emberek. A második csoportba tartozók 
munkakészsége nem stabil, enyhébb, vagy erősebb beilleszkedési, mentális, vagy 
egészségügyi gondokkal küzd.  
Az Európai Unió irányelvei a foglalkoztatás bővítést olyan aktív és preventív 
intézkedésekkel kívánja előmozdítani, melynek célja a munkaerőpiacról kiszorult, 
inaktív népesség visszatérésének megkönnyítése és a munkanélküliség tartóssá 
válásának megelőzése.  
A munkára kész csoportok visszavezetésének eszközrendszere elsősorban a Fővárosi 
Munkaügyi Központ kezében van. A munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerének 
fejlesztése, a munkáltatói kapcsolatrendszer radikális javítása, az üres álláshelyek és 
közvetítői szolgáltatások fejlesztése, közérthető és könnyen hozzáférhető információk 
átadása elengedhetetlenül szükséges. 
A labilis munkakészségű személyek aktivizálásában az önkormányzatoknak, illetve 
intézményrendszerüknek jut nagyobb szerep. Az aktív korúaknak nyújtható 
rendszeres szociális segélyt a szociális törvény együttműködési kötelezettséghez köti. 
Ez a közcélú munka elfogadását, illetve személyhez illesztett mentális, szociális 
fejlesztő programban való részvételt jelent. E tevékenységek módszertani fejlesztése, 
a jó gyakorlatok elterjesztése, a kerületközi szakmai együttműködések fejlesztése 
nagyban hozzájárulhat az inaktívak személyorientált és komplex segítő rendszerének 
fejlesztéséhez.  
E rendszerek szakmai fejlesztésének segítése, összehangolása fővárosi 
szinten kell történjen, melyet a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani 
Iroda képes biztosítani. 
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 

2.2 Megváltozott munkaképességűek 

A célcsoport jellemzői 



 

A Magyarországon a KSH 2005. évi felvétele alapján a 602 ezer aktív korúnak 
minősülő, tartós egészségi problémát jelzők közül kevesebb, mint 90-95 ezren voltak 
jelen aktívan a munkaerőpiacon, ebből is közel 10 ezren munkanélküliként. A 
fővárosban, 2006-ban közelítőleg 62 ezer fogyatékos ember élt, akiknek 
kevesebb, mint hatoda dolgozik. (15. táblázat) 
 
A tartósan egészségkárosodottak, valamint a fogyatékossággal élők 
elsődleges jövedelmi forrása rokkantsági nyugdíj vagy a rokkantsági 
járadék.  
A fővárosi fogyatékkal élő foglalkoztatott 10. 200 fogyatékos ember közül, 
a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók aránya 66%, míg 34% a 
részmunkaidőben dolgozik. A foglalkoztatottak teljes körére vetítve ez az arány 
96,2% teljes munkaidős és 3,8% részmunkaidős dolgozó. Kiugróan magas az 
inaktívak száma, akik - még hasznosítható képességeikkel - nem tudnak a 
munkaerőpiacra bekerülni.  
 
A Fővárosi Önkormányzat a megváltozott munkaképességűek fővárosi 
foglalkozatásához kapcsolódóan 2002. évben kutatást végzett. A KSH adatbázisa 
alapján 722 nagyfoglalkoztatót keresett meg. A kutatás eredményei és a 
tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy az egészségkárosodottak 
munkavállalási esélyei az országos adatokhoz hasonlóan a fővárosban is 
kedvezőtlenek, gazdasági aktivitásuk a számarányukhoz képest 
lényegesen alacsonyabb. A megváltozott munkaképességűek esélye az integrált 
foglalkoztatási lehetőségek tekintetében kedvezőtlen, azaz a fogyatékos 
munkavállalók foglalkoztatását a piaci szféra nem vállalja fel. 
 
A védett szervezetek rendszerének átalakítása, működési ellenőrzése 
tekintetében jelentős változások történtek a 2005. évben. (16./a, /b.,-17- 
táblázat) A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik azokkal az 
akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi 
feltételekkel, amelyek az egészségkárosodással és/vagy fogyatékkal élő személyek 
egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben 
biztosítják a foglalkoztatást, és a munkáltató a tevékenységével elősegíti a 
munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást. 
  
A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda a 2005. évben országos felmérést 
végzett a munkahelyi esélyegyenlőség helyzetévelés az esélyegyenlőségi tervek 
bevezetésével kapcsolatban. A 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 fogyatékkal élő alkalmazottaknak. A fogyatékkal élők 
foglalkoztatásában nehézségként említette a szerveztek mintegy 11%-a 
azt, hogy az akadálymentesítés még nem történt meg a szervezetben, 



 

további 5%-uk említette nehézségként a megfelelő munkakör 
megtalálását e speciális alkalmazotti csoport számára.  
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.3 Cigány kisebbséghez tartozók 

 
A célcsoport jellemzői 
Roma nemzetiségűnek a 2001. évi népszámláláskor 190 ezer személy vallotta 
magát Magyarországon.. Mérvadó szakértők és roma szervezetek becslései 
alapján viszont 450 ezer – 650 ezer roma él Magyarországon. 2021-re a 
roma népesség lélekszáma elérheti a 800 ezer Népességszámuk a fővárosban az 
országos lélekszám tizedére, közelítőleg 60 ezer főre tehető, mely 
lélekszám 2021-ig elérheti a 80 ezer főt. 
 
A roma népesség átlagos életminősége, lakhatási színvonala, egészségi 
állapota, foglalkoztatottsága, iskolázottsága a társadalom egészénél 
lényegesen rosszabb. A magyarországi cigányoknak négyötöde található a legalsó 
jövedelmi harmadban és 18-20 százaléka a középső harmadban. A biztonságban és 
jólétben élők száma, aránya statisztikailag gyakorlatilag kimutathatatlan. A 
fővárosban, az országos átlagnál kisebb mértékben, de jellemző a roma 
népesség szegregációja, vagyis lakóhelyüket tekintve a fővárosi romák 
többsége elslumosodott lakóterületeken, rossz minőségű lakásokban, nem 
megfelelő higiénés viszonyok mellett, sokszor rendezetlen lakhatási 
jogviszony közepette él. 
 
A roma felnőtt népességben 38-39 százalékot tesznek ki a gazdaságilag 
aktívak, 61-62 százalékot a nem aktívak. A munkanélküliek aránya 17 
százalék. A központi országrészben a cigány férfiak és nők mintegy 42%-a 
rendelkezik valamilyen munkával, Budapesten 48% ez az arány, azonban a nemek 
szerinti foglalkoztatottság jelentősen eltér. Míg a férfiak 67%-a, addig a nők 36%-a 
dolgozik rendszeresen. A roma nők foglalkoztatására negatívan hat a magas 
gyermekszám, ami miatt a szülőképes korú roma nők negyedrésze folyamatosan 
inaktivitásba kényszerül. (18. táblázat) 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 romák munkavállalásával kapcsolatos problémák legfontosabb oka az, 
hogy az aktív korúak több mint 80 százaléka legfeljebb 8 általános 
végzettséggel rendelkezik.  A fővárosban élő romák 35 %-a nem végezte 
el a nyolc osztályt, további 35 %-uknak nyolc általánosa van. A középfokú, 
vagy annál magasabb végzettséggel rendelkező romák aránya 10 % alatt van. Sok 
jó képességű roma fiatal morzsolódik le az iskolarendszerből szociális 
problémák miatt.  A különböző képzettségi kategóriákban a fővárosban a roma 



 

lakosság foglalkoztatott aránya mintegy 10 százalékponttal alacsonyabb, mint a teljes 
népességé. Ez azt jelzi, hogy a képzettségbeli eltérések mellett a 
diszkrimináció is felelős az alacsony roma foglalkoztatottságért.  
Ma az igen kevés hivatalosan foglalkoztatott roma jelentős része is alkalmi 
és részmunkákhoz jut, alacsony bérezés mellett. Ennek nyilván részben oka az 
alacsony iskolázottság, másrészt viszont a munkahelyi diszkrimináció is szerepet 
játszik. A "hagyományos", "nagy" foglalkoztatóknál ritkán fordul elő cigány 
munkavállaló, vagy ha igen, ma még inkább csak mutatni, hogy ez szerepet játszik a 
cég HR politikájában.A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda a 2005. évben 
országos felmérést végzett a munkahelyi esélyegyenlőség helyzetévelés az 
esélyegyenlőségi tervek bevezetésével kapcsolatban. A szervezeteknek mintegy 5%-
a jelezte problémaként az „alulképzettséget”. További nehézségként említették a 
válaszadók a romákkal szemben megnyilvánuló „előítéleteket”. A romák 
foglalkoztatásának nehézségeként említette a szerveztek 13%-a azt, hogy 
nincs megfelelő képzettségük, további mintegy 3%-uk számolt be 
finanszírozási gondokról e munkavállalói csoport foglalkoztatásában.   
 
A fentiek értelmében a következőket állapíthatjuk meg:  

 Az alacsony foglalkoztatottság legfőbb oka a képzettség hiánya. Az 
aktív korúak 82 százalékának legfeljebb 8 általánosa van. Az arány a 
fiatalabbak körében sem sokkal alacsonyabb.  

 A roma népesség foglalkoztatottsági rátájának növelése nélkül 
hosszú távon nem növelhető a foglalkoztatottság. Az aktívkorú 
romák aránya 2050-re megközelíti a 15 százalékot.  

A foglalkoztatási és az oktatási helyzet változtatásához a szegénységi 
csapda és a diszkrimináció oldására, a többségi társadalom aktív 
hozzáállására van szükség 
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.4 Hajléktalanok 

A célcsoport jellemzői 
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 
20-50 ezer fő között van, a fővárosban közelítőleg 8 ezer hajléktalan ember él. 
Közülük 2.800 ember lakik átmeneti szállókon, 1.800 ember éjszakai menhelyeken 
tölti éjszakáit, 3.000 ember pedig egész napját az utcán tölti. Célvizsgálatok szerint a 
hajléktalan-szállókon élők kisebb része rendszeres munkajövedelemért dolgozik (25-
35%), hasonló arányban találhatók köztük alkalmi munkából élők.  
 
A legtöbb „utcán élő” hajléktalan ember a rendszeres és bejelentett munka világából 
gyakorlatilag ki van rekesztve. Számukra is inkább a „fekete- illetve szürke” 
munkaerőpiacon adódik munkalehetőség. Bár a hajléktalanok esetében a 
regisztrált munkanélküliség mutatója rendkívül keveset mond tényleges munkaerő-



 

piaci helyzetükről, megállapítható, hogy a Munkaügyi Központ Hajléktalanok 
Információs Irodáján a regisztrált hajléktalanok, több mint háromegyede férfi, 
jellemzően 36 és 55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű. 
 
A hajléktalanok kapcsán mérhető fővárosi véleményeket, attitűdöket vizsgáló 
„Hajléktalanok Budapesten” elnevezésű kutatási program a 2005. év végén zárult le. 
Igazán hátrányos helyzetűnek leginkább a hajléktalanokat tartják a 
budapesti polgárok. Szinte teljes körű az egyetértés abban, hogy e csoportok 
tagjai igen rossz helyzetben vannak, s támogatásra szorulnak.  A budapesti 
polgárok többsége, bár zavarja őket az utcán fekvő hajléktalanok 
látványa, támogatja a hajléktalanok megélhetési stratégiáit. Azon 
megkérdezettek többsége, akik közvetlenül pénzzel is támogatják a hajléktalanokat, 
havonta 1-3 alkalommal teszi ezt, míg azon budapestiek harmada, akik 
természetbeni adománnyal (élelmiszerrel, ruhával, takaróval stb.) támogatják a 
hajléktalanokat félévente teszik ezt, míg több mint negyedük ennél ritkábban. A 
fővárosi polgárok elsősorban munkát 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.   
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.5 Ifjúsági munkanélküliség – pályakezdők 

A célcsoport jellemzői 
A 15-24 éves magyar népesség gazdasági aktivitási szintje az EU-15 
átlagának mintegy 70%-a. Az ezredforduló óta a 15–19 évesek foglalkoztatási rátája 
8%-ról 3%-ra, a 20–24 éves fiataloké pedig 53%-ról 39%-ra csökkent. Ennek 
hátterében az oktatás expanziója, illetve az elhelyezkedés nehézségei állnak. A 
korcsoporton belül a nem tanuló népességnek csak kevesebb, mint 60%-a 
foglalkoztatott, a többi inaktív. A fiatalok több mint 10 %-a legfeljebb a 8 általános 
iskolai végzettséggel (kisebb részük a középiskolából lemorzsolódva) fejezi be 
tanulmányait. A korcsoportokra jellemző foglalkoztatottság és aktivitás 
mértéke a fővárosban meghaladja az országos szintet. (19. táblázat) 
A fővárosban a 2006. évben 191 ezer 15-24 éves fiatal élt. Közülük 
közelítőleg 47 ezer fő volt foglalkoztatott. A korcsoport 25%-os foglalkoztatási 
aránnyal1 és 28%-os aktivitási aránnyal2 jellemezhető. 
 

                                                 
1
 Foglalkoztatási arány: A foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez 

viszonyított aránya. 
2
 Aktivitási arány: A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozókon belül. 



 

Budapesten a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma 2001 óta 2005-ig 
folyamatosan növekedett. A 2006. évben a regisztrált pályakezdők 
összlétszáma 963 fő volt, mely a 2005. évi létszámhoz képest jelentős 
csökkenésről árulkodik. Tehát megállapíthatjuk, hogy az 2003. év dinamikus 
növekedését (20 %-os) a 2004. és 2005. évben a növekedés lassulása követte, majd 
a 2006. évben már jelentős csökkenés jelentkezett. (20. ábra) 
A csökkenés az egyes kerületek szintjén is jellemző volt, jelentős csökkenés a III., a 
IV., a XI .kerületben volt. Növekedés csak a I., VII., XVIII. kerületekben jelentkezett. 
Évek óta jellemző a fővárosban, hogy a regisztrált pályakezdő álláskeresők 
között magas a felsőfokú végzettségűek aránya. Helyzetüket nehezíti, hogy a 
munkaerőpiac igényei, és a jelenlegi képzési struktúra között disszonancia 
mutatkozik. Jelentős kereslet van szakmunkásokra, illetve szakiskolát végzettekre, 
míg a diplomások iránti igény visszaesett. Továbbra is problémát jelent, hogy az 
elméleti képzettség megszerzéséhez nem kapcsolódik szervesen gyakorlati, 
tapasztalatszerzési időszak, ugyanakkor a munkaadók már a pályakezdő 
munkavállalók esetében is elvárják az alapvető gyakorlati ismereteket.  
 
A képzési és a munkaerő-piaci struktúrák összehangolásában nagy szerepe van a 
még iskolába járók tájékoztatásnak és a pályaorientációnak. Ezért a 
pályaorientációban dolgozó tanárok számára hangsúlyozottabbá kell tenni 
a munkaerő-piaci ismeretek szükségességét, különös tekintettel annak 
változékonyságára. Fontos, hogy az iskola szerepet vállaljon a fiatalok pályaképének 
kialakításában, s egy olyan pályatervezési gyakorlat megteremtésében, amely 
magába foglalja az életen át tartó tanulás szempontját is.  
A Regionális Munkaügyi Központ eszköztárában már korábban is rendelkezésre álltak 
olyan eszközök, amelyek a fiatalokat, pályakezdőket segítik az elhelyezkedésben. A 
Munkaügyi Központ a 2005. évi pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatásának 
elősegítésére kidolgozott akcióterve számos olyan intézkedést tartalmaz, melyeket 
hatékonyan csak a fővárosi szakképzési intézményekkel, azok fenntartóival közösen 
lehet végrehajtani. Ezért szükséges a Fővárosi Önkormányzat és a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ intézményesített 
együttműködése. Ennek fő területei a pályaválasztókkal, pályakezdőkkel 
kapcsolatos adatok, információk cseréje, az iskolák, szülők, diákok rendszeres és 
közérthető tájékoztatásának megszervezése, a munkaadók jobb elérése, közös 
szakmai és PR akciók. Ennek intézményes formáját adhatja egy évente 
megrendezésre kerülő közös Pályaválasztási Nap. Ezen a szakképző intézmények 
bemutathatnák az egyes szakmák helyzetét, munkaerő-piaci perspektíváját. A 
rendezvény teret adhat az oktatási munkaerő-piaci szolgáltatók és a munkáltatói 
szervezetek közti egyeztetésnek, a szakképzési rendszer közös fejlesztése érdekében. 
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.6 Volt állami gondozottak 

A célcsoport jellemzői 



 

A fővárosban az átmeneti és tartós nevelésben élő gyermekek száma évek 
óta 1900 fő körül mozog. A felmérések tanulsága szerint az állami 
gondozottak esetében összegződnek, hatványozódnak a depriváltságot 
kialakító tényezők (tanulási problémák, más kulturális kód és szokásrendszer). 
 
A volt állami gondozott fiatalok a felnőtt életben többszörös hátránnyal 
indulnak. Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára 
vezethető vissza, másik része a kvalifikáció hiányából fakad. Az állami gondozottak 
között a 15-19 éves korosztályba tartozók 92%-a inaktív. Közülük a nagy többség 
még tanul (tankötelezettség miatt). A tovább nem tanulók képzetlenül vagy alacsony 
képzettséggel kerültek ki a munkaerőpiacra. Statisztikák szerint az általános 
iskolákból történő lemorzsolódás az induló létszámokhoz képest 2,4%-os, a 
gimnáziumokból 8,5%-os, a szakmunkásképzőkből 32%-os. Ehhez hozzá 
kell tenni, hogy érettségit adó középfokú oktatásba minimális számú fiatal kerül, a 
kevés továbbtanuló többsége – hagyományosnak mondhatóan – a szakiskolák 
irányába tanul tovább, azonban közel harmaduk innen is lemorzsolódik. További 
nehézséget jelent, hogy maga az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartása 
olyan készségeket igényel (pl. alkalmazkodóképesség, feszültségtűrés, 
önmenedzselés stb.), melyek az állami gondozott fiataloknál legtöbbször hiányoznak, 
vagy gyengék. 
 
Míg a családban élő pályakezdők mind anyagilag, mind a kapcsolati rendszerek 
tekintetében támaszkodhatnak a szülői háttérre, az állami gondozottak nagy 
részének az intézetből való kikerülés után a lakhatása sem megoldott, melynek 
hiányában a munkavállalás is szinte lehetetlen. A fővárosi hajléktalanok körében 
– egyes becslések szerint – a volt állami gondozottak aránya eléri a 25-30%-
ot. A volt állami gondozottak egy része a megszűnt munkásszállókról került az 
utcára. Az „intézetis” minősítés meglehetősen alacsony fokozatot jelent a 
hajléktalan-társadalom hierarchiájában.  
 
Intézményesen biztosított pályaorientációs, tevékenység gyakorlatilag 
nem létezik, ilyen felkészültségű tanár, illetve tematika, szakmódszertani háttér 
hiányzik az ellátórendszerből. A szakellátásban nincsenek e téren szakmai 
minimumok rögzítve. Mindehhez társul még, hogy a fővárosban és környékén – az 
ország egészét figyelembe véve – van a legtöbb intézményi férőhely, így a 
gondoskodásból kikerülők elhelyezkedési esélyeit alapvetően meghatározzák a 
fővárosi munkaerőpiac elvárásai. 
Az ellátó intézményrendszer a fiatalok alapvető ellátását biztosítja (lakhatásuk, 
élelmezésük és ruházkodásuk a törvényi szabályozásnak megfelelő), azonban 
szakképzésükre már nem helyeződik kellő hangsúly. Intézményesen biztosított 
pályaorientációs, tevékenység gyakorlatilag nem létezik, ilyen felkészültségű tanár, 
illetve tematika, szakmódszertani háttér hiányzik az ellátórendszerből. Ezért 
komplex módon kell megvizsgálni és fejleszteni a fiatalok alap- és 
szakellátását, a kötelező iskoláztatás kérdését, a pályaorientáció és szakmaszerzés, 
munkára való felkészítés és az önálló életvitel megismerésének teendőit. A 
szakellátás szakmai minimumait e téren is fel kell állítani. Meg kell 
fogalmazni, hogy a fővárosi intézményrendszer milyen szinten vállal 
kötelezettségeket az állami gondozásban nevelkedett fiatalok pályakép szemléletének 



 

kialakításában, munkaerő-piaci esélyeik javításában. A szakellátásban 
elengedhetetlen az általános iskolai végzettség megszerzését követően a 
továbbtanulás ösztönzése, a pályaorientáció, a pálya és szakmaválasztást segítő 
foglalkozások biztosítása, a szakképzésbe kerülés előkészítése. 
 
A munkáltatók bevonása a munkanélküliség kezelése és megelőzése 
szempontjából kulcs fontosságú feladat. Fejlesztésre szorul a képzési tematikák, 
tartalmak hozzáigazítása a munkáltatói elvárásokhoz, ennek kapcsán vizsgálandó, 
hogyan szélesíthető a munkáltatók gyakorlati képzésbe való bevonása. 
A szolgáltatási piacon sok olyan szervezet működik, amely a legkülönbözőbb 
szolgáltatásokkal segíti a pályakezdő fiatalokat, ezek bevonása a meglévő 
eszköztárba nem csak színesíti a palettát, hanem egyénre szabott szolgáltatásokat 
nyújt mind az iskolákban lévő fiataloknak, mind a már kikerült pályakezdő 
munkanélkülieknek.  
Az állami gondozott fiatalok hátrányainak csökkentése érdekében olyan 
utógondozó rendszert kell kialakítani, amely rendezett lakásviszony biztosítása 
mellett, a munkaerő-piaci kézségek fejlesztésében, a munkahelykeresésben és a 
munkahelyen való megmaradásban is támogatja a fiatalt.   
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.7 Speciális helyzetű nők 

 
A célcsoport jellemzői 
A nők, különösen, a gyermekvállalás előtt állók, illetve kisgyermeket nevelők, 
leginkább a munkaerőpiacon, illetve a munkahelyeken érintettek a hátrányos 
megkülönböztetés által. 
Budapestet tekintve megállapíthatjuk, hogy a női foglalkoztatottak 
arányát 2005-ben és 2006-ban is jelentősen meghaladja a férfiaké. A 
férfiak előnye kimutatható fővárosi és országos szinten is a foglalkoztatottaknak az 
aktív korú népességhez viszonyított arányát vizsgálva, ugyanakkor országos szinten a 
fővárosban jellemző férfielőnynél jelentősebb mértékű eltérést találunk. A 
foglalkoztatottak aktív korú népességhez viszonyított aránya kerületenként és 
nemenként megerősíti azt az összefüggést, amelyet eddig a foglalkoztatási adatok 
alapján fogalmaztunk meg.  (21. táblázat) 
Bár a KSH mérése alapján a munkanélküli nők részaránya elmarad a férfiakétól, a 
regisztrált – vagyis a Munkaügyi Központba járó – álláskeresők körében 
évek óta a nők túlreprezentáltságával találkozhatunk (2005. és 2006. évben 
is 56% volt részarányuk), mely a főváros minden egyes kerületére is igaz.  (22. ábra) 
 
A nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a jövedelmi 
viszonyok terén is találkozhatunk.  Magyarországon egy alkalmazásban álló férfi 
és nő fizetése között mintegy 20 százalék különbség tapasztalható – a férfiak javára. 
Míg egy budapesti nő átlagban 70%-át keresi a férfi jövedelmének, 
vidéken ez az arány jobb, elérheti a 80-82 %-ot is. A munkahelyi lehetőségek 



 

egyenlőtlen volta nemcsak a jövedelmek terén, hanem az munkahelyi előmenetel 
kapcsán is jelentkezik, ez tapasztalható az úgynevezett "üvegplafon 
szindrómánál” is. 
A családi szerepekből fakadó nemek közötti egyenlőtlen feladatmegosztás 
szintén problémát jelent. 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. Fővárosunkban ez a különbség még 
nagyobb, 4-5 órát is elérhet.  
A gyermekvállalás, a gyermeknevelés nagymértékben befolyásolja a nők 
munkaerő-piaci esélyeit. Magyarországon a 2005. év folyamán a 
gyermekgondozási ellátások valamilyen formájában közel, mint 270 ezer nő részesült. 
2005-ben összességében 100 ezer gyermekgondozási ellátást igénybe vevő nőnek 
soha, vagy a szervezet megszűnése miatt már nem volt munkahelye, ahová legalább 
potenciálisan vissza tudott volna térni, ami nagyjából a 2002-ben mért 1/3-os 
aránnyal azonos. A munka világába könnyebben illeszkednek be azok a nők, 
akik az ellátás ideje alatt dolgoznak. A munkavállalást hátráltatja a fővárosi 
bölcsődei és óvodai férőhelyek fokozatos csökkenése is. 
 
A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda a 2005. évben országos felmérést 
végzett a munkahelyi esélyegyenlőség helyzetévelés az esélyegyenlőség 
bevezetésével kapcsolatban. A szervezeteknek mintegy 5%-a jelezte problémaként 
azt, hogy a női alkalmazottaknak „nehézséget okoz a munkaidő és a család 
összeegyeztetése”. Ezen kívül problémaként merült fel még az is, hogy „a nők 
rugalmatlanok a továbbtanulás terén” –feltehetőleg az előbb említett problémából 
kifolyólag, mely szerint a nők nehezen egyeztetik össze a munkaidő korlátjait a 
családi kötelezettségekkel. A válaszadók töredéke említette meg nehézségként azt, 
hogy a nők „alulreprezentáltak a vezető posztokon”. Azoknak a szervezeteknek a 
többségében, amelyekben úgy tapasztalták, hogy nehézséget jelent a nők számára a 
munkaidő korlátjainak és a családi kötelezettségeknek az összeegyeztetése, 
munkaidő kedvezménnyel járultak hozzá a női munkavállalók frusztrációjának 
csökkentéséhez. A továbbtanulási gondokat említő szervezetek, valamint a nők 
vezetői posztokon való alulreprezentáltságával leírható egyenlőtlenségről beszámoló 
szervezetek az említett gondok enyhítésére alkalmas intézkedésekről nem számoltak 
be. A női alkalmazottak foglalkoztatásának komfortosabbá tételében nehézségként 
merült fel a munkaidő kedvezmény biztosítása (3,6%), és az egyenlő 
elbírálás elvének gyakorlati alkalmazása (2,2%).  
  
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 
 

2.8 Diplomás munkanélküliek 

A célcsoport jellemzői 
A diplomás munkanélküliek aránya Magyarországon a legalacsonyabbak közé 
tartozik az Európai Unióban. Máltán, Csehországban, Írországban és az Egyesült 
Királyságban figyelhető meg hasonlóan alacsony érték. Egyenlőtlen az álláskereső 
felsőfokú végzettségűek megoszlása a korcsoportok között, mégpedig a fiatalabb 



 

korosztályok kárára. Lengyelországban, Olaszországban és Görögországban a 
diplomás fiatalok (15–24 évesek) egyharmadának nincs állása. Az Uniós átlag 
12,8%, Magyarországon minden tizedik diplomás fiatal képtelen 
elhelyezkedni. A 25 évesnél idősebb diplomások körében a munkanélküliség csak 
4, 7% az EU-25-ben, az 50 felettiek között 3, 7% (Magyarországon 1, 9% és 1, 6%). 
 
Az ezredfordulóra az aktívan munkát keresők jelentős része (közel 
harmada) vezető beosztású, értelmiségi volt. Ez arra utal, hogy a diplomás 
karrierpályák tekintetében a régi, egész életre szóló biztos állásokat, felváltották a 
mobilabb, nagyobb karrierlehetőséget, de egyben nagyobb kockázatot jelentő 
pozíciók.  Ez a tendencia különösen a fővárosban érvényesült, ahol állások 
tekintetében széles lehetőségek álltak a diplomások előtt (23. táblázat) 
Az oktatási intézmények érzékelve a magas keresletet jelentősen bővítették 
képzési kínálatukat és kapacitásukat, mely több esetben a színvonal 
felhígulásához vezetett. A felsőfokú képzésben résztvevők száma az 1990/91-es 
évfolyamhoz viszonyítva a 2004/05 évfolyamon több mint 3, 7-szeresére emelkedett, 
ezen belül a főiskolai képzésben résztvevőké több mint 4, 2-szeresére.  

 
A fővárosban a regisztrált diplomás álláskeresők számában – a 2004. évi 
jelentős ugrást követően – a 2005. és 2006. évben is jelentős növekedés 
következett be. Bár a fent leírt folyamatok már a 2003. év előtt is jelentkeztek, a 
diplomás munkanélküliek kerülni látszottak a munkaügyi szervezet igénybevételét. Ez 
2004-ben megváltozott, a regisztrációban szereplő diplomások száma egy év alatt 
közel 30%-kal nőtt. A 2005. és a 2006. évben a 2004. évhez képest is jelentős 
növekedést találhatunk, az egyetemet, illetve főiskolát végzett regisztrált álláskeresők 
számában. Számuk 2006-ban 10 % fölötti mértékben emelkedett, két év 
viszonylatában a 20 %-os növekedéshez közelített. (24. ábra) 
 
A foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek vállalkozási szektorok közti megoszlás-
változásának tendenciái 2005-ben és 2006-ban arról árulkodnak, hogy 
felsőfokúakat érintő foglalkoztatás-növekedés a nemzetgazdaságban 
mindössze a vállalkozások 16%-ban mutatkozik. A fennmaradó vállalkozások 
döntő többsége nem változtat felsőfokú foglalkoztatási kapacitásán, közel 10%-uk 
viszont csökkenti azt. 
A munkaerőpiacon aktív munkavállalók iskolai végzettség szerinti megoszlásának 20 
éves prognózisa alapján arra számíthatunk, hogy a felsőfokú végzettségűek 
száma és aránya továbbra is növekedni fog, az általános iskolát végzettek 
arányának csökkenése, a középiskolát végzettek és a szakmunkások arányának 
stagnálása mellett. E tendenciák a fővárosban fokozottan fognak jelentkezni, 
növelve a munkaerőpiacon jelentkező képzettségi aránytalanságot.  
 
A diplomás munkanélküliség kezelésének egyik leglényegesebb pontja az, hogy a 
munkaadók bejelentsék az üres álláshelyeket, s amennyiben ezt 
elmulasztják, legyenek valós szankciók.  
Az ügyfelek friss információkhoz való hozzáférését segíthetné az internetes 
kapcsolattal elérhető állás-információs rendszer létrehozása, nyílt 
hozzáférésű terminálok szociális intézményekhez való kihelyezése.A 
családsegítőkben a Diplomás Iroda munkatársával közös ügyeleti felületet 



 

kellene kialakítani, ahol az ügyfelek a képzési lehetőségekről is tájékozódhatnak. 
Természetesen e kezdeményezések infrastrukturális fejlesztéseket is feltételeznek az 
érintett szervezeteknél, melyhez a forrásokat pályázati úton lehetne biztosítani. 
Jelenleg a közfoglalkoztatásban az ajánlható munkák nagy része fizikai, ezért a 
diplomás munkanélküliek számára alig van közöttük megfelelő. Ezért a 
közfoglalkozatás keretében több, a diplomás munkanélküliek 
foglalkoztatására is alkalmas munkalehetőséget kell biztosítani. 
 
Segítő szolgáltatások 
Lásd a „Regionális foglalkoztatási szolgáltatások 2007. évi gyűjteményének” 
vonatkozó oldalait. 



 

3 . FEJEZET 
A FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ MUNKAERŐ-PIACI ESZKÖZÖK 

FELHASZNÁLÁSA  

 
A munkaerőpiaci eszközök forrása a munkáltatók által befizetett munkaadói 
járulék. Ebből kerülnek finanszírozásra az „aktív” munkaerő-piaci eszközök. A 
munkavállalók által fizetett munkavállalói járulék a „passzív” munkaerő-piaci eszközök 
forrása. Az aktív eszközök forrását a Munkaerő-piaci Alapot Irányító Testület 
megyékre osztja. Budapesten ezt a keretet a Fővárosi Munkaügyi Tanács (FMT) 
döntése alapján a Fővárosi Munkaügyi Központ kezeli. Az FMT tagjai: a Munkáltatói 
Oldal (munkáltatók szervezeteinek képviselői), a Munkavállalói Oldal (munkavállaló 
szervezetek képviselői), és az Önkormányzati Oldal (a fővárosi és kerületi 
önkormányzatok képviselői). 
 

3.1 Aktív eszközök alkalmazása 

Az aktív munkaerőpiaci eszközök segítik a regisztrált álláskeresők 
visszailleszkedését az elsődleges (már nem támogatott) munkaerőpiacra. Az aktív 
eszközök igénybe vétele terén 2004-ben is tovább folytatódott a korábbi tendencia, 
eszközökre biztosított források csökkenését, az eszközök közötti 
„erőviszonyok” változása kísérte 2005-ben, a forráscsökkenés elsősorban 
a képzéseket érintette jelentősen. A közhasznú foglalkoztatásra fordított 
források növekedtek, a bértámogatás körülbelül a 2004-es szinten maradt, míg a 
korábban kisebb súlyú eszközök jelentős többletfinanszírozást kaptak az előző 
évekhez képest.  
 
Az összes forrás felhasználása 1.790 millió forint volt, valamivel több, mint az 
előző évi, azonban a jelenlegi érték még a 2000. évben biztosított forrástól is 
elmarad. A minimálbér 2005-ben 57 ezer forint volt, míg 2000–ben mindössze 30 
ezer forint. Ennek eredményeként az aktív eszközökkel támogatottak létszáma 
hat év alatt 15.560 főről radikálisan lecsökkent 7.039 főre. Az utolsó évi 
érintett létszámcsökkenés is jelentős mértékű volt (több mint ezer fő), mely árulkodik 
a hosszú távú forráscsökkenés hatásáról. Kettőezer főt meghaladó mértékű 
létszámcsökkenésre azt utoljára 2000-ben a minimálbér 50 ezer forintra történő 
megemelésekor volt példa. Az aktív eszközök közötti arányokról az FMK javaslata 
alapján az Fővárosi Munkaügyi Tanács dönt. (25.-26. ábra) 
 
A munkaerő-piaci képzésekre fordított források, a 2004. évi tendenciát folytató, 
jelentős visszaesésével találkozhattunk a 2005. évben. A képzésre fordítható 
forrás mértéke egy év alatt közel 200 millió forinttal a 2004. évi forrás mértékének 
57%-ára, a 2003. évi forrás 44%-ára esett vissza. A képzési források drasztikus 
csökkenésének hatása a képzésbe bevont fővárosiak számának radikális 
csökkenésében is megjelenik. Míg a munkaerő-piaci képzések a 2003. évben 4.865 
budapestit érintettek, 2004-ben mindössze 3.416-ot, 2005-ben már csak 
1.933-at. 
 



 

A közhasznú foglalkoztatásra fordított források a 2005. évben 74 millió forinttal, 
11%-kal növekedtek. 2003-hoz képest, tehát két év alatt az eszközre fordított forrás 
még így is 37 millió forinttal, több mint 5 %-kal esett vissza. A közhasznú 
foglalkoztatásban érintett létszám már csak 2.530 fő volt, 11 %-kal maradt el a 
2004. évi résztvevői létszámtól, a hat évvel korábbi létszám 43 %-a.  
 
A foglalkoztatást bővítő bértámogatásban az előző évinél 2%-kal többen 
1.532-en vettek részt, melyről a ráfordítás mértékének emelkedése is jelez.  
Az egyéb aktív eszközökre fordított források jelentősen, 464 millió forintra nőttek 
(60 %-os növekedés), míg a résztvevői létszám az előző évhez képest pusztán 10%-
kal nőtt.  
 

3.2 Munkaerő-piaci képzések 

A munkaerőpiaci képzéseket erre szakosodott szervezetek, jellemzően 
vállalkozások szervezik. Az FMT által jóváhagyott, „ajánlott” és „elfogadott” képzési 
szakirányok szerint meghatározásra kerülő „képzési jegyzék szakirányonkénti 
kívánatos létszámkereteket is tartalmaz. A vállalkozások e képzésekre jelentkeznek s 
szintén az FMT egy albizottsága véleményezésével, az FMK dönt a konkrét tanfolyami 
kínálatról. A regisztrált álláskeresők a munkaügyi központok kirendeltségein 
jelentkezhetnek egy-egy tanfolyamra, s a megfelelő létszám megléte esetén a 
tanfolyamot elvégezhetik. A képzési költségek cca. 90%-át az FMK, illetve a 
Munkaerő-piaci Alap fedezi. 
 
A 2005. évi évben a 2004. évi 24-ről 7-re csökkent a szerződött képző intézmények 
és 193-ról 50-re a tanfolyamok száma. Ez a radikális csökkenés a közbeszerzés 
kényszerű bevetésének következménye volt. Míg a munkaerő-piaci képzések a 2003. 
évben 4.865 budapestit érintettek, 2004-ben mindössze 3.416-ot, 2005-
ben már csak 1.933-at. A képzést megkezdők száma 2001-től kezdődően 
folyamatosan csökken. Ennek fő oka az MPA DECFA fővárosi kerete képzési részének 
folyamatos szűkülése.  
 
A nemek szerinti megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a több éve 
jellemző tendenciát erősítve, a képzésekben lényegesen magasabb a nők aránya 
(60 %) a férfiakénál (40%). A korcsoportokat is tekintve láthatjuk, hogy mind a nők, 
mind a férfiak közül legtöbben a 26-35 éves korosztályból kezdték meg a 
képzést. A képzésbe lépők kétharmada 2004-hez hasonlóan szakmát nyújtó 
képzésben, míg több mint harmaduk munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamon 
kezdte meg tanulmányait. 2003-ban még a résztvevők 3/4 része vett részt szakmát 
nyújtó képzésekben. A munkakör betöltéséhez szükséges képzések 2005-ben csak 
idegen nyelvi csoportokban indultak 
 
A szakirányok népszerűségi sorrendje nagyjából évek óta változatlan. 
Leginkább az idegen-nyelvi képzések iránt érdeklődnek. Továbbra is jelentős a 
számítógép-kezelő (használó) képzés, a beiskolázottak 22%-a választotta ezt a 
szakirányt (27. táblázat).  Jelentős érdeklődés mutatkozik a kereskedelmi és 
vagyonőri szakmák iránt. A fizikai szakmák közül továbbra is jelentős a 
könnyűgépkezelői szakma iránti érdeklődés. A többi fizikai szakmára irányuló 



 

képzések iránt csekély a munkanélküliek érdeklődése. Ennek oka 
valószínűsíthetően e szakmák alacsony társadalmi presztízse. Ennek következtében a 
meghiúsult tanfolyamok zöme fizikai szakirányú volt, mely hozzájárul a képzési 
struktúra torzulásának fokozódásához.  
 

3.3 Közfoglalkoztatás a fővárosban 

A fővárosi közfoglalkoztatás alatt a közhasznú és közcélú foglalkoztatást 
értjük. A tartósan munka nélküli emberek számára a toleráns, biztosan bért és 
járulékot fizető közfoglalkoztatás még akkor is nagy segítség, ha ez csak átmeneti 
megoldást jelent. Szereplői jellemzően a Fővárosi Munkaügyi Központ (FMK) a 
fővárosi és huszonhárom kerületi önkormányzat illetve azok intézményei, szervezetei. 
A szervezését és hasznosságát tekintve a két forma alig tér el egymástól, 
finanszírozása és rugalmas szervezése miatt a közcélú foglalkoztatás előnyösebb az 
önkormányzatoknak, azonban itt csak a szociálisan rászorultak lehetnek résztvevők. 
A közcélú foglalkoztatás elsősorban szociális céllal indult. Jelenleg mindkét eszköz az 
aktivizálást, a „segély helyett munkát”, a munkavállalási szándék 
megteremtését, s nem utolsó sorban a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetést a 
reintegrációt célozza meg. 
 
Kétszintű közhasznú foglalkoztatási rendszer működik Budapesten. Egyrészt 
minden kerületi önkormányzat maga, vagy más szervezet által működtet, kerületi 
szakfeladatok segítésére közhasznú foglalkoztatást, másrészt a Fővárosi 
Önkormányzat által alapított és támogatott Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási 
Szolgálat Kht. működtet a fővárosi szakfeladatok segítésére, elsősorban 
hajléktalanok, és más speciális csoportok számára közhasznú foglalkoztatást, illetve 
biztosít védőhálót a kerületi programokba be nem jutóknak.  
 
A foglalkoztatás mértéke minden esetben a Fővárosi Munkaügyi Központ által 
mérlegelési jogkörben megítélt támogatás mértékétől függ. Ez az összeg a 
foglalkoztatás összes költségeinek mintegy felét fedezi. Az önkormányzatok ezt 
egészítik ki évről évre. A támogatások maximum egy-egy éves programra 
érvényesek, azonban tendencia, hogy a munkaügyi központok egyre inkább rövid 
(3-6 hónapos) időtartamra adnak támogatást. Ez széttöredezi a foglalkoztatást, 
ellehetetleníti a programokat, így rontja a reintegráció esélyét.  
 
A közhasznú foglalkoztatásra fordított források a 2005. évben 74 millió forinttal, 
11%-kal növekedtek. 2003-hoz képest, tehát két év alatt az eszközre fordított forrás 
még így is 37 millió forinttal, több mint 5 %-kal esett vissza. A résztvevők 
létszámának csökkenése a forrásráfordítás növekedése ellenére folytatódott, ugyanis 
az eszköz által érintettek száma, 11 %-kal maradt el a 2004. évi résztvevői 
létszámtól. A közhasznú foglalkoztatásban érintett létszám már csak 2.530 fő 
volt, a hat évvel korábbi létszám 43 %-a. (28. ábra).  
 
A radikálisan csökkenő keretszámot a közcélú foglalkoztatás csak korlátozottan 
pótolja. Egyrészt a kerületekben már e keret is telített volt, másrészt sok dolgozni 
akaró munkanélküli „nem jogosult”, azaz még nem olyan szegény, hogy a rendszeres 
szociális segély helyetti munka támogatását a Magyar Államkincstártól vissza 



 

lehessen igényelni. Az egyre csökkenő támogatott létszám jelentős feszültséget 
okozott az önkormányzatok körében.  
 
A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda vizsgálatot folytatott 2004-ben az 
önkormányzatok, a munkaügyi központok, a közfoglalkoztatók és a családsegítők 
körében, melynek következtetéseit önálló kiadványban jelentette meg. A kutatás 
rámutatott, hogy az önkormányzatok egyre kevésbé az olcsó munkaerő 
lehetőségét látják a közfoglalkoztatásban, egyre inkább előtérbe kerül a 
szociális dimenzió, a legális jövedelem biztosítása, a munkaképesség regenerálása. 
Érthető türelmetlenségük is, hiszen az egyre hasznosabbnak ítélt 
közfoglalkoztatáshoz egyre kisebb létszámkeretet kielégítő támogatáshoz juthatnak. 
Mindezzel szemben figyelemre méltó, hogy a 13 munkaügyi kirendeltség közül 11 
szerint elegendő munkahelyet támogatnak a közhasznú foglalkoztatásra. Mintegy 
nyolc önkormányzatnál folyik már valamilyen tudatos szakmai munka, célzott 
program, hogy megtörhető legyen a segély-közmunka-segély cirkulációja. A 
támogatott foglalkoztatás lejártával a közhasznú munkások mintegy 12-15%-a 
tudott munkaadójánál nem támogatott munkaviszonyt létesíteni. 
A közcélú foglalkoztatást a rendszeres szociális segélyre egyébként jogosultak 
számára szervezik az önkormányzatok a törvényi szabályoknak való kötelezettség 
teljesítése mellett. A Munkaerő-piaci Alapból e célra 2005-ben a főváros 111millió 
forintot használt fel. A kerületek túlnyomó többsége (16 kerület) már szeptemberre 
felhasználta az egész éves keretet, s fővárosi szinten közelítőleg további 50 millió 
forintot fordítottak saját forrásból az önkormányzatok a további 
foglalkoztatás fenntartására. 
 
Továbbra is jelentős különbségek vannak a kerületek között, ami az erre az 
évre jellemző keretösszegekkel való elszámolásnak is köszönhető, több kerület is 
volt, amelyik nem tudta vállalni az egész évi foglalkoztatást. Ennek ellenére 2005-ben 
is mintegy 1.100 fő vett rész közcélú foglalkoztatásban, ami mintegy 
csaknem harmada az összes köfoglalkoztatásban résztvevők számának.  
 

3.4 A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 

Az eszköz célja, a tartósan munka nélkül lévő, munkára kész emberek piaci 
munkahelyre juttatása támogatással. A bértámogatáshoz a munkáltatónak 
azonos hosszúságú, már nem támogatott továbbfoglalkoztatást kell vállalnia.  
 
A foglalkoztatást bővítő bértámogatásban az előző évinél 2%-kal többen 1532-
en vettek részt, melyről a ráfordítás mértékének emelkedése is jelez. A 
munkanélküliek foglalkoztatásához a munkaügyi központ 2005-ben személyenként 
átlagosan az előző évivel közel azonos mértékű, 520.000 Ft bértámogatást nyújtott. 
 
A bértámogatott foglalkoztatást az előző évivel közel azonos számban, 
összesen 370-en fejezték be. A programot befejezők pénzügyileg támogatott 
foglalkoztatása átlagosan 9,3 hónapig tartott (2003-ban még 11 hónapig). A kötelező 
továbbfoglalkoztatással együtt, a folyamatosan munkában töltött idő közel 20 
hónapot tett ki (2003-ban még 22 hónapot). 



 

Az FMK által elvégzett utánkövetéses vizsgálat alkalmával a bértámogatásban 
részesülő munkaadók nyilatkoztak arról, hogy a tervezett foglalkoztatás 
megvalósításában milyen szerepe volt a munkaügyi központ által nyújtott 
bértámogatásnak. A választ adó munkaadók legnagyobb csoportját (40%) azok 
tették ki, akik támogatás nélkül későbbre halasztották volna a felvett 
munkanélküliek foglakoztatását. További 32%-uk támogatás nélkül senkit, 6%-uk 
pedig kevesebb főt alkalmazott volna.  A kötelező továbbfoglalkoztatás 
befejeződésével a dolgozóknak átlagosan 67%-át véglegesítették a 
munkaadók.  

3.5 Egyéb munkaerő-piaci eszközök 

Az egyéb aktív eszközökre fordított források jelentősen, 464 millió forintra nőttek 
(60 %-os növekedés egy év alatt), míg a résztvevői létszám az előző évhez képest 
pusztán 10%-kal nőtt.  
A jelentős növekmény a komplex munkaerő-piaci programok és a pályakezdők 
munkatapasztalat-szerzési támogatásának terén keletkezett. 
 
A komplex munkaerő-piaci programok támogatásai lehetővé tették, a 
munkaügyi központ a hátrányos helyzetű csoportok számára szervezett programokat 
támogathasson. E programokat non-profit szervezetek működtetik. 2005-ben 4 
célprogram 226 millió forintos támogatást kapott (2004-ben 6 célprogram 129 millió 
forintot). A közigazgatásból kikerülők elhelyezkedésének támogatását segítő program 
mellett, támogatást kapott még roma, hajléktalanokat, illetve szabadságvesztésből 
visszatérőket támogató program is. A romák elhelyezkedésének támogatására 
indított program 2005-ben már kifutott, ami magyarázza a forrásnövekedést messze 
alulmúló létszámnövekedést. További magyarázatot nyújt, hogy a programokban az 
egy főre jutó fajlagos költségek jelentősen emelkedtek. 
 
A pályakezdők munkatapasztalat-szerzési támogatásában jelentős növekedés 
állt be. 2003-ban csak 104 fő vett részt a programban, s 32 millió került kifizetésre. 
2005-ben, jelentősen, 143 millió forintra nőtt a programra fordított forrás, a 
programban már 361 fő vett részt. 
 
Az önfoglalkoztatás támogatása az egyéni vállalkozóvá válást segíti, 2005-ben 52 
millió forintot fordítottak, amelyből 29 fő kapott támogatást. (2004-ben 27 millió 
forintot fordítottak 18 fő támogatására, 2003-ban az érintett létszám 26 fő, a 
kifizetett összeg, pedig 28, 4 millió forint.) 
 
Munkahelymegőrzés támogatására 2005-ben 44 millió forint jutott, összesen 
164 főt érintve. 2004-ben 55,4 millió forint került kifizetésre, összesen 326 főt 
érintett, míg 2003-ban 52,7 millió forint került kifizetésre, ami 408 főt érintett. Tehát 
az utóbbi években csökkenő létszám mellett, a fajlagos költségek jelentős 
növekedésével találkozhatunk.  
 



 

3.6 Passzív eszközök alkalmazása  

A passzív eszközök közé a Munkaerő-piaci Alap Szolidaritási Alaprészéből 
finanszírozott, segély típusú ellátásokat soroljuk. A munkanélküli járadékot a 
munka nélkülivé vált személy már legfeljebb kilenc hónapig kaphatta 2004-ben. Az 
aktív korúak rendszeres szociális segélye szociális rászorultság és a felajánlott 
közfoglalkoztatás elfogadása és lejárta után folyósítható.  
 
Ellátást havonta átlagosan a regisztrált álláskeresők 67,5%-a kapott 
2006-ban (2005-ben 66,5%-a). Ezen belül álláskeresési járadékot 45,4%-uk havi 
átlagban 9.417 fő kapott (2005-ban 10.230 fő).  
 
A rendszeres szociális segélyt igénybe vevők száma a 2006. év havi 
zárólétszámainak átlaga alapján 2518 fő volt, míg 2005-ben 3267. Nyugdíj előtti 
munkanélküli segélyben a 2006. év során átlagosan 514 fő (2005-ben 525 fő) 
részesült, álláskeresést ösztönző juttatást 215 fő kapott (2005-ben még 1503 fő). 
  



 

4 . FEJEZET 
A FŐVÁROSI FOGLALKOZTATÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYES 

BEAVATKOZÁSOK 

4.1 A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 

A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a 
településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma 
megszervezéséről gondoskodik. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi 
önkormányzat kétévente felülvizsgálja, és aktualizálja. A Fővárosi 
Szolgáltatástervezési Koncepció célja a fővárosban élő szociálisan rászorult 
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított 
ellátási formák megszervezésének módja. Tartalmát a Fővárosi Közgyűlés fogadja el 
és kétévente vizsgálja felül, aktualizálja. 
 

A szolgáltatástervezési koncepció meghatározza különösen: 
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,  
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet készít a 
szolgáltatások biztosításáról,  
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait  
d) továbbá az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, 
hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) 
sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások 
biztosításának szükségességét. 

A Fővárosi Önkormányzat koncepciója tartalmazza: 
a) a fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb 
jellemzőit,  
b) a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát, 
korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit,  
c) az intézményrendszer korszerűsítésének irányait,  
d) a módszertani feladatok ellátására vonatkozó koncepciót. 
 

A 2007. évi feladatok meghatározása során a fővárosi foglalkoztatáspolitikát érintő 
feladatok is meghatározásra kerültek. A javasolt fejlesztési célokat és feladatokat, a 
Podmaniczky Terv által meghatározott célstruktúra szerint, négy beavatkozási 
területre soroltuk, függetlenül a beavatkozás kompetenciájától. Első csoportba a 
tipikusan szociális problémaként megjelenő, de foglalkoztatáspolitikai eszközzel is 
kezelendő terület határoztuk meg. Második beavatkozási csoportba a munkakész 
személyek számára nyújtandó szolgáltatások, illetve a preventív jellegű 
beavatkozásokat, a harmadik területként a munkáltatói szerepvállalás, illetve 
fogadókészség erősítését adtuk meg. A negyedik terület pedig az intézményesítés és 
az együttműködések fejlesztése terén szükséges lépéseket veszi számba. 
 
1. A marginalizálódott csoportok leszakadásának megakadályozása, a 

munka világába való visszasegítés javítása  



 

            -Szolidáris 
város 

 
 Támogatott (közfoglalkoztató) munkahelyek további szervezése, mentális és 

szociális segítő szolgáltatásokkal való bővítése, fővárosi módszertani 
koordináció biztosítása. 

 Ágazatközi, területi szintű foglalkoztatási partnerségek generálása, 
módszertani támogatása. 

 Szociális-foglalkoztatási szolgáltatások összehangolásának, 
(konzorciumainak) generálása regionális szinten is, a jobb lefedettség és a 
hatékonyabb kapacitás kihasználás érdekében. 

 A célcsoportok speciális igényeihez alkalmazkodó reintegrációs programok 
kidolgozásának, működtetésének szakmai támogatása (információs, 
módszertani háttérszolgálat biztosítása). 

 A térségi és regionális közös képzési programok szervezése a szociális és 
munkaerő-piaci szolgáltatások szakembereinek külső források bevonásával. 

 A szakpolitikák közötti intézményes stratégiai, az intézmények között szakmai 
koordináció megerősítése.  

Hajléktalanok viszonylatában: 
 Biztosítani kell „befogadó” közfoglalkoztatását 200-300 főt érintve, átlag 

80 fős kapacitással (2007/2006-os 20%-os növekménnyel)  
 A közfoglalkoztatás mellett részvétel a munkaközvetítésben  
 A foglalkoztatási és a szociális szolgáltatások intézményes összehangolása, 

ügyfélkapuk és diszpécser szolgálatok egyeztetése  
Roma lakosok viszonylatában: 

 Kvalifikált roma ösztöndíj program beindítása önkormányzati 
ügyfélszolgálatoknál, közszolgáltatóknál külső források bevonásával  

 Roma érzékenyítő tréningek szervezése szociális és foglalkoztatási 
ügyfélszolgálati szakemberek részére külső források bevonásával  

 
2. Több, és a munkaerő-piaci igényeknek jobban megfelelő munkaerő  

-Hatékony város 

a) Az inaktív csoportok munkavállalási esélyei javuljanak.  Itt elsősorban a 
munkára kész, de információ, kapcsolatrendszer, szociális háttér (pl. bölcsőde), „start 
segítség”, vagy egyéb hiánya az akadályozó tényező. A célcsoportok elsősorban 
romák, pályakezdők, gyermek gondozásról visszatérő nők, idősek, fogyatékkal élők, 
hajléktalan emberek. 
 
b)  

 Támogatott, reintegrációs célú munkahelyek szervezése, 
hatékonyságának javítása komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, a 
fővárosi részvétellel, módszertani támogatással.  

 Szociális Gazdaság létrejötte érdekében modellprogram támogatása külső 
forrás bevonásával. 

 Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások és speciális kiegészítő 
szolgáltatások fejlesztése, támogatása szükséges speciális célcsoportok 



 

speciális hátrányainak kompenzálására (mentor, gyermek megőrző, jeltolmács, 
vállalkozási asszisztens, stb.), elsősorban a civil szféra támogatásával  

 Javítani szükséges a hozzáférhetőséget a munkaerő-piaci információkhoz, 
szolgáltatásokhoz. Ez a nyitva tartások felülvizsgálatát, a kisgyermekkel való 
megjelenés, mozgás-, beszéd, látás korlátozott személy számára való 
hozzáférhetőséget, a közérthető információs anyagok biztosítását, az 
elektronikus hozzáférhetőséget jelenti.  

 A munkába állás jelentős többletköltségeinek áthidalására „munkába 
lépési hitel” konstrukció kialakításának megvizsgálása. 

 Stratégiai és operatív szintű együttműködés szükséges a szolgáltatások 
megtervezése, működtetése terén. Ez a szektorok és ágazatok közötti operatív 
koordinációt igényli, elsősorban a lefedetlen területek csökkentése érdekében.  

 Szolgáltató jelleg erősítése érdekében szakmai koordináció regionális 
szintű segítése a munkaerő-piaci szolgáltató rendszereknél.  

 
c) Az oktatási, képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiac 
folyamataihoz, az új kompetencia követelményekhez.  
Ez nem a szociálpolitika kompetencia területe, azonban javaslatot tehet, részt vehet 
szakmai egyeztetésben, közös politikák kidolgozásában. Különösen a speciális ifjúsági 
csoportokat érintően (pl. állami gondozottak, fogyatékkal élők esetében). Itt említjük 
a megkopott képességekkel rendelkezők átképzését, mely az ÁFSZ feladata, azonban 
a Fővárosi Önkormányzat részt vesz a működtetés tervezésében és ellenőrzésében. 

 A szakképzési paradigmaváltás következetes folytatása szükséges az 
iskola- szakma választás szemléletében. Ezt a szakképző intézmények 
összevonásával és harmonizálásával, továbbá a TISZK-ek új szociális partneri 
kapcsolatrendszereinek kiépítésével kell megvalósítani. A kompetenciák 
fejlesztése, a perspektivikus pályaterv kialakítása, az életen át tartó tanulás 
képességének fejlesztése, a rizikó vállalás, a gyors váltás, és alkalmazkodó 
képesség fejlesztése tudatosan és hangsúlyosan meg kell jelenjen a 
képzésben.  

 Egyeztető mechanizmust kell kialakítani a fővárosi oktatás- és szakképzés- 
és foglalkoztatáspolitikai ágazatok között, a munkaerő-piaci szempontok 
összehangolása érdekében. 

 A pályatervezés és munkaerő-piaci ismeretek területén ki kell alakítani 
az intézményközi és az ágazatok közötti rendszeres szakmai egyeztetés és 
tanártovábbképzés intézményét, módszertani háttérszolgálatát.  

 Lakossági programokkal, akciókkal is segíteni kell a jó 
pályaválasztás, az életen át tartó tanulás lehetőségeit a foglalkozások 
munkaerő-piaci pozícióját, perspektíváját.  

 A speciális csoportok ellátása terén át kell vizsgálni a felvállalható 
alapfeladatok körének kiszélesítését munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, 
inkubátor programok indításával (elsősorban állami gondozottak, fogyatékkal 
élők tekintetében). 

 Az átképzés rendszerének, a munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodó 
képességét javítani szükséges, ennek érdekében ki kell alakítani és gondozni 
kell a regionális „hiányszakmák” listáját.  

 



 

3. Munkáltatói szerepvállalás erősítése     
          -Szolidáris 
város 

 
 A Fővárosi közbeszerzések esetén meg kell követelni a „rendezett 

munkaügyi kapcsolatok” igazolását, továbbá igazoltatni kell, hogy az 
Egyenlő Bánásmód Hatósága az elmúlt két évben nem hozott elmarasztaló 
határozatot vele szemben. 

 A munkahelyi sokszínűséget és befogadást elősegítő modell programok 
(Budapesti Esélyegyenlőség Akcióterv, Befogadó Budapest program) 
működtetésének támogatása. 

 A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló munkáltatók esetében meg kell 
követelni az esélyegyenlőségi terveiket (ezt jogszabály is előírja), a 
munkahelyi esélyegyenlőségi politikák hatékonyabb működtetésére 
továbbképzést, módszertani támogatást, monitorozást kell támogatni. 

 A Fővárosi Közgyűlési szintű monitorozás (évente beszámoló készítése) a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló munkáltatók esélyegyenlőségi 
politikájáról, illetve az ezt segítő intézkedésekről.  

 Akciók szervezése a budapesti munkáltatók ösztönzésére a sokszínűség és a 
befogadó munkahely szemléletének népszerűsítése megvalósítása érdekében. 

 A szociális gazdaság munkahelyteremtő lehetőségeinek vizsgálata, illetve EU-s 
támogatású programok ösztönzése. 

 Akciók szervezése a munkáltatók „CSR” (Vállalati Társadalmi 
Felelősségvállalás) politikájának erősítésére (közösségfejlesztés, 
környezetvédelem, szociális jogok, adományozás, vállalkozás fejlesztés, stb. 
területeken). 

 
4. Intézményes együttműködés kifejlesztése a résztvevők között 

-Hatékony város 

 Fővárosi és regionális szintű, összehangolt foglalkoztatáspolitikai 
egyeztető fórumok intézményrendszerének újra fogalmazása. 

 Térségi, regionális foglalkoztatási partnerségek (paktumok) szorgalmazása, 
illetve szakmai, módszertani támogatás biztosítása ezek fejlesztésére.  

 A szakpolitikák közötti párbeszéd intézményének fejlesztése a szociális, a 
foglalkoztatási, a szakképzési területeken. 

 A Fővárosi Önkormányzat döntéseinek foglalkoztatáspolitikai szempontú 
átvilágítása (main streaming bevezetése). 

 
Fentiek középtávú feladatok, melyek egy jelentős részének bázisa már az 
elmúlt években erősen kialakult, sok végrehajtása folyamatos. 

4.2 Szakmapolitikai intézmények 

 
FMT Önkormányzati oldal, Foglalkoztatáspolitikai Kollégium 
 



 

A Foglalkoztatási törvény módosítása a Közép-magyarországi Régió Munkaügyi 
Tanácsában az önkormányzati oldalt a korábbi képviseleti rend átalakítására 
kényszeríttette. 
A hatályos Foglalkoztatási Törvény alapján a Közép-magyarországi Régióban a 
munkaügyi tanács önkormányzati oldalának egy tagját a Fővárosi Közgyűlés, három 
tagját a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint további két tagját a régióban 
működő megyei kistérségi fórumok választják, illetve hívják vissza. A választás, illetve 
visszahívás alapján a tagok részére a megbízólevelet az állami foglalkoztatási szerv 
vezetője adja át, illetve vonja vissza. 
A korábbiakban a Munkaügyi Tanács Önkormányzati Oldalának a 
lehetősége adott volt a fővárosi egységes egyeztetési mechanizmusban 
kialakult álláspont képviseletére, melynek a Fővárosi Foglalkoztatáspolitikai 
Kollégium kívánt keretet biztosítani. 
 
A Fővárosi Közgyűlés az 1099/2000. (V.25.) Főv. Kgy. számú határozatával felkérte a 
Foglalkoztatáspolitikai Bizottságot, hogy hozza létre a Fővárosi 
Foglalkoztatáspolitikai Kollégiumot. A Kollégium célja a foglalkoztatáspolitika 
stratégiai kérdéseiben szakmapolitikai hátteret teremtsen, az önkormányzati, és a 
foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű célcsoporti érdekeket megjelenítse. A 
kollégium feladata továbbá a foglalkoztatáspolitikai egyeztetés a kerületekkel, az 
érdekképviseleti szervezetekkel, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok képviseleteivel.  
Jelenleg súlyos problémát jelent, hogy a Kollégium szakmai koordináló, 
egyeztetési funkciója nem működik, a kerületek részvétele az egyeztetési 
folyamatban nem érzékelhető. 
A probléma jelentkezik a Regionális Munkaügyi Tanácsban is, ugyanis Főváros 
álláspontját a Regionális Munkaügyi Tanács, illetve annak szakbizottsági ülésein 
mindössze két, a szakterületet jól ismerő képviselő jeleníti meg. Ugyanis a kerületi 
delegáltak elmaradása miatt három fő hiányzik a Tanács Önkormányzati 
Oldaláról.   
Ugyanakkor Budapest regionális foglalkoztatási súlya és szakmai-szervezeti 
potenciálja indokolja, hogy a főváros a régiós, térségi foglalkoztatási stratégiák és 
beavatkozási irányok kialakításában, súlyának megfelelő módon és mértékben 
vegyen részt. 
 
Fontos lenne az egységes egyeztetési mechanizmus felélesztése, szakmai 
tevékenységének megerősítése. Szükség volna a Regionális Munkaügyi Tanács 
döntés-előkészítő dokumentumainak széles körű és szakmailag megalapozott 
önkormányzati véleményezésére, a döntéshozatal kapcsán egyeztetett önkormányzati 
álláspont kialakításra.  

4.3 Szakmai szervezet – a FEMI tevékenysége 

A Fővárosi Közgyűlés által létrehozott és finanszírozott Fővárosi Esélyegyenlőség 
Módszertani Iroda (továbbiakban FEMI), 2003. májusától működik a Fővárosi 
Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. szervezeti egységeként.  
 
Módszertani szolgáltatások 
 



 

A FEMI a 2007. évben alapfeladatinak keretében látta el módszertani és 
koordinációs szolgáltatásit. Folyamatosan működtette információs és 
módszertani szolgáltatását, melyet a Fővárosi Önkormányzat irodáin és Bizottságain 
kívül kerületi önkormányzatok és intézmények, valamint a fővárosban és Pest 
Megyében működő civil szervezetek vettek igénybe. A FEMI a 2007. év során, több 
mint 40 fővárosi szervezet részére biztosított közvetlen módszertani segítségnyújtást. 
A segítségkérések többsége célcsoportokra vonatkozó, regionális és 
fővárosi fókuszú adat,- és információszolgáltatás iránti igény volt, kisebb 
részük programokhoz kapcsolódó partnerkeresésre, illetve pályázatokkal 
kapcsolatos információk szolgáltatására vonatkozott.  
A módszertani tevékenység keretében folyamatosan nyomon követték a Fővárosi 
Munkaügyi Központ és a Központi Statisztikai Hivatal időszakos adatszolgáltatásai 
mellett a legfrissebb országos, regionális és fővárosi foglalkoztatási folyamatokat 
elemző publikációkat.  
A Közép Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal, valamint a BAFT-tal 
kialakított együttműködés révén jelentősen nőtt az adathozzáférési lehetőségük, 
különösen a fővárosi agglomeráció vonatkozásában. Kijelenthetjük, hogy a FEMI az 
adathozzáférési-szolgáltatási lehetőségek tekintetében a fővárosi szakmai 
szervezetek élmezőnyében van, s az Iroda immár az egész régióban szolgálja a 
foglalkoztatási célú szervezeteket. 
 
FEMI a 2006. évben is elkészítette monitoring jelentését, mellyel hozzájárult 
a Fővárosi Önkormányzat foglalkoztatáspolitikai döntéseinek előkészítéséhez, a 
döntések végrehajtásához, az éves főpolgármesteri beszámolóhoz.   A 2007. évben 
elkészíti az Iroda a Regionális Foglalkoztatási Szolgáltatások Gyűjteményét, 
amely a fővárosi mellett, immár a Pest megyei foglalkoztatási célú szolgáltató 
szervezetek szolgáltatásaink jegyzékét tartalmazza. Bemutatja azon „legjobb 
gyakorlatokat” is, melyekkel Budapest az Európai Unió felé meg tudja jeleníteni 
innovációs kapacitását.  Módszertani füzeteiket a civil szervezetek széles körének 
küldték meg, s az weblapjukon letölthető formában is elérhetővé tették. 
 
Az FKFSZ Kht. és az FEMI web-portálja teljesen új kezelőfelületet kapott a 
2006. évben, napi átlagos forgalma 200-250 megtekintés volt 2007-ben. A 
havi megtekintések száma 4000-14.000 között mozgott, a „Kiemelt témák” és az 
„Aktuális szakmai információk” menüpontot rendszeresen frissítik. A legfrissebb 
szakmai információkat levelezőlistákon és kör e-mail-ekkel is eljuttatják az érintett 
szervezetekhez. A web-portálon a FEMI módszertani füzetei, magyar és angol nyelvű 
kiadványai, valamint Uniós finanszírozású programjainak bemutató oldalai és szakmai 
partnerségi körének web-linkjei is elérhetőek. 
 
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 
 
A Fővárosi Önkormányzat ágazati politikáját, a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani 
Iroda képviseli az Európai Unió színterén. Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt, hogy 
az Európai Unió társadalmi befogadással és foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos 
rendezvényein, hálózataiban részt vegyen. 
 



 

Meghatározó volt az Iroda részvétele az Európai Foglalkoztatási héten 
Brüsszelben, amely az Uniós foglalkoztatáspolitika legjelentősebb eseménye, ahol az 
Iroda munkatársa az Eurocities által delegált előadóként vett részt, és a főváros 
foglalkoztatáspolitikai stratégiáját mutatta be a mintegy 1500 foglalkoztatási 
szakembernek.  
 
A Fővárosi Önkormányzatot képviselte az Iroda szakembere a „European Week of 
Cities and Regions” (Városok és Régiók Európai Hete), ahol több nagyvárossal 
közösen workshop került megrendezésre. Koltai Luca a városi foglalkoztatáspolitikai 
stratégiáról, és a befogadó munkahelyek létrejöttének ösztönzéséről tartott előadást. 
 
Az FKFSZ Kht. csatlakozott több európai nagyváros foglalkoztatásért felelős 
szervezetéhez a METROPOLIS NET EEIG (Európai Gazdasági Szervezet) 
létrehozásában, melynek célja a közös projektek megvalósítása és a tapasztalatcsere 
erősítése, valamint a nagyvárosok érdekeinek képviselete az európai 
foglalkoztatáspolitika színterén. 
 
Az „Európa Fórum” elnevezésű stockholmi tapasztalatcsere programban, illetve 
a Manchesteri önkormányzat által szervezett „sokszínűség elősegítése” 
című programban való részvételre a FEMI szakembereinek az Európai Integrációs és 
Külügyi Bizottsága támogatásával nyílt lehetősége. 
 
EU-s tanácsadó, közvetítő szolgálat 
 
A nemzetközi partnerség közvetítéssel a 2004. év végén kezdett a FEMI 
rendszeresen foglalkozni. A Fővárosi Önkormányzat brüsszeli irodájával 
együttműködésben, nemzetközi hálózatokon keresztül rendszeresen kaptak 
megkereséseket, amelyekben közösségi szintű pályázatokhoz, hálózatépítéshez, 
tapasztalatcseréhez keresnek partnereket. Mintegy 20 megkeresést 
továbbítottak a 2007. évben fővárosi civil és önkormányzati 
szervezeteknek, és segítették őket a partnerségi megállapodások 
megkötésében és a pályázati önrész előteremtésében. 
 
Célprogramok és szakmai műhelyek 
 
A „ KÖZ-PONT” program  
A Fővárosi Önkormányzat intézményrendszerében és más munkáltatóknál 
rendszeresen nyílnak olyan álláslehetőségek, melyeket hátrányos helyzetűek is 
betöltenek. A Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda egyaránt nyújt 
foglalkoztatási szakmai segítséget önkormányzatoknak, munkáltatóknak, 
intézményeknek és civil szervezeteknek.  
Az Iroda a 2007. évben KÖZ-PONT néven új, térítésmentes szolgáltatást indított. 
Célja, hogy információs kapcsolatot hozzon létre a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában vagy fenntartásában álló munkáltatók és a munkanélküliekkel 
foglalkozó segítő szervezetek közt. Ezzel segítve az álláshelyek betöltését és a 
hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését.  
 
 Az FMK és a kerületi Önkormányzatok együttműködésének megújítása 



 

 
A 2007. évben a Munkaügyi Szervezet és a kerületi önkormányzatok 
együttműködésének segítését nagyban meghatározta a munkaügyi 
központok teljes átszervezése, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központtá alakítása. Az átalakuló keretek mellett is sikerült jelentős szakmai 
eredményeket elérni. Az Iroda az „ 5 MUSKÉTÁS” elénevezésű kerületközi projektben 
az ágazatok együttműködésével egy fejlesztési partnerségi szerződést készít elő.  
 
A FEMI Zugló Önkormányzatával közösen dolgozta ki a „KERESSÜNK EGYÜTT, 
TANULJUNK CÉLTUDATOSAN” projektet, mely a Munkaügyi Központ pályaválasztási 
és munkaközvetítői szolgáltatását aktivizálja a térségi képzési és lakossági érdeklődés 
irányába. külön érdekessége e kezdeményezésnek az „új hang”, azaz, hogy az állami, 
önkormányzati szolgáltatásokról szóló információkat lakosság-közeli nyelvre kívánja 
fordítani.  
 
2007. januárjától indította az Iroda azt a tréning sorozatot, melyen 30 szociális 
szakember vett részt a főváros egész területéről (a Családsegítő Szolgálatok és a 
Munkaügyi Központ szakemberei). 
 
 „Pályakezdők helyzete a fővárosban” szakmai koncepció  
A „Pályakezdők helyzete a fővárosban” című koncepció elkészítéséről a 
Fővárosi Közgyűlés 2168/04 (XI.25.) határozatában döntött, melynek szakmai háttér 
munkáját a FEMI végezte. A programhoz kapcsolódóan a 2007. évben a Salva Vita 
alapítvány segítségével tanulmány készült a fogyatékkal élő fiatalok munka és 
pályatapasztalat szerzési lehetőségeiről, innovatív modelljeiről. 

Európai Uniós és belföldi forrástámogatott projektek  

 
„Befogadó Budapest” projekt (Budapesti Esélyegyenlőség Akcióprogram, az EQUAL 
pályázati program támogatásával)  
 
A „BEFOGADÓ BUDAPEST” program a gyakran előítéletes munkáltatói 
magatartással szemben kíván működőképes praxist, kézzel fogható 
eredményeket felmutatni. Munkahelyi humánpolitikai technikát kíván kidolgozni 
és bevezetni Budapest „nagy” szolgáltató cégeinél, a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű emberek befogadására, beilleszkedésük illetve „karrier-útjuk” 
segítésére és az esélymegerősítő intézkedések iránti munkáltatói érzékenyítésre. A 
program megvalósítására az FKFSZ Kht. partnereivel az EQUAL közösségi 
kezdeményezés finanszírozási forrását pályázat útján nyerte el. 
 
A program keretében a 2007. évben már harmadik éve kiosztásra kerülő 
BEFOGADÓ MUNKAHELY DÍJ célja, hogy a város megbecsülését fejezze ki azon 
munkáltatók számára, akik figyelmet fordítanak a munkahelyi esélyegyenlőség 
elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok védelmére. A 2006-ben nyertes 
szervezetek tevékenységéről, jó gyakorlatokat bemutató füzet készült, mely mintegy 
2.000 munkáltatóhoz jutott el. A 2007. évi a díjkiosztás december 13-án lesz 
esélyegyenlőségi szakmai konferencia keretein belül. 
 



 

A FEMI a program részeként FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 

MUNKÁLTATÓK esélyegyenlőségi politikáját több éve monitorozza, értékeli, 
segíti. Az évente készített felmérést a statisztikai adatok feldolgozásán túl, az utóbbi 
évben, munkáltatói attitűdfelméréssel is kiegészítette. A felméréshez kapcsolódó 
beszámolót 2007. júniusában fogadta el Fővárosi Közgyűlés. Az Iroda a felmérések 
tapasztalatai, a munkáltatói visszajelzések alapján kidolgozta egynapos munkahelyi 
esélyegyenlőségi képzését, melyen 2007. szeptemberében 110 munkáltató vett részt. 
 
Foglalkoztatáspolitikai-szakmai műhelyek létrehozása, valamint a 
befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakításának elősegítése érdekében a 
FEMI BUDAPESTI HUMÁN ERŐFORRÁS FÓRUMOT hozott létre a Budapesti Gazdasági 
Fórummal együttműködésben. A Fórumon belül tematikus műhelyek indultak. 2007-
ben a pályakezdő, idősebb munkavállalókkal foglalkozó műhely találkozók zajlottak le 
a roma munkavállalók befogadásának segítése előkészítés alatt áll. 
 
Az Iroda „MUNKAPOCS” CÍMMEL innovatív tréning sorozatot indított, melyen 
17 szociális szakember vehet részt. A képzés során munkáltatókkal való 
kapcsolattartás és a célcsoportjuk munkába helyezésének segítéséhez kapnak 
gyakorlati eszközöket. 
 
„Nők újra munkában” projekt (HEFOP 1.3.1. pályázati program támogatásával) 
 
A projekt a fővárosban élő gyedről, gyesről visszatérni kívánó nők részére 
az egyéni adottságok figyelembevétele mellett nyújt komplex 
szolgáltatást. A szolgáltatás során feltárásra kerülnek  az egyén munkavállalását 
akadályozó tényezőt, azok kezelésével egy időben a projekt az élethelyzetnek 
megfelelő időbeosztásban szakirányú (OKJ-s) képzést nyújtott. A képzés ideje alatt 
szükség esetén igénybe vehető napközbeni gyermek elhelyezési szolgáltatás is. A 
projekt 2006. június 1-én indult, jelenleg a kismamák sikeresen befejezték a 
képzéseket és 70%-uk sikeresen el is helyezkedtek már. A projekt 2007.év végén 
zárul. 
 
„Beilleszkedés a munka világába” projekt (HEFOP 2.2.1. pályázati program 
támogatásával) 
 
A projekt a szociális és foglalkoztatási szakemberek közös beavatkozását 
fejleszti, a tartósan munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása 
céljával. 2007. januárjától indult az a tréning sorozat, melyen 30 szociális 
szakember vett részt a főváros egész területéről (a Családsegítő Szolgálatok és a 
Munkaügyi Központ szakemberei). A projekt második szakaszában tematikus 
workshopok kerültek megrendezésre 2008 elejéig 
 
Alkalmazkodóképesség  javítása a vállalkozások munkaerőpiacán (az Article 6 projekt 
keretében) 
 
A projekt a változó gazdasági helyzethez alkalmazkodó képes helyi 
együttműködési rendszereket célozza meg. A nemzetközi konzorciumot Aalborg 



 

(Dánia) régió önkormányzata vezeti. A projekt eredményeinek feldolgozása jelenleg 
folyamatban van.  
 
Regionális foglalkoztatási stratégiák kidolgozása (a VP/2006/10 program 
támogatásával) 
 
A program célja a helyi és regionális foglalkoztatási stratégiák tervezése, 
az idősebb és fiatalabb generáció közti egyensúly megteremtése a Római 
Önkormányzat módszertani irodájával közösen. 2007-ben kidolgozásra került 
az idősebb munkaerő helyzetét bemutató, ajánlásokat is tartalmazó kiadvány a 
Közép-Magyarországi Régió vonatkozásában. A kiadvány angol nyelven is elkészült. 
Májusban a FEMI megrendezte a „Esélyek 45 felett” c. kétnapos nemzetközi 
konferenciát, melyen a hazai szakembereken túl, külföldi szakemberek is részt vettek 
 
„Munka és magánélet összeegyeztetése” munkacsoport vezetése (az SZMM 
forrástámogatásával) 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indított kezdeményezés célja, 
hogy a témával foglalkozó szervezetek és szakemberek közös munkája 
révén olyan kormányzati eszközöket dolgozzon ki, amelyek segítik a 
munka és a magánélet harmóniáját. A FEMI látja el a munkacsoport vezetését. 
2007 első félévében elkészült egy tanulmány, a munka - magánélet 
összeegyeztetését segítő és gátló tényezőkről Magyarországon. Ennek elektronikus 
változata a FEMI honlapján is elérhető.  
 
 Támogatott foglalkoztatás korszerűsítése (a MEH forrástámogatásával) 
 
Az Államreform Bizottság, Szociális és Foglalkoztatási munkacsoportján 
belül folyó fejlesztő munka a támogatott munkahelyek rendszerét hivatott 
felülvizsgálni. A program célja a reform értékű fejlesztési koncepció kialakítása, 
hazai és nemzetközi tapasztalatokra alapozva. A FEMI feladata a szakértői munka 
szervezése, stratégiai háttértanulmány elkészítése. A munkában az ország 20 kiváló 
szakembere vett részt kilenc workshopon és számos egyeztetésen. 
 
 
Új munkahelyek, jobb esélyek konferencia megrendezése (az OFA 
forrástámogatásával) 
 
A szakmai konferencia 2007. decemberében kerül megrendezésre, 
melynek célja, hogy felhívja a Közép-magyarországi régióban működő 
vállalkozások figyelmét az esélyegyenlőség szempontjaira. Továbbá 
segítséget, eszközöket, kapcsolatokat nyújtson a pályázatok során az 
esélyegyenlőség szempontú audithoz és a vállalati politikák elkészítéséhez. A 
konferencián kerül sor a Befogadó Munkahely 2007. évi díjainak 
átadására. 
 
Befogadó Munkahely Hálózat kialakítása (az SZMM forrástámogatásával) 
 



 

Az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év lehetővé teszi, hogy 
2007-ben még nagyobb hangsúly kerüljön a befogadó munkahelyi 
szemlélet az esélyegyenlőségi tervek elfogadásának terjesztésére. A projekt 
során a FEMI hét képzést szervez munkáltatóknak (minden magyarországi régióban 
egyet) a munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése céljából. Az Iroda interaktív 
munkahelyi esélyegyenlőségi tanácsadási tevékenységet alakított ki a 
www.humanstudio.egalnet.hu címen elérhető Internet oldalon. A program kapcsán 
elkészült a „Mi az esélyegyenlőségi terv 2007” CD-Rom segédlet a munkaadók 
részére. 
 

http://www.humanstudio.egalnet.hu/


 

Ábrák és Táblázatok 
 
 
 

1. ábra3 

 
Foglalkoztatási ráta nemzetközi összehasonlításban 2005-2006 

(15-64 éves korú népesség)   
 

 Foglalkoztatási 
ráta (%) 

2005. 

Foglalkoztatási 
ráta (%) 

2006. 

EU-25, 2006-
ban EU-27 

63,8 64,4 

Magyarország 56,8 57,3 

Budapest 65,4 65,1 

 
 

2. ábra4 

 
A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája az EU-ban és 

Magyarországon, 2006. 
 

% 

 
                                                 
3
 Forrás: European Labour Force Survey 2006. 

 
4
 Forrás: European Labour Force Survey 2006. 

 



 

3. ábra5 

 
 

                                                 
5
 Forrás: KSH Munkaerőmérleg, 2006.. 



 

 
4. ábra6 

 
A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája az EU-ban és 

Magyarországon, 2006. 
 

 
 

5. ábra7 
 

                                                 
6
 Forrás: Eurostat és KSH, 2006. 

7
 Forrás: KSH, 2006. 



 

 
 

6.ábra 8 
 

Aktivitás és munkanélküliség régiónként, 2006. 
 

 
 
 
 

                                                 
8
 Forrás: KSH és ÁFSZ, 2006. 



 

7. táblázat9 
 

Budapesti népesség gazdasági aktivitása (2005-2006) 
 

 (15-74 éves népesség, fő)10 
 

Időpont Foglalkoztatott Munkanélkül

i 

Inaktív 

2005. 757.400 36.600 546.06
6 

2006. 751.100 43.900 543.37
7 

 

 
 

 
 

 

8. táblázat11 
 

A Munkaügyi Központ kirendeltségein bejelentett üres álláshelyek száma 
(2004-2006) 

 
 

Megnevezés 2004. 2005. 2006. 

Normál álláshelyek száma 9.209 8.053 12.336 
 

Külföldiek foglalkoztatásával 
kapcsolatos álláshelyek száma 

81.469 77.723 76.741 
 

Támogatott álláshelyek száma 3.786 5.228 3.934 

Összesen: 94.464 91.005 93.011 
 

 
 

9. táblázat12 
 

Regisztrált álláskeresők száma, összetétele (fő) 

                                                 
9
 Forrás: KSH és ÁFSZ 2006. 

*ILO fogalmi rendszer alapján számított munkaerőmérleg adatok alapján, kerekítve 

** Fővárosi Munkaügyi Központ kirendeltségeibe járók, s ott álláskeresőként regisztrált emberek száma, 

kerekítve  

 
10

 Forrás: KSH-munkaerőmérleg, 2006. ,ILO defiiníció szerinti meghatározások 
11

 Forrás: ÁFSZ 2006. 
12

 Forrás: ÁFSZ 2006. 



 

 

Időszak Összesen  Pályakezdő  
Részarány 

% 
Nem 

pályakezdők  
Részarány 

% 

2005. XII. 
hó 21.123 1172 5,5 19.951 94,5 

2006. XII. 
hó 21.416 963 4,5 20..453 95,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. táblázat13    
         

A regisztrált álláskeresők és a KSH munkaerőmérleg (ILO szabvány) 
alapján a munkanélküliek közé tartozók számának változása (2005-2006, 

fő) 
 
 

Időszak 
KSH 

munkaerőmérleg 
ÁFSZ 

regisztráció 

2005.  21.123 36.600 

2006.  21.416 43.900 

 
 
 
 

11. ábra14 

 

Száz gazdaságilag aktív személyre jutó munkanélküli (fő) 

                                                 
13

 Forrás: KSH és ÁFSZ, 2006. 
14

 Forrás: KSH 2003. 
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12. ábra15 
 

Száz foglalkoztatottra jutó megyén kívülre eljáró dolgozó 
 

 
 

13. ábra 16 

Száz foglalkoztatottra jutó fővároson kívülre eljáró dolgozó 
 

 

                                                 
15

 Forrás: KSH 2003. 
16

 Forrás: KSH 2003. 
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14. ábra17 
 

- 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

Tartósan regisztrált munkanélküliek Budapesten (fő), 2001- 2006

Tartósan regisztrált

munkanélküli Budapesten

(fő)

 2 310     2 107     2 848    3400 3390 3209

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Forrás: RMK 2006. 
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15. táblázat18 
 

Fogyatékos személyek gazdasági aktivitása a fővárosban (fő) 

 Foglalkoztatott Munkanélküli 
Rokkantsági és öregségi 

nyugdíjas, járadékos Eltartott 

I. kerület 150 16 1.041 97 

II. kerület 664 48 2.925 495 

III. kerület 721 112 3.941 522 

IV. kerület 627 96 3.335 480 

V. kerület 180 23 1.227 157 

VI. kerület 252 31 1.718 201 

VII. kerület 403 88 2.478 286 

VIII. kerület 508 102 3.211 448 

IX. kerület 366 66 2.511 332 

X. kerület 477 102 2.902 426 

XI. kerület 811 115 4.485 683 

XII. kerület 373 38 1.824 360 

XIII. kerület 709 117 4.018 453 

XIV. kerület 810 110 4.948 1 025 

XV. kerület 469 97 3.020 352 

XVI. kerület 302 42 2.143 241 

XVII. kerület 358 61 2.444 328 

XVIII. kerület 506 71 3.192 384 

XIX. kerület 337 60 1.998 241 

XX. kerület 319 96 2.595 267 

XXI. kerület 439 83 2.680 415 

XXII. kerület 288 39 1.593 365 

XXIII. kerület 114 12 754 95 

Kerület megjelölése nélkül 15 52 172 24 

Főváros összesen 10.198 1.677 61.155 8.677 

                                                 
18

 Forrás: KSH, 2003. 
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16/a táblázat19 

 

 
 

16./b táblázat20 
 

 
 
 

 

                                                 
19

 Forrás: NCSSZI. Kapocs füzetek 2003. 
20

 Forrás: NCSSZI. Kapocs füzetek 2003. 
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17. táblázat21 

 

 
 
 

18. táblázat22 
 

Jelenleg van-e rendszeres fizetett munkája – a válaszadók százalékos 
megoszlása nemek szerint a fővárosban és országosan , 2006. 

 

 Roma nők Roma férfiak 

van nincs tanuló van nincs tanuló 

Budapest (%) 35,9 53,6 10,5 66,2 20,7 13,1 

Magyarország 
(%) 

16,1 73,4 10,5 28,6 60,5 11,0 

 

                                                 
21

 Forrás: NCSSZI. Kapocs füzetek 2003. 
22

 Forrás: FEMI utóelemzés (Kemény I.- Janky B. 2003.) 
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19. táblázat23 
 

15-29 éves népesség foglalkoztatottsága és gazdasági aktivitása, 2006. (%) 

  
15-24 éves népesség 15-29 éves népesség 

Budapest Magyarország Budapest Magyarország 

Foglalkoztatási 
arány 26% 24% 51% 42% 

Aktivitási arány 30% 28% 54% 47% 

 
 

20. ábra24 
 

Pályakezdő regisztrált álláskeresők számának változása a 

fővárosban 2000-2006 (fö)

874 867 854

1015

1147 1172

963
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2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

 
 

                                                 
23

 Forrás: KSH Munkaerő-felmérés 2005. 
24

 Forrás: RMK 2006. 
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21. táblázat25 

 
Foglalkoztatott nők és férfiak száma és aránya az aktív korú népességhez 

viszonyítva Budapesten —kerületenként 
 

kerület Foglalkoztatott 
nők 
(fő) 

Foglalkoztatott 
nők aránya a 

munkavállalási 
korú 

népességen 
belül 

% 

Foglalkoztatott 
férfiak 

(fő) 

Foglalkoztatott 
férfiak aránya 

a 
munkavállalási 

korú 
népességen 

belül 
% 

I. 
kerület 

5.152 67% 5.186 75% 

II. 
kerület 

18.947 66% 20.455 76% 

III. 
kerület 

28.393 63% 30.149 70% 

IV. 
kerület 

23.423 64% 24.423 70% 

V. 
kerület 

52.40 64% 5.533 61% 

VI. 
kerület 

8.951 62% 9.250 68% 

VII. 
kerület 

12.464 59% 12.833 65% 

VIII. 
kerület 

15.359 57% 16.711 64% 

IX. 
kerület 

12.052 60% 12.928 67% 

X. 
kerület 

16.641 62% 18.571 67% 

XI. 
kerület 

27.717 61% 30.463 66% 

XII. 
kerület 

12.708 66% 13.378 76% 

XIII. 
kerület 

23.889 64% 24.437 69% 

XIV. 
kerület 

24.317 62% 25.109 69% 

XV. 
kerület 

16.903 62% 18.559 69% 

XVI. 14.093 60% 16.216 70% 

                                                 
25

  Forrás: KSH népszámlálási adatsor 
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kerület 

XVII. 
kerület 

15.975 59% 18.264 69% 

XVIII. 
kerület 

19.137 60% 21.315 69% 

XIX. 
kerület 

13.862 62% 14.808 70% 

XX. 
kerület 

12.739 60% 14.084 68% 

XXI. 
kerület 

16.397 59% 18.263 67% 

XXII. 
kerület 

10.215 59% 11.834 68% 

XXIII. 
kerület 

3.872 60% 4.573 70% 
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22. ábra26 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Regisztrált álláskeresők nemek szerinti megoszlása 2000-2006 

(fő)

Férfi

Nő

Férfi 9289 8154 7809 8002 9245 8832 8173

Nő 11312 9536 9229 10021 12269 10948 10354

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 

 
 

23. táblázat27 
 

A munkát keresők összetétele az utolsó foglalkozásuk szerint, összevont 
foglalkozási főcsoportként 

 

Összevont foglalkoztatási 
főcsoport 

Munka-
nélküli (%) 

Egyéb 
munkát 

kereső (%) 

Munkát kereső együtt 
(%) 

Budapest Ország 

Vezető, értelmiségi 8,8 9,7 9,1 4,0 

Egyéb szellemi 17,8 18,8 18,2 10,6 

Szolgáltatási 18,5 16,7 17,8 14,1 

Mezőgazdasági 0,6 0,6 0,6 4,1 

Ipari, építőipari 24,6 21,0 23,2 34,2 

Egyéb 12,5 11,4 12,0 18,4 

Soha nem dolgozott 14,8 18,5 16,3 13,6 

Ismeretlen 2,5 3,2 2,8 1,0 

ÖSSZESEN: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

                                                 
26

 Forrás: RMK 2006. 
27

 Forrás: KSH 2003. 
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24. ábra28 
 

Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása 2000-2005 (fő)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

8 általánosnál kevesebb 546 483 432 474 542 548

Általános iskola 6753 5634 4952 5075 5411 5920

Szakm.képző, szakiskola 6666 5574 4855 4744 5067 5379

Szakközép-iskola, Technikum 5066 4410 3982 4106 4683 4854

Gimnázium 3356 2887 2678 2824 3252 3551

Főiskola, Egyetem 1895 1738 1772 2214 2886 3109

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
28

 Forrás: RMK 2005. 
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25. ábra29 
 

2000.
2001.

2002.
2003.

2004.
2005.

1908 Mft
2009Mft

1971 Mft
1943 Mft

1712 Mft
17900 Mft

13356

12351

10589
10378

9365

703930000 Ft 40000 Ft 50000 Ft 50000 Ft 53000 Ft

57 000 Ft

Munkaerőpiaci Alap FA decentralizált keret felhasználásának 

változása 2000-2005

Minimálbér

Érintettek száma

MPA összesge

 
 

26. ábra30 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Foglalkoztatási Alaprész decentralizált keret felhasználának 

megoszlása a fővárosban 2000-2005 (ezer Ft)

Képzés 856 558 787 667 729 349 743 000 556 198 340 000

Közhasznú 766 889 790 536 802 052 692 000 580 802 655 000

Bértámogatás 169 631 215 405 215 935 255 000 281 716 292 000

Egyéb 195 017 215 212 223 520 253 193 293 284 464 000

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

                                                 
29

 Forrás: RMK 2005. 
30

 Forrás: RMK 2005. 
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27. ábra31 

 

Szakirány Fő Aránya
% 

Szakirány Fő Arány
a% 

Idegennyelvi képzés 321 24,17 Kéz és lábápoló 24 1,81 

Számítógép-kezelő (-
használó) 

291 21,91 Európai üzleti asszisztens 23 1,73 

Könnyűgépkezelő 46 3,60 Szoftverüzemeltető 23 1,73 

Abc eladó 52 3,92 Marketing és reklám üi. 21 1,58 

Kereskedő vállalkozó 45 3,39 Irodavezető 21 1,58 

Kiadványszerkesztő 43 3,24 TB ügyintéző 20 1,51 

Személy- és vagyonőr 41 3,09 Marketing és reklámmen. 19 1,43 

Szociális gondozó és ápoló 37 2,79 Multimédia-fejlesztő 18 1,36 

Rendszerinformatikus 36 2,71 Vízvezeték és közp.szer. 17 1,28 

Szociális asszisztens 33 2,48 Pénzügyi és számviteli üi. 17 1,28 

Gyógyped.asszisztens 28 2,11 Virágkötő 16 1,20 

Nehézgépkezelő 27 2,03 Összesen 1219 100 
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2000.
2001.

2002.
2003.

2004.
2005.

767000 790000 802000

692000

581000
655000

4535
4399

3504

2951
2813

2530

Közhasznú foglalkoztatás támogatásának és érintetti létszámának 

változása 2000-2005

Érintettek

száma (fő)

Mpa

összege

(ezer Ft)
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 Forrás: RMK 2005. 
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 Forrás: RMK 2005. 
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