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Vezetői összefoglaló 

 
Magyarország munkaerőpiacára a 2008. év végén kirobbant globális gazdasági válság súlyos 
hatást gyakorolt, melyből a kilábalást lassú és „kétarcú” munkaerő-piaci folyamatok kísérik.  
Pozitívumként értékelhető, hogy a foglalkoztatottak létszáma Magyarországon a 2008. év IV. 
negyedévétől jelentkező jelentős esésből, 2010 IV. negyedévére már enyhe növekedésre 
tudott váltani, majd 2012-ben ez a tendencia folytatódott, illetve erősödött és a foglalkoztatási 
ráta immár kis mértékben meg is haladta a 2008. évben bekövetkező válság előtti szintet.1  

A munkaerőpiacon aktívak aránya, a foglalkoztatottak és munkaerő-piacon aktív 
munkanélküliek arányának növekedésével, Magyarországon 2012-ben tízéves csúcsra, 64 
százalékra emelkedett a 15-64 éves népességben. Vagyis ez azt jelenti, hogy a munkaképes 
korú népesség egyre nagyobb arányban van jelen a munkaerőpiacon, dolgozik, vagy keres 
munkát. Az 15-64 éves korú inaktívak száma a munkaerő-piacon aktívak számának 
növekedésével párhuzamosan folyamatosan csökkenő tendenciát követett. 

A 2013-as évközi adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak száma továbbra is 
növekszik, meghaladva a válság előtti utolsó év (2008) azonos időszakának foglalkoztatotti 
létszámát. A munkaerőpiacon aktívak aránya, a foglalkoztatottak és munkaerőpiacon aktív 
munkanélküliek arányának növekedésével, Magyarországon 2012-ben tízéves csúcsra, 64%-
ra emelkedett a 15-64 éves népességben, mely folyamat a 2013-as évben is folytatódni látszik. 

Az inaktívak számának jelentős csökkenése egy hosszabb időtávú, több tényezőre 
visszavezethető folyamat eredménye.  
Egyrészt megállapítható, hogy a válság az inaktívak egy rétegét nálunk is aktív álláskeresésre 
ösztönözte. Másrészt a munkanélküliségi, valamint a megváltozott munkaképességű 
embereket érintő támogatási rendszer jelentősen szűkült az utóbbi években (már a válságot 
megelőző időszakban is jelentkeztek jogosultsági szűkítések), illetve a tényleges álláskeresés 
hiányát a korábbinál szigorúbban szankcionálták. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy miközben a munkaerő-piaci aktivitás egyre emelkedik 
Magyarországon, a munkanélküliek számának és arányának jelentős növekedésével is 
találkozhatunk, mivel a megnövekedett kínálattal nem találkozik a munkakereslet, így a 
munkanélküliség tartósan magas, és a növekvő aktivitással még kissé tovább is emelkedhet. 
A 2011. évi népszámlálás frissen publikált alaptáblái is megerősítik azt, a munkaerőmérleg 
vizsgálatokból is kitűnő országos képet, hogy az utóbbi években a 15-64 éves inaktívak 
számának drasztikus csökkenése, főként az egyre szűkülő állami transzfer-kereseti 
lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci aktivizálódása 
miatt következett be. Azonban az is megállapítható, hogy az aktivizálódó népesség jelentős 
része, a közfoglalkoztatás kapacitásainak jelentős bővülése mellet is a munkanélküliek táborát 
gyarapította.  
 

A fővárosi munkaerő-piaci folyamatok, országoshoz hasonló, „kétarcúsága” abban 
nyilvánult meg, hogy miközben a foglalkoztatási ráta a fővárosban a foglalkoztatottak száma 
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Forrás: KSH éves munkaerőmérleg vizsgálat adatai. 



4 

meghaladta a válság előtti szintet, a munkanélküliségi ráta magas szinten, a válság előtt 
jellemző érték közelítőleg dupláján ragadt. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a fővárost még mindig 
az országos átlagnál érdemben kedvezőbb munkaerő-piaci mutatók jellemzik. 

A 2011. évi népszámlálás frissen publikált alaptáblái a munkaerőmérleg 
vizsgálatokból is kitűnő, országos munkaerő-piaci folyamatokhoz hasonló tendenciákról 
árulkodó képet erősítik meg a főváros vonatkozásában, mely szerint az utóbbi években a 15-
64 éves inaktívak számának 100 ezer főt meghaladó csökkenése volt tapasztalható 
Budapesten. Ez döntő részben az inaktív keresők számának csökkenésében mutatkozott meg. 
Vagyis az inaktívak számának jelentős csökkenése főként az egyre szűkülő állami transzfer-
kereseti lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci 
aktivizálódása miatt következett be. Azonban az is megállapítható, s egyben fontos 
figyelmeztető jel, hogy míg az aktivizálódás csak kis mértékben tudott eredményre jutni a 
fővárosi foglalkoztatottak számának 2001-2011 emelkedésében, ennél sokkal nagyobb 
mértékben a munkanélküliek számának 80 százalékos növekedéséhez járult hozzá ugyanezen 
időszak alatt. 
 

A hátrányos helyzetű fővárosi társadalmi csoportok munkaerő-piaci helyzetét 
kiemelten vizsgálja a monitoring jelentés. 

A fővárosban közelítőleg 123 ezer 15-64 éves fogyatékos és tartósan 
egészségkárosodott ember él (közülük 38 ezer fogyatékos) a 2011. évi népszámlálási adatok 
szerint. A fővárosi, 15-64 éves korú, tartósan beteg, illetve fogyatékos emberek mindössze 
16%-a dolgozik. A Budapesten élő, egészségkárosodott inaktív emberek 61%-a egyáltalán 
nem tartja magát alkalmasnak a munkavállalásra és nem is szeretne dolgozni – e mutató 
gyakorlatilag az országos értékkel megegyezik. Összegezve megállapítható, hogy az 
egészségkárosodottak munkavállalási esélyei az országhoz hasonlóan a fővárosban is 
kedvezőtlenek. A megváltozott munkaképességűek esélye az integrált foglalkoztatási 
lehetőségek tekintetében kedvezőtlen, azaz a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatását a 
piaci szféra nem vállalja fel. 

A nők foglalkoztatási színvonala Magyarországon jelentős mértékben elmarad az 
Európai Unió átlagától. Budapesten a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája jelentős mértékben 
meghaladja az országos mértéket (közel 8 százalékponttal), azonban a fővárosra is érvényes 
az a megállapítás, hogy a nők foglalkoztatási arányát jelentősen meghaladja a férfiaké. A 
regisztrált álláskeresők körében Budapesten 2008-tól 2012-ig, a nők minden évben többen 
voltak, mint a férfiak. A nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a 
jövedelmi viszonyok terén is találkozhatunk. Egy budapesti nő átlagban 70-75%-át keresi egy 
azonos munkakört ellátó férfi jövedelmének. A munkahelyi lehetőségek egyenlőtlen volta 
nemcsak a jövedelmek, hanem az munkahelyi előmenetel terén is jelentkezik, ez tapasztalható 
az úgynevezett "üvegplafon szindrómánál” is. A magyar nők alacsony foglalkoztatási szintje 
jelentős mértékben a kisgyermekesek alacsony foglalkoztatási arányából fakad.  

A fővárosban közelítőleg 8-9 ezer hajléktalan ember él. Közülük 2012-ben 3.000 
ember lakott átmeneti szállókon vagy családok átmeneti otthonában, 2.500 ember éjszakai 
menhelyeken töltötte éjszakáit. Célvizsgálatok szerint a fővárosi hajléktalanszállókon élők 
kisebb része rendszeres munkajövedelemért dolgozik (30-37%), hasonló arányban találhatók 
köztük alkalmi munkából élők. A legtöbb utcán élő hajléktalan ember a rendszeres és 
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bejelentett munka világából gyakorlatilag ki van rekesztve. A regisztrált fővárosi álláskereső 
hajléktalanok döntő többsége férfi, 36-60 év közötti, általános iskolát, vagy még azt sem 
végzett. 

Az intézményi nevelésből kikerülők 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. A 
fővárosi hajléktalanok körében – egyes becslések szerint – az intézményi nevelésből 
kikerülők aránya eléri a 25-30%-ot. 

Budapesten az idős népesség aránya magasabb az országos átlagnál is. A 60 évesnél 
idősebb népesség népességaránya a népszámlálások adatai szerint, a fővárosban 1980-ban 
20,3 %, 1990-ben 21,5 %, 2001-ben 23 %, 2011-ben 25,4 % volt.  Budapesten az idősödő, 55-
64 éves népesség aránya is 12% körüli értékről az elmúlt öt évben 14%-ot meghaladó szintre 
emelkedett. Az idősek aránya várhatóan az országban és a fővárosban folyamatosan és 
jelentősen emelkedik a közeljövőben is. A 60 évesnél idősebbek aránya a 25%-ot 2016-ra, a 
29%-ot 2030 táján érheti el a fővárosban. A foglalkoztatottság tekintetében az életkor 
emelkedésével növekszik a távolság az EU átlag és Magyarország paraméterei között. Az 50-
64 éves népesség foglalkoztatási rátája az EU átlagában meghaladja az 55%-ot, míg 
Magyarországon ettől 8 % százalékponttal elmarad (47,6%). Budapesten a foglalkoztatási ráta 
ebben a korcsoportban jóval magasabb, közel 55 %-os, vagyis eléri az Unió átlagértékét.  
A még foglalkoztatott 64 évesnél idősebb népesség aránya Magyarországon 3,7 % volt 2011-
ben, Budapesten e mutató az országos értéknek több mint duplája (7%), de elmarad az EU-15-
ök átlagától (8%). A munkavállalókat az életkor előrehaladtával egyre kevésbé szívesen 
alkalmazzák a munkaadók. A legtöbb magyar vállalkozásnál kevéssé, vagy egyáltalán nem 
aknázzák ki az idősebb munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. 
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1. Foglalkoztatási Helyzetkép  

1.1 Országos munkaerő-piaci folyamatok Európai Uniós kitekintéssel 

A foglalkoztatási helyzet az Európai Unióban, a 2008 végén bekövetkező globális 
gazdasági válság hatásainak munkaerő-piaci begyűrűzése után jelentős mértékben romlott. A 
foglalkoztatottak létszáma 2009-ben az EU egészét, illetve az egyes tagországokat tekintve is 
gyors ütemben csökkent, míg a munkanélküliek száma növekedett. A 2010. évet a 
foglalkoztatási helyzet stagnálása jellemezte, 2011-ben már a fő foglalkoztatási mutatók lassú 
ütemű javulása jelentkezett az EU egészét tekintve. 
A javuló tendencia a 2012. évben megszakadt, az EU-27 tagállamát együttesen tekintve a 
foglalkoztatási ráta tekintetében stagnálás mutatkozott, a munkanélküliség ráta pedig közel 1 
százalékponttal emelkedett. A folyamatok megerősítik a szakértői várakozásokat, melyek 
szerint még évekbe telhet, amíg az EU-ban a foglalkoztatottak száma, illetve a foglalkoztatási 
ráta eléri a válság előtti szintet. 
Az egyes tagállamokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az EU 27 tagállama közül 21-ben a 
foglalkoztatási ráta elmarad a válság előtti szinttől (Magyarország azon hat tagállam közé 
tartozott, ahol a foglalkoztatási ráta elérte, illetve meghaladta a válság előtti szintet). A 
munkanélküliségi rátát vizsgálva megfigyelhető, hogy az, Németország kivételével, az összes 
tagállamban emelkedett. (A legtöbb tagállamban igen jelentős mértékben.) 
Bizakodásra adhat okot, hogy a hazánk legfőbb kereskedelmi partnerének számító 
Németország mutatói mind a foglalkoztatási, mind a munkanélküliségi ráta tekintetében 
folyamatosan javultak és 2012-re érdemben meghaladták az országra jellemző, válság előtti 
szintet (1. táblázat). 
Az Európai Unió egészét tekintve a válság munkaerő-piaci következménye nemcsak és nem 
elsősorban az álláshelyek számának csökkenése volt, de hatott a munkaerőpiac és a 
munkavégzés főbb jellemzőire is. 

 
A foglalkoztatottak létszáma Magyarországon 2008 IV. negyedévétől 2010 III. 

negyedévéig csökkent, melyet a 2010 IV. negyedévétől enyhe növekedés váltott fel. 2011-ben 
Magyarország még a foglalkoztatási ráta mérsékelt ütemű növekedése volta tapasztalható. 
2012-ben ez a tendencia folytatódott, illetve erősödött, a foglalkoztatási ráta 1,2 
százalékpontos növekedéssel immár kis mértékben meg is haladta a válság előtti szintet.2  

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája Magyarországon 2012-ben éves átlagban 57,2% 
volt, ami 0,2 százalékponttal magasabb a válság előtti (2008. év végi) értéknél. Azonban a 
foglalkoztatási ráta jelenlegi értékével Magyarország még mindig majdnem nyolc 
százalékponttal marad el az Uniós átlagtól, a tagállamok közül mindössze Görögország és 
Spanyolország rendelkezik e téren nálunk gyengébb mutatóval.  
A tavalyi év végén a szakmai érdeklődés fókuszába került az a kérdés, hogy hány aktív korú 
munkavállaló dolgozik külföldön.2012-ben a KSH Munkaerő-felmérés éves átlagban 3878 

                                                           
2
Forrás: KSH éves munkaerőmérleg vizsgálat adatai. 
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ezer főnyi foglalkoztatottja közül 82,3 ezren jelöltek meg a munkavégzés helyeként 
országhatáron túli települést.3  

A munkanélküliek létszámának 2008 végétől a 2010 végéig tartó növekedési trendjét 
sem csökkenés, hanem stagnálás követte 2011-ben, majd 2012-ben is Magyarországon. 2011-
ben éves átlagban 468 ezren, 2012-ben 475 ezren voltak az ILO-definíciói szerinti 
munkanélküliek, ami 11%-os munkanélküliségi rátának felelt meg mindkét évben (2008 
végén a munkanélküliségi ráta 8 %-os volt).  A munkanélküliségi ráta szerinti uniós 
rangsorban Magyarország 2012 III. negyedévében a 27 tagország közül a 18. volt. (1-2 
táblázat) 4 
A regisztrált álláskeresők létszáma 2012 végén 569 ezer volt, ami közel 17 ezer fős (3 %-os) 
növekedést jelent az egy évvel azelőttihez képest, és jelentősen (122 ezer fővel) meghaladja a 
válság munkaerő-piaci hatásainak begyűrűzése előtti, 2008-as év végi szintet (477 ezer fő).5 
(3. ábra) A pályakezdő regisztrált álláskeresők aránya 2012-ben 9,1%-ról (52,9 ezer fő) 11%-
ra (61,5 ezer fő) emelkedett, és nőtt a 25 éven aluliak aránya is az álláskeresőkön belül. Az 
ellátási rendszer 2012. évi átalakítása következtében az álláskeresési járadékban részesülők 
száma drasztikusan csökkent (az ellátás 2012-ben a korábbi 270 nap helyett már csak 90 
napig járt), míg a munkanélküliség címén szociális ellátásban részesülőké 10%-kal nőtt. A 
nyilvántartott álláskeresők 52%-a semmilyen ellátásban nem részesült, ami közel 11 
százalékpontos növekedést jelent az előző évihez képest, illetve megerősíti az évek óta tartó 
növekedési trendet is. ( 4. ábra) A nyilvántartott álláskeresők egy része önhibáján kívül esett 
ki a támogatási rendszerből, mert nem tudott közfoglalkoztatáshoz vagy közhasznú önkéntes 
munkalehetőséghez jutni. 

A munkaerőpiacon aktívak aránya, a foglalkoztatottak és munkaerő-piacon aktív 
munkanélküliek arányának növekedésével, Magyarországon 2012-ben tízéves csúcsra, 64 
százalékra emelkedett a 15-64 éves népességben. Vagyis ez azt jelenti, hogy a munkaképes 
korú népesség egyre nagyobb arányban van jelen a munkaerőpiacon, dolgozik, vagy keres 
munkát. 

Az 15-64 éves korú inaktívak száma a munkaerő-piacon aktívak számának 
növekedésével párhuzamosan folyamatosan csökkenő tendenciát követett. Magyarországon 
2012-ben a 15–64 éves népességből 2.398 ezren voltak a 3.843 ezer foglalkoztatott és 475 
ezer munkanélküli mellett. Ez azt jelenti, hogy az inaktívak száma egy év alatt – részben 
demográfiai okból, részben a gazdaságilag aktívak irányába történő átrendeződésük miatt – 
126 ezer fővel csökkent és immár 218 ezer fővel elmaradt a 2008. évi, válság előtti értéktől. 
Az aktív korú inaktívakon belül a legnagyobb, 916 ezer fős csoportot továbbra is a 
nyugdíjasok jelentik, jóllehet a rokkantosítási- és felülvizsgálati eljárás szigorításával, az 
öregségi nyugdíjkorhatár fokozatos és folyamatos emelésével a nyugdíjban részesülők aránya 
az inaktívak érintett korcsoportjában folyamatosan csökkent évek óta (2011-hez képest 2012-
ben közelítőleg 33 ezer fővel). A második legnagyobb csoport 770 ezer fővel a nappali 
tagozatos tanulmányokat folytatóké volt, míg gyermekgondozási ellátásban 270 ezren, 
álláskeresési, szociális ellátásban 92 ezren (közel 20 ezer fővel kevesebben, mint 2011-ben) 
részesültek. A fennmaradó, személyhez rendelhető jövedelemmel nem rendelkezők száma 

                                                           
3
 Mivel a megfigyelés egysége a magyarországi cím, illetve az ott található háztartás, a MEF a külföldön 
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349 ezer fő (26 ezer fővel vannak többen, mint 2011-ben). Az aktív korú inkatív személyek 
közül mindössze 371 ezren szeretnének/tudnának dolgozni, közülük 127 ezer ember az 
álláskeresést már feladó passzív munkanélküli.6 (5. ábra) Az inaktívak számának jelentős 
csökkenése egy hosszabb időtávú, több tényezőre visszavezethető folyamat eredménye.  

Egyrészt megállapítható, hogy a válság az inaktívak egy rétegét nálunk is aktív 
álláskeresésre ösztönözte. Másrészt a munkanélküliségi, valamint a megváltozott 
munkaképességű embereket érintő támogatási rendszer jelentősen szűkült az utóbbi években 
(már a válságot megelőző időszakban is jelentkeztek jogosultsági szűkítések), illetve a 
tényleges álláskeresés hiányát a korábbinál szigorúbban szankcionálták. 

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy miközben a munkaerő-piaci aktivitás egyre 
emelkedik Magyarországon, a munkanélküliek számának és arányának jelentős 
növekedésével is találkozhatunk, mivel a megnövekedett kínálattal nem találkozik a 
munkakereslet, így a munkanélküliség tartósan magas, és a növekvő aktivitással még kissé 
tovább is emelkedhet. Az Magyar Nemzeti Bank előrejelzésében arra számít, hogy az elmúlt 
években jellemző 11 százalékos szintről 2014-ben 12 százalékra emelkedik a 
munkanélküliségi ráta, és 2015-re is csak nagyon kis mértékben csökken. 

A munkaerőpiacon megjelenő kínálati többlet „felszívása”, valamint a válság negatív 
munkaerő-piaci hatásainak mérséklése érekében, az előző- és a jelenlegi kormány is, a 
közfoglalkoztatásba bevont személyek számának jelentős növelését tűzte ki célul. A 2012. évi 
kedvező foglalkoztatási mutatókban jelentős szerepet játszott a közfoglalkoztatás is, amely a 
foglalkoztatottak számában bekövetkező növekedés jelentős részét magyarázza (A 
foglalkoztatottak száma a közfoglalkoztatottak nélkül 2012-ben 28 ezerrel nőtt, míg a 
foglalkoztattok száma összesen 64 ezer fővel növekedett). A közfoglalkoztatásnak 2012-ben 
minden korábbinál nagyobb szerep jutott, a költségvetési szférában ilyen formában 
foglalkoztatottak átlagos létszáma – az év eleji havi néhány tízezerről 100 ezer fölé nőve – 
90,8 ezer volt. Ez mintegy másfélszerese a 2011. évinek, és meghaladta az utóbbi években 
kiugrónak számító 2010. évi szintet is. 2012-ben a közfoglalkoztatottak döntő többsége (közel 
80%-a) teljes munkaidőben dolgozott. 

Megállapítható az is, hogy a közfoglalkoztatás jelentős részben a rossz munkaerő-piaci 
paraméterű, tartósan munkanélküliek köréből von be foglalkoztatottakat a munkaerőpiacra. A 
közfoglalkoztatás kiterjesztésével magyarázható, hogy az alacsony iskolai végzettségűek 
létszámának foglalkoztatottakon belüli csökkenése is lelassult 2012-ben.  

 
A 2013-as évet tekintve, a KSH által publikált évközi adatok alapján elmondható, 

hogy a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája tovább javult Magyarországon. 2013 
második negyedévben többen dolgoztak, mint 2012 azonos időszakában: 3.899 ezer 
foglalkoztatott volt, ami 59 ezer fős javulást jelent egy év alatt. A munkanélküliség is tovább 
csökkent, 2013 második negyedévben 449 ezren voltak munka nélkül, 22 ezerrel kevesebben, 
mint egy évvel ezelőtt. Ezzel egyébként a 15-64 évesek körében a munkanélküliségi ráta is 
0,6 %-kal csökkent, 10,3 százalékra. A 2013-as évközi adatok alapján az is látszik, hogy a 
foglalkoztatás éven belüli felfutása a második negyedévben volt erőteljes, amelynek 
hátterében valószínűleg a közfoglalkoztatási programok felpörgése áll. Ha a globális 
gazdasági válság kirobbanása előtt év (2008) II. negyedévi bázisidőszakkal vetjük össze 2013 
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második negyedévét, azt láthatjuk, hogy a foglalkoztatási ráta elérte, sőt meghaladta a 2008 II. 
negyedévi szintet, azonban a munkanélküliségi ráta (bár a 2013-at megelőző három év azonos 
időszakaihoz képest csökkenő tendenciát mutat), még mindig jelentős mértékben meghaladja 
a válság előtti szintet. 

A regisztrált álláskeresők száma 2013. június végére országosan 500 ezer fő alá 
csökkent (497 ezer főre). Ez az érték 2012 azonos időszakához képest, jelentős, több mint 27 
ezer fős csökkenésről tanúskodik és az elmúlt évek azonos (júniusi záróérték szerinti) 
időszakait tekintve 2008 júniusa óta nem is volt ilyen alacsony (akkor 416.617 fő volt). 
Azonban az is megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresők számában 2013 közepén még 
mindig igen jelentős többlet mutatkozott 2008 júniusához képest.    
 

A KSH által frissen publikált 2011. évi népszámlálás, gazdasági aktivitási alaptáblái, 
lehetőséget adnak a KSH által felvett, mintavételen alapuló éves munkaerő-mérleg 
vizsgálatokkal szemben, a teljes aktív korú népességi alapsokaságra kiterjedő vizsgálatra is, 
ezért érdemes ezeket az adatokat is megvizsgálnunk. 
A népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy 2001-hez képest 10 év alatt 3.667 ezer 
főről 3.881 ezer főre (214 ezer fővel), jelentősen nőtt a 15-64 éves népességen belül a 
foglalkoztatottak száma, a foglalkoztatási ráta pedig 53 %-ról 57 %-ra emelkedett. Ezen 
időszak alatt a munkanélküliek száma is jelentős mértékben 415 ezer főről 567 ezer főre (152 
ezer fővel) nőtt, a munkanélküliségi ráta, ezen adatok szerint 10 %-ról közel 13 %-ra 
emelkedett. 

Mindezek mellett a 15-64 éves inaktívak száma jelentősen csökkent 2001 és 2011 
között, 2.875 ezer főről 2.356 ezer főre (519 ezer fővel). Az 519 ezer fős népességen belül az 
inaktív keresők száma csökkent jelentősen. 487 ezer fővel, az eltartottak száma mindössze 32 
ezer fővel csökkent. Mindeközben ebben a 15-64 éves kohorszban a népességfogyás 144 ezer 
fő volt.7 

Vagyis megállapítható, hogy 2001-hez képest 2011-re a 15-64 éves inaktívak közül 
366 ezer fő átkerült a gazdaságilag aktívak közé, azonban 42 %-ukat a munkaerőpiac keresleti 
oldala nem volt képes felszívni, így a munkanélküliek sorába kerültek. 

Mindezek tovább erősítik azt, a munkaerőmérleg vizsgálatokból is kitűnő képet, hogy 
az utóbbi években a 15-64 éves inaktívak számának drasztikus csökkenése, főként az egyre 
szűkülő állami transzfer-kereseti lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők 
munkaerő-piaci aktivizálódása miatt következett be. Azonban az is megállapítható, hogy az 
aktivizálódó népesség jelentős része, a közfoglalkoztatás kapacitásainak jelentős bővülése 
mellet is a munkanélküliek táborát gyarapította.  

 

1.2 Regionális eltérések 

A foglalkoztatási folyamatok 2012. évi regionális különbségeit vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a közép-magyarországi (62,2%), a nyugat-dunántúli (61,7%) és a 
közép-dunántúli régió (59,9%) foglalkoztatási rátája jelentős mértékben meghaladta az 
országos átlagot (57,2%). Ugyanakkor a dél-alföldi régióé (55,8%) kisebb, a dél-dunántúli 
(52,9%), az észak-alföldi (52,1%) és az észak-magyarországi régióé (49,3%) jelentős 

                                                           
7
 Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálási alaptáblák 



10 

mértékben elmaradt attól. A munkanélküliségi ráta tekintetében (11% országosan) az észak-
magyarországi (16,6 %) és az észak-alföldi régió (14 %) mutatója jelentősebb, míg a dél-
dunántúli régió (12,1 %) mutatója kisebb mértékben haladta meg az országos értéket. A 
legalacsonyabb munkanélküliségi rátával Magyarországon a nyugat-dunántúli régió bírt (7,4 
%), ennél kissé magasabb érték jelentkezett a közép-magyarországi (9,3 %) és a közép-
dunántúli régióban (9,8 %). (6. táblázat)8 

A regisztrált álláskeresők számát (569 ezer fő) tekintve megállapíthatjuk, hogy a 
legtöbben az észak-alföldi (135 ezer fő) és az észak-magyarországi régióban (107 ezer fő) 
szerepeltek álláskeresőként a munkaügyi szervezet nyilvántartásában, míg legkevesebben a 
közép-dunántúli (53 ezer fő) és a nyugat-dunántúli régióban (36 ezer fő). A regisztrált 
álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított arányát vizsgálva a legmagasabb 
arányszámokat az észak-alföldi (21 %) és az észak-magyarországi régióban (21,2%), míg a 
legalacsonyabb a közép-magyarországi (6,6%) és a nyugat-dunántúli régióban (8 %) volt. (7. 
ábra és 8. táblázat.)9 

2013 II. negyedévében, a KSH által publikált évközi regionális adatok alapján, a 
foglalkoztatási ráta tekintetében legkedvezőbb helyzetben a közép-magyarországi (62,8%), a 
nyugat-dunántúli (61,4%) és a közép-dunántúli régió (60,9%) volt, ezen régiók foglalkoztatási 
rátája jelentős mértékben meghaladta az országos átlagot (58,3%). Ugyanakkor az észak-
alföldi (53,1%) és az észak-magyarországi régióé (51,2 %) lemaradása az országos átlaghoz 
képest jelentősnek mondható. A munkanélküliségi ráta tekintetében (10,3 % országosan) az 
észak-magyarországi (13,4 %) és az észak-alföldi régió (13,8 %) mutatója haladta meg 
jelentős mértékben az országos értéket. A legalacsonyabb munkanélküliségi rátával 
Magyarországon a nyugat-dunántúli régió bírt 2013 II. negyedévében (7,7 %). 

A regisztrált álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív arányát 
vizsgálva a legmagasabb arányszámokat 2013 júniusának végén, az észak-alföldi (17,9 %) és 
az észak-magyarországi régióban (18,2%), míg a legalacsonyabb a közép-magyarországi 
(6,4%) és a nyugat-dunántúli régióban (7 %) volt. 

 

1.3 Fővárosi munkaerő-piaci folyamatok 

A főváros gazdasági teljesítményét – a 2008-ban kezdődő és 2009-ben súlyosbodó 
gazdasági recesszió után – 2010-ben és 2011-ben is a legtöbb területen (az országoshoz 
hasonlóan) alapvetően kedvezőtlen, míg a 2012. évben vegyes folyamatok jellemezték.    
Ugyan a fővárosi regisztrált gazdasági szervezetek száma 2012-ben bővült, a fejlesztési 
ráfordítások folyó áron számolva jelentősen elmaradtak a 2011. évitől és a fejlesztések egy 
évvel korábbinál kisebb hányada összpontosult a fővárosban. Az ipari szervezetek termelése 
az országos átlagnál nagyobb mértékben esett vissza, ugyanakkor az építőipar teljesítménye 
az országos csökkenéssel szemben nőtt és a fővárosi székhelyű vállalkozások országos 
termelési értékből való részesedése tovább emelkedett. 

A gazdasági aktivitás – a KSH éves munkaerőmérleg vizsgálataiban közölt – mutatóit 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fővárosban a globális gazdasági válság begyűrűzése utáni 
időszakban az országos folyamatokhoz hasonlóan, negatív munkaerő-piaci folyamatok 
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jelentkeztek, majd az utóbbi két évben, szintén az országos folyamatokhoz hasonlóan, 
„kétarcúság” bontakozott ki.  

Foglalkoztatott 2008-ban a fővárosi 15–64 éves népesség 64,5%-a volt, míg 2012-ben 
64,2%-a, vagyis a foglalkoztatott népesség aránya elérte a válság előtti szintet. (9. táblázat) 
A munkanélküliségi ráta 2008-ban a 15-64 éves fővárosiak körében mindössze 4,3% volt, 
2012-re ez az érték már 9,4%-ra, vagyis több mint duplájára nőtt. (Ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy a munkanélküliségi ráta 2011-ben volt csúcson a fővárosban (9,7%-on), 
ehhez az értékhez képest 2012-ben minimális csökkenést mutatott).  

Tehát a fővárosi folyamatok, országoshoz hasonló, „kétarcúsága” abban nyilvánult 
meg, hogy miközben a foglalkoztatási ráta a fővárosban 2012-ben gyakorlatilag elérte, 
valamint a foglalkoztatottak száma meghaladta a válság előtti szintet, a munkanélküliségi ráta 
magas szinten, a válság előtt jellemző érték több mint dupláján ragadt.10 

A fővárosi gazdasági aktivitás mutatóit összehasonlító aspektusban vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a főváros foglalkoztatási rátája 2012-ben 2 százalékponttal haladta 
meg a közép-magyarországi régió, 5 százalékponttal Magyarország foglalkoztatási rátáját. A 
munkanélküliségi ráta tekintetében a fővárosi mutató a közép-magyarországi régió értékét 0,1 
százalékponttal meghaladta, de az országos mutatótól 1,6 százalékponttal elmaradt. Vagyis a 
korábbi évekhez hasonlóan, a fővárost még mindig az országos átlagnál érdemben kedvezőbb 
munkaerő-piaci mutatók jellemzik. (10. táblázat) 

A 2013-as évben, a KSH által publikált évközi adatok alapján, a II. negyedévben a 
foglalkoztatottak száma a fővárosi 15-64 éves népességben 761 ezer fő volt, ami a 2012 év 
azonos időszakához képest 14 ezer fős növekedést jelent, és jelentős mértékben meghaladta a 
globális pénzügyi válság kitörése előtti év (2008) II. negyedévének értékét is. A 
foglalkoztatási ráta 64,7 százalékra emelkedett. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta még 
mindig jelentős mértékben meghaladja a 2008 azonos időszakának szintjét, bár közelítőleg két 
százalékponttal kisebb a 2010, 2011 és 2012 év azonos időszakának értékeinél. 

 
A frissen publikált 2011. évi népszámlálási alaptáblák szerint Budapest lakónépessége 

1. 729.040 fő volt, amely 2001-hez képest közel 50 ezer fős népességcsökkenést jelez. A 15-
64 éves lakónépesség száma 2001-hez képest tíz év alatt 42.700 fővel 1.194.059 főre 
csökkent, a fővárosi lakónépesség csökkenése döntő részben az aktív korúakat érintette. 
A 15-64 éves lakónépesség fővárosi gazdasági aktivitását tekintve megállapíthatjuk, hogy a 
foglalkoztatottak száma a fővárosban 2011-ben 754 548 fő volt, amely 2001-hez képest 2,5 
százalékos növekedést jelentett. Ugyanezen időszakban a munkanélküliek száma a fővárosban 
közel 80 százalékkal 89.564 főre nőtt a korcsoportban. Az inaktívak száma 2011-ben 349.947 
fő volt, 2001-hez képest több mint 22 százalékkal, jelentős mértékben csökkent. Az 
inaktívakon belül különösen az inaktív keresők száma csökkent jelentősen, közel 32 
százalékkal, 174.661 főre. Az inaktívak másik nagy csoportjának, az eltartottaknak a száma 
ennél jóval kisebb mértékben, 10 százalékkal, 175.286 főre csökkent.11 

Mindezek tovább erősítik azt, a munkaerőmérleg vizsgálatokból is kitűnő, országos 
munkaerő-piaci folyamatokhoz hasonló tendenciákról árulkodó képet, mely szerint az utóbbi 
években a 15-64 éves inaktívak számának 100 ezer főt meghaladó csökkenése volt 
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tapasztalható a fővárosban. Ez döntő részben az inaktív keresők számának csökkenésében 
mutatkozott meg, az inaktívak számának jelentős csökkenése főként az egyre szűkülő állami 
transzfer-kereseti lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci 
aktivizálódása miatt következett be. Azonban az is megállapítható, s egyben fontos 
figyelmeztető jel, hogy míg az aktivizálódás csak kis mértékben tudott hozzájárulni a fővárosi 
foglalkoztatottak számának 2001-2011 közötti emelkedéséhez, ennél sokkal nagyobb 
mértékben a munkanélküliek számának 80 százalékos növekedéséhez járult hozzá ezen 
időszakban. 
 

A fővárosi regisztrált álláskeresők számában a válság begyűrűzése után hatalmas ugrás 
jelentkezett, számuk 2008-hoz (25.630 fő) képest 2010 közelítőleg duplája lett (47.771 fő). 
2012-re a regisztrált álláskeresők száma tovább nőtt (48.141 fő), s ez 1995 óta a legrosszabb 
értéknek mondható. Ha a munkanélküliségi ráta változását nézzük, még kedvezőtlenebb a 
kép, hiszen a 2012. év végi érték (6,1 %) szinte azonos a rendszerváltás óta, 1993. év végén 
mért legrosszabb értékkel (6,3 %).12 Az álláskeresők körében a korábbi évekhez hasonlóan 
túlreprezentáltak a nők, az idősebbek és a legfeljebb középfokú végzettségűek. Ugyanakkor új 
jelenség, hogy 2011-hez képest egy év alatt jelentősen nőtt a 25 évnél fiatalabb korosztályok 
reprezentáltsága a regisztráltak körében. A tartósan, vagyis 12 hónapnál régebben állást 
kereső emberek száma 2012-re, 2008-hoz képest közel megháromszorozódott. A pályakezdő 
munkanélküliek száma négy év alatt több mint háromszorosára nőtt 2012-re, 3.548 főre. Ez az 
érték még 2011-hez képest is kiugró növekedésről árulkodik. (11. táblázat) 

A 2013-as év júniusának végén a fővárosi regisztrált álláskeresők száma 47.069 fő 
volt, ami 2012 június végéhez képest közel 800 fős csökkenést mutat. Ugyanakkor a 2008 
június végi értékhez képest (23.887 fő) még mindig több mint a duplája a regisztrált 
álláskereső budapestiek száma. 
 

A frissen publikált 2011. évi népszámlálási alaptáblák alapján, a kerületközi 
eltéréseket tekintve megállapíthatjuk, hogy a 15-64 éves népesség legmagasabb arányban (74 
% feletti népességarány) a VI., VII., és a IX. kerületben volt megtalálható, míg 
legalacsonyabb arányban (64 % alatti népességarány) az I. a II. és a XII. kerületben a 
népszámlálás időpontjában. 

Az aktív korú népesség kerületi számarányával erős összefüggést mutat, hogy a teljes 
népességre vetített legmagasabb foglalkoztatási rátával (48 % feletti), a VI., VII., IX. és XIII. 
kerületben találkozhattunk. Ugyanakkor a teljes népességre vetített legalacsonyabb 
foglalkoztatási rátákat (43 % alatti) a XII., XXII. és XXIII. kerületben találhattuk. 
A teljes népességre vetített legmagasabb munkanélküliségi rátával (6 % feletti) a VII., VIII,. 
XXI., XXIII. kerületek bírtak, míg a legalacsonyabbal (4 % alatti) az I., II. és XII. kerületek.13 
 
A regisztrált álláskeresők viszonylatában jelentkező kerületközi eltéréseket vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy a 2008-tól 2012 végéig tartó időszakban minden fővárosi kerületben 
jelentős mértékben nőtt a regisztrált álláskeresők száma. A legtöbb regisztrált álláskereső a 
IV., a VIII. és a XIII. kerületben volt 2012-ben, a regisztrált álláskeresők számában 100% 
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 Forrás: NFSZ, regisztrált álláskeresőkre vonatkozó adatok idősorai 
13

 Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálási alaptáblák 
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feletti növekedés 2008 óta a XI. X.,,XVII.,XVIII., XIX.,XX.,XXI., XXII.  kerületekben 
jelentkezett.  (12. ábra)14 
 

Összességében megállapíthatjuk, hogy Magyarország munkaerőpiacára a 2008. év 
végén kirobbant globális gazdasági válság súlyos hatást gyakorolt, melyből a kilábalást lassú 
és „kétarcú” munkaerő-piaci folyamatok kísérik.  

Pozitívumként értékelhető, hogy a foglalkoztatottak létszáma Magyarországon a 2008. 
év IV. negyedévétől jelentkező jelentős esésből, 2010 IV. negyedévére már enyhe 
növekedésre tudott váltani, majd 2012-ben ez a tendencia folytatódott, illetve erősödött és a 
foglalkoztatási ráta immár kis mértékben meg is haladta a 2008. évben bekövetkező válság 
előtti szintet.15 A 2013-as évközi adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak száma 
továbbra is növekszik, meghaladva a válság előtti utolsó év (2008) azonos időszakának 
foglalkoztatotti számát.      

A munkaerőpiacon aktívak aránya, a foglalkoztatottak és munkaerő-piacon aktív 
munkanélküliek arányának növekedésével, Magyarországon 2012-ben tízéves csúcsra, 64 
százalékra emelkedett a 15-64 éves népességben, mely folyamat a 2013-as évben is 
folytatódni látszik. Vagyis ez azt jelenti, hogy a munkaképes korú népesség egyre nagyobb 
arányban van jelen a munkaerőpiacon, dolgozik, vagy keres munkát. Az 15-64 éves korú 
inaktívak száma a munkaerő-piacon aktívak számának növekedésével párhuzamosan 
folyamatosan csökkenő tendenciát követett. 

Az inaktívak számának jelentős csökkenése egy hosszabb időtávú, több tényezőre 
visszavezethető folyamat eredménye.  
Egyrészt megállapítható, hogy a válság az inaktívak egy rétegét nálunk is aktív álláskeresésre 
ösztönözte. Másrészt a munkanélküliségi, valamint a megváltozott munkaképességű 
embereket érintő támogatási rendszer jelentősen szűkült az utóbbi években (már a válságot 
megelőző időszakban is jelentkeztek jogosultsági szűkítések), illetve a tényleges álláskeresés 
hiányát a korábbinál szigorúbban szankcionálták. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy miközben a munkaerő-piaci aktivitás egyre emelkedik 
Magyarországon, a munkanélküliek számának és arányának jelentős növekedésével is 
találkozhatunk, mivel a megnövekedett kínálattal nem találkozik a munkakereslet, így a 
munkanélküliség tartósan magas, és a növekvő aktivitással még kissé tovább is emelkedhet. 
A 2011. évi népszámlálás frissen publikált alaptáblái is megerősítik azt, a munkaerőmérleg 
vizsgálatokból is kitűnő országos képet, hogy az utóbbi években a 15-64 éves inaktívak 
számának drasztikus csökkenése, főként az egyre szűkülő állami transzfer-kereseti 
lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci aktivizálódása 
miatt következett be. Azonban az is megállapítható, hogy az aktivizálódó népesség jelentős 
része, a közfoglalkoztatás kapacitásainak jelentős bővülése mellet is a munkanélküliek táborát 
gyarapította.  

A fővárosi munkaerő-piaci folyamatok, országoshoz hasonló, „kétarcúsága” abban 
nyilvánult meg, hogy miközben a foglalkoztatási ráta a fővárosban 2012-ben gyakorlatilag 
elérte, valamint a foglalkoztatottak száma meghaladta a válság előtti szintet, a 
munkanélküliségi ráta magas szinten, a válság előtt jellemző érték több mint dupláján ragadt. 
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 Forrás: NFSZ, regisztrált álláskeresőkre vonatkozó adatok idősorai 
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Forrás: KSH éves munkaerőmérleg vizsgálat adatai. 
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Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a fővárost még mindig 
az országos átlagnál érdemben kedvezőbb munkaerő-piaci mutatók jellemzik. 
A 2011. évi népszámlálás frissen publikált alaptáblái a munkaerőmérleg vizsgálatokból is 
kitűnő, országos munkaerő-piaci folyamatokhoz hasonló tendenciákról árulkodó képet 
erősítik meg a főváros vonatkozásában, mely szerint az utóbbi években a 15-64 éves inaktívak 
számának 100 ezer főt meghaladó csökkenése volt tapasztalható Budapesten. Ez döntő 
részben az inaktív keresők számának csökkenésében mutatkozott meg. Vagyis az inaktívak 
számának jelentős csökkenése főként az egyre szűkülő állami transzfer-kereseti 
lehetőségekből (szociális, rokkantsági transzferek) kiesők munkaerő-piaci aktivizálódása 
miatt következett be. Azonban az is megállapítható, s egyben fontos figyelmeztető jel, hogy 
míg az aktivizálódás csak kis mértékben tudott eredményre jutni a fővárosi foglalkoztatottak 
számának 2001-2011 emelkedésében, ennél sokkal nagyobb mértékben a munkanélküliek 
számának 80 százalékos növekedéséhez járult hozzá ugyanezen időszak alatt. 
 
 
 

2. Az esélyegyenlőség érvényesülése szempontjából 
kiemelten kezelendő célcsoportok helyzete a 
fővárosban 

 

2.1 Roma népesség  

Roma etnikumúnak a 2001. évi népszámláláskor 191 ezer személy vallotta magát 
Magyarországon, a 2011. évi népszámláláson már jóval többen, közel 316 ezren vallották 
magukat a roma nemzetiséghez tartozónak. 
Ennél a számnál még mindig jóval nagyobbak azok a népességszám-becslések, melyek az 
országos roma kutatások kapcsán láttak napvilágot. A Kemény István és Janky Béla által 
publikált 2003. évi országos roma-kutatás a cigány népesség 2003-as lélekszámát 600-650 
ezer főre teszi.16  

A roma lakosság lélekszámának éves növekedése a 2003-2012 időszakban évi kb. 12 
és 15 ezer fő között lehetet, így Kemény István és Janky Béla becsléseire alapozva azt 
mondhatjuk, hogy jelenleg közelítőleg 750-800 ezer roma élhet Magyarországon. Mindez azt 
is jelenti, hogy jelenleg közelítőleg a teljes magyar lakosság 8%-a lehet roma. 2021-re a roma 
népesség lélekszáma elérheti a 880-910 ezer főt. A csökkenő nem-roma népességgel szemben 
létszámuk nő, és a demográfiai előrejelzések szerint a következő 50 évben népességen belüli 
arányuk a jelenlegi 8%-ról 11-13%-ra emelkedik.  

A roma népesség fővárosi lélekszáma az országos lélekszám tizedére, közelítőleg 75-
80 ezer főre tehető, mely lélekszám 2021-ig elérheti a 90-95 ezer főt. A 2011. évi 
népszámláláson 20.151 fővárosi lakos mondta magát romának. A magukat romának mondó 
fővárosi polgárok legnagyobb számban a VIII. kerületben élnek (3.050 fő), de 1.000 főt 
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 Kemény István és Janky Béla: A 2003. évi cigány felmérésről, 2004 



15 

meghaladó számban élnek a IV., VIII., IX., X.,XIII., XIV., XV.,XVIII.,XX., XXI. kerületben 
is. 

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

A romák foglalkoztatási helyzetét tekintve rendkívül súlyos problémát jelent, hogy az 
aktív korú romák negyede semmilyen rendszeres munkavégzési tapasztalattal sem 
rendelkezik.  Magyarországon az aktív korú romák mindössze 27%-ának van valamilyen 
munkája, beleértve az alkalmi munkát és a vállalkozói tevékenységet is, és mindössze 23% 
azok aránya, akiknek rendszeres munkája van. 

A romák foglalkoztatotti aránya a közép-magyarországi régióban a többi régió 
értékeihez mérten kiugróan magasnak mondható (57%), más magyar régió értékei legalább 22 
százalékponttal maradnak el ettől. A legrosszabb a helyzet az észak-magyarországi (17%) és 
az észak-alföldi régióban (14%). (13. táblázat) 
Budapesten a romák 64%-ának van munkája, 57%-uk pedig rendszeres munkát végez, ami 
országos viszonylatban kiugróan jó mutatónak tekinthető, egyedül Pest megye mutatói 
közelítik meg ezt az értéket. (14. táblázat) 

Budapesten is igaz azonban az országos jelenség, hogy a nemek szerinti 
foglalkoztatottság jelentősen eltér a roma népességen belül. Míg a fővárosi roma férfiaknak 
több, mint  75%-a, addig a nőknek mindössze 40%-a dolgozik rendszeresen. A roma nők 
foglalkoztatására negatívan hat a magas gyermekszám, ami miatt a szülőképes korú roma nők 
negyedrésze gyakorlatilag folyamatosan inaktivitásba kényszerül. 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 70%-a legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezik.  A 16-64 éves roma 
lakosság 17%-a még a 8 általánost sem fejezte be, és további 53% csupán 8 osztályos 
végzettséggel rendelkezik, 26%-uk viszont szerzett valamilyen szakképzettséget is. Az 
érettségizettek aránya viszont mindössze 2%, a diplomásoké pedig csak 1%. Az iskolázottság 
tekintetében a romák körében nagyok a területi egyenlőtlenségek. Az északkeleti és a keleti 
területek mutatói a legrosszabbak. A kevesebb, mint 8 osztályt végzettek aránya az észak-
magyarországi, az észak-alföldi és a dél-alföldi régióban is meghaladja a 20%-ot. A 
szakképzettséggel, érettségivel, vagy diplomával rendelkezők aránya viszont csak 19-25%. 
Ezzel szemben Közép-Magyarországon a legalább szakképzettséget szerzettek aránya 56%. 
Budapesten a romák kétharmada (62%) rendelkezik szakképzettséggel, érettségivel vagy 
diplomával. 
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2.2 Fogyatékos, tartósan egészségkárosodott emberek 

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás szerint összesen 867 ezer fogyatékos illetve 
tartósan beteg, 15-64 éves korcsoportba tartozó ember él. A 2001. évi népszámlálás adataihoz 
képest jelentős növekedést tapasztalhatunk, mivel akkor 602 ezer 15-64 éves korú ember 
vallotta magát fogyatékosnak, vagy tartósan betegnek. A 2011. évben magát fogyatékosnak 
296.825 fő vallotta magát a 15-64 éves korosztályból. A fő fogyatékossági csoportokat 
tekintve 47 %-uk volt mozgássérült, 22 %-uk értelmi fogyatékos, mentális sérült, 13 %-uk 
vak, gyengénlátó, aliglátó, 10 %-uk siket, nagyothalló, 9 %-uk súlyos belszervi fogyatékos. A 
15-64 éves, tartósan beteg, illetve fogyatékos ember többsége (53 % -a) nő. 

A 867 ezer aktív korúnak minősülő, tartós egészségi problémával élő ember 
mindössze közel 15%-a foglalkoztatott.  

A fővárosban közelítőleg 123 ezer 15-64 éves fogyatékos és tartósan 
egészségkárosodott ember él (közülük 38 ezer fogyatékos) a 2011. évi népszámlálási adatok 
szerint. A fővárosban élő 38 ezer fogyatékos ember 35 %-a mozgássérült, 20 %-uk értelmi 
fogyatékos, mentális sérült, 14 %-uk vak, gyengénlátó, aliglátó, 13 %-uk siket, nagyothalló, 
10 %-uk súlyos belszervi fogyatékos. A 15-64 éves, fővárosi tartósan beteg, illetve fogyatékos 
ember többsége (53 % -a) nő. 

A fővárosi, 15-64 éves korú, tartósan beteg, illetve fogyatékos emberek mindössze 
16%-a dolgozik. (15. táblázat)  

A munkaképes korú egészségkárosodott népesség iskolázottsága lényegesen 
alacsonyabb, mint az azonos korú többségé. Bár a népesség többségéhez hasonlóan az 
egészségkárosodott emberek körében is emelkedett az iskolai végzettség, még így is az 
egészségkárosodott emberek iskolai végzettségének színvonala jóval alacsonyabb azokénál, 
akik az egészségesek csoportjába tartoznak. Körükben igen jelentős a legfeljebb általános 
iskolát végzettek aránya: az azonos korú népességben ez egy ötöd míg náluk több mint 
egyharmad.  

A tartósan egészségkárosodottak, valamint a fogyatékossággal élők elsődleges 
jövedelmi forrása a rokkantsági nyugdíj (68%-uk részesül benne) vagy a rokkantsági járadék 
(14%-uk részesül benne). A fogyatékos inaktív emberek jelentős része folyamatosan ápolásra, 
gondozásra szorul, ami a családi körben élő fogyatékos ember esetében további családtagnak 
jelent állandó, a munkaerőpiactól távol tartó lekötöttséget. Az intézményekben élő fogyatékos 
személyek döntő része helyhez kötött, ugyanakkor helyben nincs lehetősége munkát végezni. 

A Magyarországon élő, egészségkárosodott inaktív emberek négy csoportba 
sorolhatók: tízből hat személy (60%) egyáltalán nem tartja magát alkalmasnak a 
munkavállalásra és nem is szeretne dolgozni, 13% képesnek tartja magát a munkára, de nem 
szeretne dolgozni, 15%-uk szeretne dolgozni, de jelenleg nem keres munkát, míg 12% 
tekinthető aktív álláskeresőnek.   

A Budapesten élő, egészségkárosodott inaktív emberek 61%-a egyáltalán nem tartja 
magát alkalmasnak a munkavállalásra és nem is szeretne dolgozni – e mutató gyakorlatilag az 
országos értékkel megegyezik. Ugyanakkor a fővárosi egészségkárosodottak 19%-a képesnek 
tartja magát a munkára, de nem szeretne dolgozni, 11%-uk szeretne dolgozni, de jelenleg nem 
keres munkát, míg 8% tekinthető aktív álláskeresőnek. Vagyis a fővárosi inaktív 
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egészségkárosodott emberek munkavállalási hajlandósága még az országosan jelentkező 
alacsony értéket is alulmúlja. (16. táblázat) 

 A fővárosi egészségkárosodottak körében, a 16%-nyi foglalkoztatott 90%-a 
rendszeresen végez munkát (ideértve a csekély számú vállalkozót is) és csak 10%-uk alkalmi 
munkavállaló. Az állandó munkahellyel rendelkezők (12%) fele részmunkaidőben dolgozik, 
és ez az arány lényegesen meghaladja a részmunkaidős állások teljes populációra vetített 
elterjedtségét a magyar munkaerőpiacon.  A fővárosi egészségkárosodással élő 
foglalkoztatottak körében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók aránya 60%, 
míg 40%-uk részmunkaidőben dolgozik, vagyis a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya 
jelentős mértékben elmarad az országos értéktől.  
 

Összegezve megállapítható, hogy az egészségkárosodottak munkavállalási esélyei az 
országhoz hasonlóan a fővárosban is kedvezőtlenek. A megváltozott munkaképességűek 
esélye az integrált foglalkoztatási lehetőségek tekintetében kedvezőtlen, azaz a fogyatékos 
munkavállalók foglalkoztatását a piaci szféra nem vállalja fel. A dolgozó „szerencsések” 
döntő többsége nem „piaci” feltételek (és bérek) mellett foglalkoztatott.  
A fogyatékos emberek helyzetét különösen nehezíti, hogy az akadálymentes közlekedés, a 
hivatalok és szolgáltató szervezetek akadálymentes megközelítése, elérése jelentős 
erőfeszítések ellenére sem megoldott. A foglalkoztatott fogyatékos emberek lakóhelye és 
munkahelye közötti kapcsolat fontos mutatója – az ingázáson kívül – a munkahelyre való 
bejárás időtartama, módja, vagyis a közlekedési eszköz. A munkába járó fogyatékos és nem 
fogyatékos emberek között főleg abban van eltérés, hogy igénybe vesznek-e közlekedési 
eszközt vagy sem. A fővárosban élő fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak és – ha 
tehetik – olyan munkahelyet választanak, melyet gyalog is megközelíthetnek, mivel a 
munkahelyek elérése a közutak és a tömegközlekedés akadálymentességi hiányosságai miatt 
nehézkes. Sajnos a legtöbb közszolgáltató intézmény nem rendelkezik elég forrással ahhoz, 
hogy nem csak az intézmény belső terét, hanem annak közvetlen külső környezetét is 
akadálymentessé tegye, így jelentős mértékben sérülhet a fogyatékos emberek 
esélyegyenlősége a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén is.  
A Tárki 2011. évben publikált adatai alapján az egészségkárosodással élő népesség 27%-át 
érte már élete során a munkavállalás kapcsán hátrányos megkülönböztetés.  Minden tizedik 
megkérdezett egészségkárosodott ember arról számolt be, hogy a munkavállalás területén 
gyakran vagy szinte mindig hátrányos megkülönböztetés áldozatává válik.  

 

2.3 Nők  

A nők foglalkoztatási színvonala Magyarországon jelentős mértékben elmarad az Unió 
átlagától. Míg az EU-27 átlaga a 16-64 éve nők foglalkoztatási arányát tekintve átlagban 58,9 
% volt (EU-25-öt tekintve 59,2) addig Magyarországon ugyanez az érték csak 52,1% volt. Az 
Unió 13 tagországában 2012-ben teljesítették azt a célkitűzést, hogy a nők foglalkoztatási 
rátája elérje a 60%-ot, Magyarország jelentős mértékben el van maradva ettől a célkitűzéstől. 
e tekintetben mindössze Máltát, Görögországot, Olaszországot és Spanyolországot előztük 
meg az Unió 27 tagállama közül.  
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Az Unió összes tagállamában érvényes, hogy a 15-64 éves korcsoportban a nők 
foglalkoztatási rátája elmarad a férfiakétól, az EU-27 átlagát tekintve, több mint 10 
százalékpontos ez az elmaradás. Magyarországon a 15-64 éves népesség körében a férfiak 
foglalkoztatási rátája 2012-ben 62,5% volt, addig a nőké csak 52,1%. Magyarországon a nők 
15-64 éves népességen belül aránya 51%-os, míg a foglalkoztatottakon belüli arányuk 
mindössze 46%-ot tett ki. Az aktív korú inaktívak körében a nők aránya 59%-os volt, vagyis 
jelentősen meghaladja a férfiak reprezentáltságát.  

Budapesten a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája jelentős mértékben meghaladja az 
országos mértéket (közel 8 százalékponttal), azonban a fővárosra is érvényes az a 
megállapítás, hogy a nők foglalkoztatási arányát jelentősen meghaladja a férfiaké (59, 8 % a 
67, 9 %-kal szemben.) A foglalkoztatottak aktív korú népességhez viszonyított aránya 
kerületenként és nemenként megerősíti azt az összefüggést, amelyet eddig a foglalkoztatási 
adatok alapján fogalmaztunk meg.  Kivételt az V. kerület jelent, ahol a nők 
foglalkoztatottsága a női aktív korú népességen belül nagyobb hányadot tesz ki, mint a férfiak 
megfelelő mutatószáma. E mögött az állhat, hogy a kerületben kiemelkedően sok a 
szolgáltatási jellegű munkahely, amelyeket tipikusan nők töltenek be.  

A regisztrált álláskeresők körében Budapesten 2008-tól 2012-ig, a nők minden évben 
többen voltak, mint a férfiak, míg országosan ennek az ellenkezője érvényes. Szintén tetten 
érhető, hogy a tartósan álláskeresők körében, a nők aránya az álláskeresés időtartamának 
elhúzódásával növekszik. (17. táblázat) 

A nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a jövedelmi viszonyok 
terén is találkozhatunk. Magyarországon az alkalmazásban álló férfiak és nők átlagos fizetése 
között mintegy 20-25% különbség tapasztalható a férfiak javára. Egy budapesti nő átlagban 
70-75%-át keresi egy azonos munkakört ellátó férfi jövedelmének, vidéken ez az arány jobb, 
elérheti a 80-85%-ot is.  
A munkahelyi lehetőségek egyenlőtlen volta nemcsak a jövedelmek, hanem az munkahelyi 
előmenetel terén is jelentkezik, ez tapasztalható az úgynevezett "üvegplafon szindrómánál” is. 
 

2.4 Kisgyermeket nevelők 

A magyar nők a fentiekben részletezett alacsony foglalkoztatási szintje jelentős 
mértékben a kisgyermekesek alacsony foglalkoztatási arányából fakad. A 3 év alatti 
gyermeket nevelők esetében a foglalkoztatási ráta 14%-os, ami Európában a 
legalacsonyabbnak számít. 

A nők és a kisgyermekesek foglalkoztatási helyzetének szoros együttállását pedig a 
magyarországi női-férfi szerepmodellek hagyományos beágyazódása magyarázza. A 
Népességtudományi Kutató Intézet 2009-es felmérése szerint a nők kizárólagos otthoni 
szerepvállalásával még mindig több mint a társadalom fele (53%) egyetért. Ez az arány 7%-
kal csökkent ugyan az előző, 2000-ben végzett adatfelvétel óta, ám az EU 27 tagországa közül 
így is csak Lengyelországban értenek egyet a hazainál többen (65% feletti mértékben) azzal, 
hogy a nők feladata a család ellátása, míg a férfiaké a pénzkeresés. (18. táblázat) 

A családi szerepekből fakadó nemek közötti egyenlőtlen feladatmegosztás mélyen 
gyökerező 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 
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munkát végeztek, mint a férfiak. Budapesten ez a különbség még nagyobb, a 4-5 órát is eléri. 
A férfiaknak, bár munkaerő-piaci aktivitásuk nagyobb, több a szabadidejük.  

A gyermekvállalás, gyermeknevelés nagymértékben befolyásolja a munkaerő-piaci 
esélyeket és (a fentiekben részletezettek miatt)  döntő mértékben a nőket érinti 
Magyarországon17. A 15-64 éves népességbe tartozók több mint negyede (26,6%-a) 
gondoskodott 15 évesnél fiatalabb gyermekről, míg ez az arány az azonos korú nők esetében 
28,8%. A kutatás szerint a gondozási teendők érdemben csak a nők munkaerő-piaci jelenlétet 
befolyásolják, a gyermeket nevelő férfiaknak mindössze 2%-a jelezte, hogy a gyermeknevelés 
hatással volt munkaerő-piaci státusára, szemben a nőket jellemző közel 32%-os aránnyal. A 
nők 16,9%-át egyértelműen a gyermekek felügyeletével kapcsolatos nehézségek korlátozzák a 
munkavállalásban (15,8%-uk emiatt egyáltalán nem, a fennmaradó 1,1% pedig csak 
részmunkaidőben dolgozott). További 14,9% szintén a gyermeknevelés miatt, de saját döntése 
alapján nem, vagy csak erősen korlátozottan volt jelen a munkaerőpiacon.  

A gyesről, gyedről a munkába való visszatérés jelentős akadálya, ha nem áll 
rendelkezésre megfelelő számú bölcsődei férőhely. Bár Magyarország nagy részén 
problémaként jelentkezik a bölcsődei férőhelyek számának elégtelensége, e tekintetben 
Budapest az országos viszonyokhoz képest lényegesen kedvezőbb helyzetben van: a 
Magyarországon működő összes bölcsődei férőhelyek harmada a fővárosban található.  
 

2.5 Hajléktalanok 

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

A fővárosban közelítőleg 9 ezer hajléktalan ember él. Közülük 2012-ben 3.000 ember 
lakott átmeneti szállókon vagy családok átmeneti otthonában, 2.500 ember éjszakai 
menhelyeken töltötte éjszakáit. Az év folyamán a főváros legtöbb forgalmas közterületét 
érintően célzottan folyt a hajléktalan emberek felkutatása, és számukra a fővárosi 
ellátórendszerben a szabad férőhelyeken való elhelyezés biztosítása.  

A hivatalos nyilvántartások szerint az országban egy időben közel tizenegyezer 
otthontalan embernek nyújtanak szállást az ellátó intézmények. Budapesten a hivatalosan 
engedélyezett férőhelyek száma 2012. decemberében 5.500 (átmeneti szállón 3.000, éjjeli 
menedékhelyen 2.500), míg vidéken 5.200 (átmeneti szállón 2.600, éjjeli menedékhelyen 
2.600) volt.  

A Menhely Alapítvány „Február 3” Munkacsoportja 2013 márciusában publikált 
gyorsjelentése a 2013 februárjában elvégzett felmérésük eredményeit dolgozta fel és tette 
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 Forrás: Munkavégzés és családi kötöttségek, 2010 c. tanulmány, 2011, KSH 
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közzé.  A kérdőíves felmérésében idén minden eddiginél több település, szervezet, illetőleg 
válaszadó hajléktalan ember (9.793 fő)18 vett részt, a szállókon alvók 70 %-a (6.706 fő). 
A felmérés adataiból láthatjuk, hogy (a kérdőíves kutatás adatfelvétele napján, 2013. február 
3-án) Budapesten a válaszadók 75 %-a szálláson lakott (1.057 ember élt közterületen és 3.166 
ember aludt szálláson). Vidéken a válaszadóknak csupán 64 %-a lakott szálláson (2.030 
ember élt közterületen és 3540 ember aludt szálláson). A kutatás eredményei azt mutatták, a 
válaszadó fedél nélküliek kétharmada vidéken él (34 %-uk Budapesten, 66 %-uk vidéki 
városban).  

Miközben Budapesten hullámzóan stagnált, addig vidéken folyamatosan növekedett az 
elmúlt öt év adatfelvételeiben az abba bekerülő közterületen élő fedél nélküli emberek száma. 
Számuk az adatrögzítések napján 2008-ban 2.565 (Budapesten 1.189, vidéki városokban 
1.376), 2009-ben 2.862 (Budapesten 1.360, vidéki városokban 1.502), 2010-ben 3.068 
(Budapesten 1.150, vidéki városokban 1.720), 2011-ben 2870 (Budapesten 1.150, vidéki 
városokban 1.720), 2012-ben 2.339 (Budapesten 876, vidéki városokban 1.463), 2013-ban 
3.087 (Budapesten 1.057, vidéki városokban 2.030) fő volt.  Az adatfelvétel rögzített adatai 
alapján elmondható, hogy még ezen a napon is országszerte mintegy háromezer ember töltötte 
éjszakáját fedél nélkül. Vagyis fontos kiemelni, hogy a hajléktalanság nem csak Budapest 
problémája. 19 

Célvizsgálatok szerint a fővárosi hajléktalanszállókon élők kisebb része rendszeres 
munkajövedelemért dolgozik (30-37%), hasonló arányban találhatók köztük alkalmi 
munkából élők. A kutatások szerint a hajléktalanok többségének életkora 38-44 év között van. 
A hajléktalan nők száma az elmúlt tíz évben becslések szerint megduplázódott, arányuk 25%-
ra növekedett a fővárosi hajléktalan populáción belül. A hajléktalanok számának valós és 
pontos meghatározása problematikus, ugyanis a fővárosban és közvetlen környékén sok 
ember él nem lakás célú helyiségekben, illetve önkényesen elfoglalt ingatlanban. Ezek az 
emberek nem „közterületen” élnek, lakáshelyzetük rendezetlensége és bizonytalansága miatt 
azonban hajléktalanoknak tekinthetők.  

A legtöbb utcán élő hajléktalan ember a rendszeres és bejelentett munka világából 
gyakorlatilag ki van rekesztve. Esetükben a pénzkereset (és az alapvető létfenntartás) 
biztosítéka a kartonozásból, a guberálásból, illetve hajléktalan újságok eladásából származó 
bevétel. Azok a hajléktalanok, akik rendszeres szálláslehetőséghez jutnak, a munkavállalás 
szempontjából valamivel jobb helyzetben vannak. Bár bejelentett munkahely híján számukra 
is inkább a fekete- illetve szürke "munkaerőpiacon" adódik lehetőség. 
A regisztrált álláskeresőként nyilvántartott hajléktalanok száma nem ad pontos képet a 
munkanélküli hajléktalanok valós számáról, mivel csak egy részük jelenik meg a 
regisztrációban. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az utóbbi 4 évben a regisztrált fővárosi 
álláskereső hajléktalanok száma is jelentős mértékben növekedett. A regisztrált fővárosi 
álláskereső hajléktalanok döntő többsége férfi, 36-60 év közötti, általános iskolát, vagy még 
azt sem végzett. A regisztrációban eltöltött idő alapján megállapítható, hogy a regisztrált 

                                                           
18 A válaszadó hajléktalan emberek: Budapesten 4.223 (szállón 3.166, utcán 1.057), vidéki városokban 5.570 

(szállón 3.540, utcán 2.030), azaz országosan összesen 9.793 (szállón 6.706, utcán 3.087).  
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 Forrás: menhely Alapítvány „Február 3.” Munkacsoportjának sajtóanyaga (2013. március)  
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álláskereső hajléktalanok 20-25%-a marad tartósan álláskeresőként a regisztrációban. (18. 
táblázat) 

A hajléktalanság kialakulásában több probléma játszik szerepet, ezért többirányú 
segítséggel, az egészségügyi, a szociális és a foglalkoztatási szolgáltatások 
összekapcsolásával lehet csak eredményt elérni. A hajléktalanná válás okai közül a 
leggyakoribb a kapcsolati konfliktus, gyakori ok továbbá az intézményekből való kikerülés 
(nevelőotthon, kórház, szociális intézmény, börtön stb.). Ennek részben oka lehet az is, hogy a 
kórházi ágyak számának csökkentése nem járt együtt a pszichiátriai, valamint a szociális 
intézményi férőhelyek meghatározott mértékű növelésével. Ugyancsak növekedni látszik a 
gazdasági (jövedelmi, munkaerő-piaci) okokból bekövetkező hajléktalanság aránya.  

A hajléktalanok kapcsán mérhető fővárosi véleményeket, attitűdöket vizsgáló 
„Hajléktalanok Budapesten” elnevezésű kutatási program fő megállapítási közé tartozott, 
hogy a budapesti polgárok többsége, bár zavarja őket az utcán fekvő hajléktalanok látványa, 
támogatja a hajléktalanok megélhetési stratégiáit. Azon megkérdezettek többsége, akik 
közvetlenül pénzzel is támogatják a hajléktalanokat, havonta 1-3 alkalommal teszik ezt, míg 
azon budapestiek harmada, akik természetbeni adománnyal (élelmiszerrel, ruhával, takaróval 
stb.) támogatják a hajléktalanokat, félévente, negyede ritkábban teszi ezt. A természetbeni 
adományokkal segítő válaszadók közel harmada félévnél gyakrabban támogatja a 
hajléktalanokat ebben a formában, bár csupán 3%-uk vallott úgy, hogy heti rendszerességgel 
teszi ezt.  Napjainkban többféle, hajléktalanok által árusított újság is forgalomban van (Fedél 
nélkül, Flaszter stb.), melyekről a fővárosiak közel fele vallott úgy, hogy szokta vásárolni 
valamelyiket. A többség nem fogadja el az újságot a pénzéért cserébe, vagy van, amikor 
elfogadja, van, amikor nem. Azok többsége, aki elfogadja az újságot ilyen helyzetben a 
hajléktalan árusítótól, csak átfutja a lapot, míg harmaduk alaposan átolvassa. 

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. A hajléktalanok lakhatási helyzetének megoldását is fontosnak ítélik a budapestiek: 
ezt a problémát elsősorban további hajléktalanszállók építésével, több férőhely kialakításával 
orvosolnák.  

A hajléktalanok rossz higiénés körülményeik és hiányos táplálkozásuk miatt 
különösen veszélyeztetettek a fertőző betegségek (hepatitis, TBC stb.), valamint fagyások és 
fekélyes szövődmények tekintetében. A beteg hajléktalan emberek elérése, egészségügyi 
ellátáshoz való juttatása, betegségekből való lábadozásuk feltételeinek biztosítása – otthon 
hiányában – az egészségügyi és a szociális ellátó rendszerek feladata.  
 
 

2.6 Hátrányos helyzetű, intézményi nevelésből kikerülő fiatalok  

A fővárosban az átmeneti és tartós nevelésben élő gyermekek száma évek óta 2.000 fő 
körül mozog. A felmérések tanulsága szerint az intézményi nevelésben élők esetében 
összegződnek, hatványozódnak a deprimáltságot kialakító tényezők (tanulási problémák, más 
kulturális kód és szokásrendszer). Ezáltal nagymértékben predesztináltak lesznek arra, hogy 
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felnőtt korukban a társadalom peremére szoruljanak, esély nélkül a felemelkedésre. Általános 
tapasztalatként elmondható, hogy a gyerekek jelentős hányada nagyobb korában kerül be az 
intézményhálózatba, sok időt tölt ott, és késői életkorban hagyja el az intézményeket. 

Az intézményi nevelésből kikerülők 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 irányában 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.), amelyek 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 intézményben nevelkedő fiatalok nagy 
részének az intézetből való kikerülés után a lakhatása sem megoldott, melynek hiányában a 
munkavállalás is szinte lehetetlen. A fiatalok nagy része talajtalanná válik, az intézmény 
elhagyásakor kapott életkezdési támogatást rövidesen feléli, és a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésről a kezdeti kudarcok után – támogatás hiányában – gyorsan lemond. A 
munkakeresést feladja, munkanélküliként nem is regisztráltatja magát. Alkalmi és szezonális 
munkákból tartósan nem képes biztosítani megélhetését, életvitele kriminalizálódhat, esetleg a 
fedél nélkül élők számát gyarapítja.  

A fővárosi hajléktalanok körében – egyes becslések szerint – az intézményi nevelésből 
kikerülők aránya eléri a 25-30%-ot. Az intézményekből korábban kikerülők egy része a 
megszűnt munkásszállókról került az utcára. Az „intézetis” minősítés meglehetősen alacsony 
fokozatot jelent a hajléktalan-társadalom hierarchiájában is. 

Az ellátó intézményrendszer a fiatalok alapvető ellátását biztosítja (lakhatásuk, 
élelmezésük és ruházkodásuk a törvényi szabályozásnak megfelelő). A fiatalok szakellátása 
bonyolultabb képet mutat. Itt a jogszabályi előírások megvannak, a szakmai sztenderdek 
szintén, melyeket azonban helyi szinten kell konkretizálni, harmonizálni a helyi személyi és 
technikai infrastruktúrához. E területen jelentős az elmaradás. Szakma tanulására jelenleg két 
fővárosi gyermekotthonban van mód, a szakmai képzés az adottságok szerint elsődlegesen 
terápiás céloknak felel meg. 

Intézményesen biztosított pályaorientációs, tevékenység alacsony hatásfokú. 
Megfelelő mennyiségű, speciális felkészültségű tanár, illetve tematika, szakmódszertani háttér 
hiányzik az ellátórendszerből. Mindehhez társul még, hogy a fővárosban és környékén – az 
ország egészét figyelembe véve – van a legtöbb intézményi férőhely, így az intézményekből 
kikerülők elhelyezkedési esélyeit alapvetően meghatározzák a fővárosi munkaerőpiac 
elvárásai. 
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2.7 Idősek és idősödők 

Magyaroszágon a 60 évesnél idősebb népesség aránya az utóbbi harminc évben 
folyamatosan növekedett. Népességarányuk a népszámlálások időpontjában, 1980-ban    17,2 
%, 1990-ben 18,9 %, 2001-ben 20,3 %, 2011-ben 23,6 % volt. A 60 év feletti életkori 
csoportban másfélszer annyi nő található, mint férfi, amely a férfiak átlagosan korábbi 
mortalitásával magyarázható. 

Az elmúlt években az ország egészéhez hasonlóan Budapest népessége is öregedett, az 
elmúlt öt évben a lakosság átlagéletkora 40,5 évről 41 év fölé nőtt.   
Budapesten az idős népesség aránya magasabb az országos átlagnál is. A 60 évesnél idősebb 
népesség népességaránya a népszámlálások adatai szerint, a fővárosban 1980-ban 20,3 %, 
1990-ben 21,5 %, 2001-ben 23 %, 2011-ben 25,4 % volt.  
Budapesten az idősödő, 55-64 éves népesség aránya is 12% körüli értékről az elmúlt öt évben 
14%-ot meghaladó szintre emelkedett. 

 A 60 évesnél idősebb népesség aránya a fővárosban legmagasabb (30 % feletti) a I,. 
II., V., XII., legalacsonyabb (22 % alatti) a IV., VIII., X. kerületben. Az idős férfinépesség az 
átlagosnál nagyobb arányban él a (budai) II. és XII., illetve jóval alacsonyabb arányban a IV., 
VII., VIII., IX., X., XXI., XXXIII. kerületekben. Az idős férfiak Budapest egyes kerületeiben 
jóval alacsonyabb életkort élnek meg, mint a nők.   

Miután idős korba lépnek a „Ratkó-évjáratok” és azok gyermekei is, ez a kettős hatás 
már mindenképpen a korcsoportok arányvesztését eredményezi majd. Az idősek aránya 
várhatóan az országban és a fővárosban folyamatosan és jelentősen emelkedik a közeljövőben 
is. A 60 évesnél idősebbek aránya a 25%-ot 2016-ra, a 29%-ot 2030 táján érheti el a 
fővárosban.20 

Budapest népességének átlagéletkora várhatóan jelentősen növekszik, 2021-re elérheti 
a 43 évet is. A főváros népességének elöregedése szempontjából munkaerő-piaci problémát 
jelent, hogy 2020-ra a 65 évesnél idősebb, inkatív korúnak számító népesség aránya akár 5%-
kal növekedhet (2011-ben 19 % volt), a teljes népesség közel negyedét elérve.  

A foglalkoztatottság tekintetében az életkor emelkedésével növekszik a távolság az 
EU és Magyarország paraméterei között. Az 50-64 éves népesség foglalkoztatási rátája az EU 
átlagában meghaladja az 55%-ot, míg Magyarországon ettől 8 % százalékponttal elmarad 
(47,6%). Budapesten a foglalkoztatási ráta ebben a korcsoportban jóval magasabb, közel 55 
%-os, vagyis eléri az Unió átlagértékét.  

A 50-59 éves, döntően még nyugdíj előtt álló idősödő korcsopoton belül a fővárosban 
az aktivitási ráta igen magas (78,5 %), azonban ez igaz a korcsoportba tartozó 
munkaerőpiacon aktívak munkanélküliségi rátájára is (10,5 %). A  fővárosi regisztrált 
álláskeresők – 2012. év decemberi értékek szerint – 29%-a az 50 év feletti korosztályba 
tartozott. Az 55 év feletti korosztályba a fővárosi regisztrált álláskeresők közel 16,3%-a 
tartozott.  

Magyarországon a munkavállalók jóval korábban hagyják el a munkaerőpiacot, mint 
az E_27-ek átlaga. Míg Magyarországon 2011-ben egy munkavállaló 29,7 aktív évet töltött a 
munkaerőpiacon, addig az EU-27 átlagát tekintve ez az érték 34,7 év volt.   

                                                           
20

 Forrás: Adler Judit: A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete, GKI Zrt. , 2006  
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A még foglalkoztatott 64 évesnél idősebb népesség aránya Magyarországon 3,7 % volt 2011-
ben, Budapesten e mutató az országos értéknek több mint duplája (7%), de elmarad az EU-15-
ök átlagától (8%). (20. táblázat) 

Az idősek foglalkoztatása a fővárosban a pénzügyi és kereskedelmi területen jelentős, 
és főleg a fővárosban és vonzáskörzetében valósul meg, mivel Budapest az ország 
legjelentősebb pénzügyi, igazgatási, logisztikai és idegenforgalmi központja.   
Foglakozási főcsoportok szerint az idősebb foglalkoztatottak között a vezetői munkakörben 
dolgozók száma magasabb, ami logikus következménye annak, hogy a vezetői munkakörök 
betöltéséhez a szakmai kvalitásokon túlmenően sok tapasztalatra és vezetői gyakorlatra van 
szükség. 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. Adler Judit kutató vezetésével vizsgálta a 45 éven felüliek 
foglalkoztatásával kapcsolatos munkaáltatói attitűdöket. A kutatás megállapította, hogy a 
munkavállalókat az életkor előrehaladtával egyre kevésbé szívesen alkalmazzák a 
munkaadók. Az idősödő munkavállalók hátrányos helyzete mind a felvételi eljárásoknál, 
mind az elbocsátásoknál megjelenik. A legtöbb vállalkozásnál kevéssé, vagy egyáltalán nem 
aknázzák ki az idősebb munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. Az idősödő 
munkavállalók munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként a 
romló egészségi állapotból és a képzettségbeli hiányosságokból eredő problémákra vezetik 
vissza a munkaadók, amely problémák költségessé teszik az idősödő munkavállalók 
alkalmazását. Ugyanakkor a munkaadók keveset tesznek az idősödő munkavállalók 
képzettségi szintjének és egészségügyi állapotának javítása érdekében.  
 
 
 

3. Foglalkoztatást segítő szolgáltatások a 
fővárosban 

 
A 2010-2012 közötti időszakban Budapesten a foglalkoztatást segítő szolgáltatások is 

változtak. E szolgáltatások jelentős része állami szervezésű, illetve finanszírozású. Ennek 
triviális oka, hogy a szakfeladat ellátása elsősorban állami kötelezettség. A Fővárosi 
Önkormányzat, illetve szervezeti egységeinek, és a kerületi önkormányzatoknak elsősorban a 
közfoglalkoztatás megszervezése során állnak fenn kötelezettségei, de közös feladataik 
vannak a munkanélküliek segélyezésének, szűrésének, továbbá a munkaerőpiacra kivezetést 
segítő beavatkozások tervezésének és működtetésének területén is. A Fővárosi Önkormányzat 
kötelező feladata e területen a hajléktalanokra irányul. Ezen kívül másodlagos, az Egyenlő 
bánásmód törvény által rárótt feladat a település esélyegyenlőségi programjának működtetése, 
amelynek szintén van a foglalkoztatási ágazatra gyakorolt hatása. E két feladatát elsősorban a 
Budapest Esély Nonprofit Kft. útján látja el, a hajléktalan emberek munkába helyezkedési 
esélyeinek javítása terén egyre jelentősebb szerepet vállal a BMSZKI is. 
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3.1 A közfoglalkoztatás működése   

A közfoglalkoztatás szabályozása második éve folyamatos átszervezésen ment 
keresztül.  2012. március végétől lehetővé téve, hogy 6 és 8 órás, illetve 3-4 hónapnál 
hosszabb időtartamban biztosítson 8 órás foglalkoztatást a közmunkásoknak. A 
munkavállaláshoz már nem csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők 
juthatnak, hanem bármely regisztrált álláskereső is. Jellemző a munkavállalói aktivitásra, 
hogy egy-egy státusz feltöltésénél kétszeres-háromszoros a túljelentkezés, így a „bekerülés” 
sajnos sok esetben várólista alapján történik. A közvetített ügyfelek között a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők hangsúlyozottan szerepelnek az ellátatlanokhoz képest. 
A közfoglalkoztatás a kommunális területek, azaz a fővárosi közterületek (az FKF Zrt. 
bevonásával), a fővárosi közparkok (a FŐKERT Zrt. bevonásával), és a strandok, 
gyógyfürdők napi gondozására terjed ki. A kerületi közfoglalkoztatás az adott 
önkormányzattal kötött szerződések alapján történik. A közfoglalkoztatás radikális átalakítása 
szinte teljes mértékben ellehetetlenítette annak „külső” szervezési lehetőségét. Az új 
jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a kerületi intézményben dolgozók munkáltatója a 
szervező társaság (ez esetben a Budapest Esély) legyen.  

 
A Budapest Esély feladata ez ügyben a fővárosban regisztrált hajléktalan álláskeresők 

bevonása az egyes fővárosi közfeladatok ellátására. A Fővárosi Önkormányzat és a BFK 
Munkaügyi Központ hajléktalanokat ellátó kirendeltsége által közvetített személyek 
vonhatóak be. A lehetséges keretszámot pedig az illetékes munkaügyi kirendeltség aktuális 
támogatási keretei determinálják. A 2012. évi közfoglalkoztatás csak március végén 
indulhatott, s az év során hét különböző, 3-8 hónapos programokra töredezve, lehetett 
szervezni.  A Budapest Esély a Munkaügyi Központ év közben felszabaduló kereteit azonnal 
leigényelve, és rohammunkával feltöltve májusra elérte és az év végéig tartotta a 150 fő körüli 
dolgozói létszámot, az éves átlaglétszám 129 fő lett (21. táblázat).  

A Budapest Főváros Kormányhivatal Haller utcai kirendeltségén a 2012-es évben 
mintegy 4 702 fő hajléktalan álláskeresőt tartottak nyilván. A regisztrált álláskeresők több 
mint a fele az FHT-ban részesült. A Budapest Esély ügyfélszolgálata az év során 776 főt 
fogadott.  A szerződéskötések száma (439) valamivel csökkent a 2011. évihez képest (554), 
ennek oka a foglalkoztatási forma megváltozása, a hosszú időtartamú foglalkoztatás előtérbe 
kerülése, aminek következtében lehetővé vált, hogy (az előző évi 3-4 hónapos futamidejű 
szerződések helyett) több hónapra szóló munkaszerződéseket köthessünk. Tehát a 
szerződések számának csökkenése ellenére az átlaglétszámban jelentős növekedés 
mutatkozik, ez a foglalkoztatási forma a 2011. évi 99 helyett 2012-ben már 129 fős átlaggal 
zárta az évet. A cég az év során összesen 8 programot indított, ezzel minden pályázati 
lehetőséget kihasznált. A március közepétől folyamatosan induló programok döntő része a 
fővárosi közüzemi cégek számára kínált státuszokat, segédmunka körben. A 6 órás 
foglalkoztatást a strandok igényelték, számukra április elejétől október végéig volt biztosítva 
a területek folyamatos rendbetételéhez szükséges 30 státuszt. A Főkert és az FKF Zrt. 
telephelyein egészen év végéig segítették a mindennapi munkát a közfoglalkoztatottak. A 
Budapest Esélynél a márciusi induláskor 4 státuszt indult brigádvezető munkakörben, további 
két státusz ügyviteli és 1 státusz irodai adminisztrátor segítette a közfoglalkoztatás 
gördülékenységét. 
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A Budapest Esély 2012-ben már csak a VIII. és a XIV. kerület számára szervezte a 
közfoglalkoztatást. A megszólított ügyfelek száma 1.590 fő. A cég összesen 619 
munkaszerződés megkötését készítette elő, de saját státuszra csak 116 munkaszerződést 
lehetett kötni (22. táblázat).  
A fővárosban élő hajléktalan emberek 2013-ban is több információs csatornán keresztül 
értesülhetnek az induló közfoglalkoztatási programokról. Leggyakrabban, a Budapest Esély 
által jelezett munkaerőigényre válaszul, a munkaügyi kirendeltség közvetíti ki a 
munkavégzésre alkalmas jelentkezőket. A regisztrált álláskeresőknek kiközvetítés esetén – ha 
egészségügyileg alkalmasak – kötelező elvállalniuk a munkát, ellenkező esetben 
együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget és törlik őket a regisztrációból. Az 
aktív korú ellátásban részesülök, (Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás) számára a 
támogatás megítélésének egy éves időszakán belül kötelező 30 napos munkát vállalniuk. 
(Amennyiben nem sikerül közfoglalkoztatásban elhelyezkedniük, úgy önkéntes munkával (az 
erre regisztrált civil szervezetnél), vagy háztartási munkával a megfelelő APEH bejelentést 
követően, illetve egyszerűsített munkavállalásival is teljesíthetik ezt a kötelezettségüket). 
Másik jellemző útja a hajléktalan emberek számára szervezett közfoglalkoztatásba való 
bekapcsolódásnak, ha közvetlenül a Budapest Esély ügyfélszolgálatán érdeklődik az ügyfél. 
Jellemzően a hajléktalan ügyfelek egymásnak is átadják az információkat, a már 
közfoglalkoztatásban dolgozók is szólnak a szállótársuknak, ismerősüknek stb. Ebben az 
esetben (ha éppen nincsen induló közfoglalkoztatási program, vagy már betelt a fogadható 
jelentkezők keretszáma) várólistára kerül az ügyfél, és így a soron következő felvételnél tud 
belépni a közfoglalkoztatásba. A 2013-as évben a Budapest Esély egymást követően, 
folyamatosan indította közfoglalkoztatási programjai, így a közfoglalkoztatásra jelentkezők 
viszonylag rövid idő alatt (egy-háromhetes várakozást követően) be tudtak kapcsolódni a 
közfoglalkoztatásba. A Budapest Esély közfoglalkoztatott dolgozóinak jelentős része a 
Főkert, az FKF és a fővárosi fürdők telephelyein végez segédmunkás státuszban tisztítási, 
területkarbantartási feladatokat, de az év során az egyes időszakokat tekintve 2 és 5 fő között 
mozgott a magasabb végzettséget igénylő, pl. ügyviteli munkákban dolgozók száma. 2013-
ban, augusztus végéig a Budapest Esély összesen 242 szerződést kötött közfoglalkoztatás 
keretében megvalósuló munkavégzésre, a legmagasabb havi közfoglalkoztatotti zárólétszám 
júniusban jelentkezett (183 fő). 

A Budapest Esély 2013-ban is vizsgálta a közfoglalkoztatásban résztvevő ügyfeleinek 
a szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét. Az ügyfelek intézménnyel való elégedettsége 
nyolc vizsgálati szempont tekintetében 4,5-ös vagy a feletti átlagot mutat, vagyis kiváló. Az 
ügyfelek intézménnyel való elégedettsége öt vizsgálati szempont tekintetében 4–4,5–ös átlag 
(jó-kiváló) között helyezkedik el. Az összes szempont összevont értékelése alapján az 
ügyfelek intézménnyel való általános elégedettségének átlagértéke 4,5-ös. 
Az ügyfelek szakemberekkel való elégedettsége az összes vizsgálati szempont tekintetében 
4,5-ös vagy a feletti átlagot mutat, vagyis kiváló. Az összes szempont összevont értékelése 
alapján, az ügyfelek szakemberekkel való elégedettségének átlagértéke 4,6-os. 
Az ügyfelek felkínált munkákkal való elégedettsége az elérhető fizetés kivételével a vizsgálati 
szempontok tekintetében 4-es átlagú, vagyis jó. Ugyanakkor az ügyfelek elérhető fizetéssel 
kapcsolatos átlagos elégedettsége a közepesnél valamivel gyengébb mértékű (2,9). Az összes 
szempont összevont értékelése alapján, az ügyfelek felkínált munkával való elégedettségének 
átlagértéke 3,7-es. 
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A szolgáltatás tekintetében az ügyfelek közelítőleg 14,3%-a nyilatkozott úgy, hogy a 
szolgáltatás színvonala jobb volt, mint amire előzetesen számított, több mint 80% az előzetes 
elvárásainak megfelelőnek értékelte a szolgáltatást. Mindössze a válaszadók kevesebb, mint 
5%-a minősítette nem megfelelőnek a szolgáltatást. 
A szolgáltatással kapcsolatos jövőbeni elvárások kapcsán, a kérdésre választ adó ügyfelek 
döntő részben és szignifikáns mértékben a részletesebb tájékoztatás, a személyre szabott 
ügyintézés, valamint többféle szolgáltatás biztosítása iránti igényüket fejezték ki. 
 
 A Budapest Esély Nonprofit Kft.-n kívül, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: 
BMSZKI), saját gazdasági szervezetével (BMSZKI Kft.) a hajléktalanok közvetlen 
foglalkoztatásának megszervezését is ellátja. Ennek keretében a fővárosi közszolgáltató 
szervezetekkel vállalkozási szerződést köt, az elvállalt munkák végrehajtására pedig 
hajléktalanokat alkalmaz.  
 

3.2 Munkaerő-piaci szolgáltatások működése  

A Budapest Esély a BFK Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján, elsősorban 
az ő általuk közvetített álláskeresőket segítette piaci munkahelyekre. E szolgáltatások 
kiadásainak 85%-át  a Munkaügyi Központ finanszírozza eseti pályázat és támogatási 
szerződés szerint. Az egész évre tervezett célparaméter 80 fő volt, a cég év végéig 89 fő tudott 
piaci munkahelyre elhelyezkedni. 

A 2011-ben a Fővárosi Munkaügyi Központtól nyert szolgáltatási pályázati program 
2012. március végén igen eredményesen zárult. A Budapest Esély egy év alatt 1.796 főt 
fogadott, 453 főnek sikerült munkahelyet, képzést ajánlani. Közülük 331 fő nyílt piaci, 72 fő 
támogatott munkahelyre, és 50 fő képzésre került. A hajléktalanként regisztrált 245 fő közül 
73 főt sikerült pozitív kimenethez juttatni (15 főt piaci, 38 főt támogatott munkahelyre, 20 főt 
képzésbe).  

A 2012. évi pályázat csak szeptembertől indulhatott, mindössze 4 hónapos, decemberi 
zárással. Így ezen a területen a cég 2012-ben a korábbi évekhez képest kisebb kapacitással és 
létszámban tudta a feladatot ellátni. A Munkaügyi Központ (KMRMK) pályázati kiírásán 
nyertes pályázat alapján két fővárosi kerület álláskeresőinek nyújtott munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat, 216 fő álláskereső számára egyéni tanácsadást, továbbá 540 fő álláskereső 
számára csoportos álláskeresési technikák oktatást. A program 2012. december 31-ig tartott, 
ezen időszak alatt az elvárt 20%-os eredményindikátor teljesült. A megjelent 756 főből 
pozitív kimenetelben részesült 89 fő (23. táblázat). 
A további, pályázati forrásokat 2012-ben hét uniós támogatású és két hazai finanszírozású 
foglalkoztatás-fejlesztő projekt biztosította. A projektek célcsoportjai alacsony végzettségű 
álláskeresők és tartós munkanélküliek (Út a piaci munka világába-projekt), hajléktalanok 
(Sarokpont és Alkalmi munkavállalói-projektek), roma emberek (Roma-net program). E 
mellett a cég a Migrációs kerekasztal létrehozásában is partnerként közreműködött.  A 
projektekbe az év során 436 álláskereső vonódott be, az év során 55 projektrésztvevő nyílt 
munkaerő-piaci munkahelyet talált, további 181 fő képzésben vett részt. 
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4. Fővárosi szolgáltatások a munkáltatók 
segítéséért – a települési esélyegyenlőségi 
program 

 
A Főváros a helyben lévő munkáltatók számára a foglalkoztatás támogatása érdekében 

különböző szolgáltatásokat biztosít. Így szakmai kiadványok, rendezvények, fórumok, illetve 
képzések és információs szolgáltatás segítségével támogatja a munkavállalók munkahelyi 
beilleszkedését. E mellett az intézményi és civil segítő szervezetek módszertani 
koordinációját is ellátja, fenti szakmai kiadványok készítésébe és terjesztésébe, illetve a 
szakmai fórumokba és képzésekbe is bevonva ezen szervezetek szakembereit. Ezeket a 
szolgáltatásokat a fővárosban a Budapest Esély Nonprofit Kft. nyújtja, közszolgáltatási 
szerződés keretében. A szolgáltatások nagy része a munkahelyi befogadást és a befogadó 
munkahelyek kialakítását támogatja és ösztönzi.  
A Budapest Esély esélyegyenlőségi alegysége, a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani 
Iroda (FEMI) 2009-ben már túllépett a foglalkoztatási szakterületen, az esélyegyenlőség teljes 
palettáján mértékadó szakmai műhelyként ismerik el a szervezetet. Budapest Települési 
esélyegyenlőségi programjának kidolgozása (2007-2010 között) a FEMI műhelyében folyt, a 
végrehajtást 2010 óta (egyéb feladatai mellett) szintén a FEMI koordinálja.  

 
A Fővárosi Közgyűlés 1558/2010 (VIII.26.) számú határozatával fogadta el Budapest 

főváros települési esélyegyenlőségi programját. Az esélyegyenlőségi program kidolgozása a 
Budapest Esély, ezen belül a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI) 
műhelyében folyt, a végrehajtást 2010 óta (egyéb feladatai mellett) szintén a FEMI 
koordinálja. 

A települési esélyegyenlőségi program célja, hogy hozzájáruljon a különböző 
társadalmi csoportok egyenlő esélyű városhasználatához, ezáltal a társadalmi integrációhoz. 
Ennek érdekében ösztönzi a társadalmi csoportok közötti tolerancia és párbeszéd kialakulását, 
egyes hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedésének támogatásához pedig 
(helyzetfelmérésre alapozott) hosszú távú intézkedési irányokat fogalmaz meg.  

 
A települési esélyegyenlőségi program a következő, kialakítandó és folyamatosan 

működtetendő prioritásokat fogalmazza meg: 
1. Az antidiszkrimináció és egyenlő esélyű hozzáférés szempontjainak beépítése a Főváros 

szakmai stratégiai anyagaiba (4.1 fejezet) 
2. Az esélyegyenlőségi programról való kommunikáció és a fejlesztés érdekében a 

program folyamatos társadalmi dialógusa (4.2 fejezet) 
3. Az esélyegyenlőségi program rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése – ennek 

érdekében az első 2 évben monitoring rendszer és kapcsolódó mérőeszközök 
kidolgozása (4.3 fejezet) 

 
E mellett az előkészítő szakaszban kidolgozandó és a továbbiakban, szükség szerint 
működtetendő tevékenységek: 
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1. Lakossági érzékenyítés (4. fejezet) 
2. Általános intézményi akadálymentesítés (más szervezet hatásköre) 
3. Munkáltatók és szolgáltatók befogadó szemléletének erősítése (5. és 6. fejezet) 
 
Az előkészítő szakasz (2010-12) után a települési esélyterv a következő prioritásokban 
kíván intézkedéseket hozni: 
1. Elhelyezkedést segítő intézkedéscsomag kidolgozása (munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetű csoportok munkához jutásának, munkában tartásának segítése, szektorközi, 
intézményi-civil-munkáltatói összefogással) 

2. Mobil szűrések intézkedéscsomag kidolgozása (annak érdekében, hogy az egészséges 
életmódra ösztönző, prevenciós és szűrőprogramok minden lakossági csoporthoz 
egyaránt eljussanak) 

3. Időseket és családosokat segítő intézkedéscsomag kidolgozása (aktív időskor, 
generációk közötti együttműködés serkentése, idősek életminőségének emelése) 

4. A kultúrafogyasztásért intézkedéscsomag kidolgozása (a hátrányos helyzetű csoportok 
kultúrafogyasztásának támogatását segítő jó gyakorlatok megerősítése, az elérést és az 
igénybevételt segítő, kapcsolt szolgáltatások kialakítása a kulturális és 
sportintézményekben) 

5. Sokszínű kultúra intézkedéscsomag kidolgozása (a helyi társadalmi kisebbségekkel való 
kulturális együttműködés, kulturális rendezvények támogatása) 

 
A fenti, 2010-ben meghatározott prioritásokat a 2013-ban esedékes felülvizsgálat eredményei 
módosíthatják. 
 
2011-ben az Európa Tanács beválasztotta a Fővárosi települési esélyegyenlőségi programot a 
legjobb európai gyakorlatok közé, amelyek megjelentek az European Compendium on 
Equality Mainstreaming című kötetben. 

 
A Budapest – több mint esély program végrehajtása, illetve több modul előkészítése a 

2010-es évben már elkezdődött. Az intézkedések közül ekkor megkezdett és 2011-12-ben 
folytatott elemeket, illetve az intézkedések eredményeinek ismertetését az alpontok 
tartalmazzák. A következő két évben cél a megkezdett intézkedések folytatása, a tevékenységi 
kör kiszélesítése az előkészítő időszak utánra tervezett prioritások irányában. E mellett az 
esélyegyenlőségi program 2013-ban esedékes felülvizsgálata során alkalmazkodunk a 2011-
12-es jogszabályi változásokhoz, illetve összehangoljuk a programot az idő közben készülő 
Budapest új városfejlesztési koncepciójával annak érdekében, hogy a Főváros települési 
esélyegyenlőségi programja a törvényi szabályozásnak megfelelő, ugyanakkor előremutató, 
példaértékű legyen. 

 

4.1 Horizontális megjelenítés 

A program stratégiai céljainak a főváros egyéb ágazati stratégiai anyagaiban is meg 
kell jelenniük, azzal össze kell hangolni. Ezt 2010-től kezdve a FEMI folyamatosan beépíti az 
általa készített szakmai anyagokba. Az elmúlt három évben részt vettünk a Fővárosi 
hajléktalanügyi koncepció, a Szociális szolgáltatástervezési koncepció, az Autizmussal élőket 
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segítő koncepció kidolgozásában, kerületi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatában, 
illetve jelenleg is részt veszünk Budapest új városfejlesztési koncepciójának kidolgozásában. 

 

4.2 Társadalmi dialógus 

A társadalmi dialógus célja a széleskörű, szakemberekből, intézményekből és 
civilekből álló hálózat építése, együttműködések generálása, működtetése, ez által az 
esélyegyenlőségi program fejlesztése, illetve a végrehajtás hatékonyságának növelése.  

Ennek keretében 2010-2012-ben a FEMI 19 saját rendezvényt szervezett, illetve 
partnerei további 50 rendezvényén vett részt a települési esélyterv és az elért eredmények, a 
kapcsolódó feladatok és együttműködési lehetőségek bemutatásával. Közreműködik az 
Európai Antidiszkriminációs Hálózat magyarországi szekciójában, koordinátorként 
tevékenykedik a budapesti migránsok érdekében civil-önkormányzati együttműködést 
létrehozó munkacsoport munkájában.  
A 2011-ben megrendezett Esélyháló konferencián több mint 90 civil, egyházi szervezet és 
intézmény 112 szakembere vett részt, akik részvételével kiépült az Esélyháló információs és 
konzultációs lista, amelynek a kerületek esélyegyenlőségi referenseinek többsége is tagja. A 
hálózat 2012-ben a munkáltatók és szakemberek képzési és tanácsadási szükségleteinek 
felmérését, illetve megoldások kialakítását segítette. 

Kommunikációs célokat szolgálnak honlapjaink és a rendezvényeinkről, 
kiadványainkról szóló rendszeres média megjelenések, illetve az esélyegyenlőségi programról 
szakembereknek szóló ismertető kiadvány és a két kötetben elérhető teljes települési 
esélyegyenlőségi program kiadása. E sorozat harmadik kötete az Esélyegyenlőségi Almanach, 
amelyben több mint 80 szervezet jó példái szerepelnek – ez a hálózat épülését, munkáltatói 
szükségletek és civil lehetőségek egymásra találását is segíti.  

Az Esély-Galériában évente 3-4 kiállítást rendezünk, hátrányos helyzetű alkotók 
munkáiból, illetve hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó alkotásokból. 2010 óta az 
alkotók között szerepeltek többek között az Igazgyöngy Alapítvány fiatal festőművészei, 
Czibi Róbert festőművész, Csécsei Ilona amatőr fotós, Rácz Gyöngyi grafikus és az Egymásra 
lépni tilos! kampány pályázatának alkotói. 

 

4.3 Monitoring rendszer 

Az első két év feladata e ponton belül a mérési rendszer és a mérőeszközök 
kidolgozása. Ennek célja, hogy az esélyterv végrehajtásának eredményeit mérhetővé tegye. A 
munkát a 2010-ben kezdtük meg, ennek eredményeképp 2011-ben megszületett a rendszer 
vázlata, felépítése, elkészültek a szakterületi indikátorok. 2012-ben ezek alapján mérési 
eszközöket dolgoztunk ki, amelyeket – hozzájuk tartozó felkérő és használati javaslatot 
tartalmazó levél kíséretében – eljuttattunk a főváros esélyegyenlőségi referensének azzal a 
céllal, hogy azok az ügyosztályokon, illetve az általuk szakmailag irányított intézményekben 
felhasználhatóak legyenek.  
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4.4 Lakossági érzékenyítés 

A 2010-ben Egymásra lépni tilos! címmel induló, oktatási és kommunikációs célú 
antidiszkriminációs kampány üzenete: tiszteld a másik emberi értékeit, egy kilencedikes diák 
szavaival élve: „Ne ítélj és ne utálj!”  

A kampány keretében 2010-ben esélyegyenlőségi társasjáték, honlap készült, amellyel 
a lakosságot, elsősorban a fiatalokat kívántuk elérni. A honlap látogatottsága átlagosan havi 3-
4000 fő, a Facebookon több mint 5000 fő csatlakozott az Egymásra lépni tilos!-hoz. A 
társasjáték mintegy 40 rendezvényen jelent meg, 6 példány került állandó használatra oktatási 
és művelődési intézményekhez. A kampányban 3 alkalommal meghirdetett alkotói 
pályázatokra összesen több mint 400 alkotás érkezett, összesen 39 alkotót díjaztunk. A 
legjobb munkákból készült kiállítás 2012-ben 24 budapesti iskolában volt látható, a tervek 
szerint 2013-ban vidéki helyszínekre is eljut majd. 

2012-ben negyvenöt és kilencven perces rendhagyó osztályfőnöki óra tematikát 
dolgoztunk ki esélyegyenlőség témában, középiskolások számára. Az órákat 3 csoporttal 
teszteltük. A további munkákhoz 10 budapesti civil szervezettel és intézménnyel kötöttünk 
együttműködési megállapodást. 

2013-ban a fókusz részben a fiatalokat elérő iskolai és művelődési házi felületekre 
kerül, a kiállítás és társasjáték mellett a 2012-ben kidolgozott 45 és 90 perces rendhagyó 
osztályfőnöki órák keretében tanítható oktatási anyag eszközével, e mellett fenn szeretnénk 
tartani a honlapot és Facebook-profilt is. Tervezzük, hogy partnereinkkel együtt felmérjük 
eddigi eredményeinket, és a lehetséges, hosszabb távú fejlesztés felületeit – különösen a 
kampány utcai-közlekedési felületeken való megjelenését illetően. Célunk, hogy a kampány 
útján az alapüzenet mellett a Főváros integráló, összefogó szerepét is tudatosítsuk a 
lakosságban. 

 

4.5 Befogadó intézmény 

A települési esélyterv a társadalmi integráció érdekében a foglalkoztatási, szociális, 
oktatási területeken dolgozó szakemberek munkájának hatékonyságát, a kötelező képzések 
helyi lehetőségeinek kiépítésével, elérhetővé tételével segíti.  

A képzések célcsoportja ezért 2010-12-ben a fővárosi és kerületi fenntartású humán 
szolgáltató intézmények szakemberei voltak. Az Esélyháló szakembereinek visszajelzései 
alapján 2 háromnapos és 1 db 3*3 napos képzési programot dolgoztunk ki, közülük 3 db 3 
napos képzést szociális pontszerzővé tettünk. A képzések a szakemberek kulcsképességeinek 
fejlesztését célozzák, az elmúlt három évben e témákban tartott 21 kiscsoportos tréningünkön 
összesen mintegy 400 budapesti szociális, egészségügyi vagy oktatási szakember vett részt. 

2013-ban folytatni tervezzük a már kidolgozott képzések akkreditációját, illetve a 
szakemberek képzését. 

 

4.6 Befogadó munkahely 

A foglalkoztatás fejlesztéséhez a munkáltatók támogatása is szükséges, ezt a települési 
esélyterv tanácsadási lehetőség biztosításával és módszertani kiadványokkal segíti. 

A képzéseken túl 2011-12-ben, az Esélyháló tagjai közül 50 munkáltató vett részt 
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csoportos tanácsadáson vagy online konzultáción, a jogszabályi kötelezettségként előírt 
munkahelyi esélyterve elkészítéséhez vagy felülvizsgálatához. A munkáltatókat segíti az 
atipikus foglalkoztatásról szóló és a nők foglalkoztatásával kapcsolatosan praktikus 
tanácsokat tartalmazó módszertani kiadványunk. 

 

4.7 Akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

monitorozása 

A Fővárosi Közgyűlés 707/2013. sz. (2013.IV.24-én elfogadott), a Budapest Esély Nonprofit 
Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló határozatban foglaltak 
végrehajtása, valamint a Budapest főváros települési esélyegyenlőségi programjában, a 
fővárosban élő, vagy oda látogató fogyatékos emberek esélyegyenlőségének javítása 
érdekében meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése céljából a Motiváció 
Alapítvány (továbbiakban Motiváció) és a Budapest Esély Nonprofit Kft. megállapodást 
kötött 2013. május 31-én. 
A megállapodás szerint a Budapest Esély Nonprofit Kft. ellátja a Motiváció által végzett 
fizikai és infokommunikációs akadálymentességi tevékenység, valamint a hajléktalan, 
időskorú, és fogyatékos emberek számára biztosított szolgáltatások szakmai felügyeletét, 
mely a Motiváció Alapítvány által beadott időszaki szakmai beszámolók, valamint személyes 
monitoring ellenőrzések alapján időszaki monitoring jelentések készítésével valósul meg.  
  
A 2013-ban elvégzett két monitorozás főbb megállapításai a Fővárosi települési 
esélyegyenlőségi program akadálymentesítési pontjainak megvalósulásáról:   

• A Motiváció a vizsgálati tárgyidőszakban meghatározta a konkrétan a Főpolgármesteri 
Hivatalra vonatkozó akadálymentesítési felmérési módszertant, aktualizálta és 
előkészítette az akadálymentesítési felméréshez szükséges adatlapot a jelenleg 
érvényes jogszabályoknak megfelelően.  

• A Motiváció ütemtervet dolgozott ki, mely alapján a Főváros által működtetett ügyfél-
információs és telefonos szolgáltatások könnyen érthetőség és kezelhetőség 
szempontjából való vizsgálata valósul meg.  

• A Főváros honlapjának akadálymentességi- és könnyen érthetőségi vizsgálata a W3C 
protokollnak való megfelelés szempontjából valósul meg. A www.budapest.hu weblap 
akadálymentességi felülvizsgálatát a Motiváció szakembere jelenleg is végzi, a 
vizsgálat eredményéről önálló vizsgálati dokumentum készül. 

• A Motiváció a tárgyidőszakban négy alkalommal biztosított szakmai és konzultációs 
segítséget biztosított a Fővárosnak a kezelésében lévő közterületek és infrastruktúra 
akadálymentességi felülvizsgálatának ütemezésében, valamint a felülvizsgálati 
szempontok meghatározásában. 

• A tárgyidőszakban a Motiváció tájékoztatta a Budapest Esélyt a fogyatékosokat, 
megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, ún. akkreditált foglalkoztatók 
számára kiírásra került pályázatról. A Budapest Esély saját szakmai partneri körében 
található akkreditált foglalkoztatókat értesítette a megjelent pályázati kiírásról. 

• A Motiváció a jövő évben induló speciális ismeretadó és érzékenyítő képzéseket 
megalapozó új tematikákat, tananyagokat és módszertant dolgoz ki. A képzési 



33 

tematikák kidolgozása a tárgyidőszakban lezárult, jelenleg a tananyag összeállítása 
folyik. 

• A Motiváció az általános iskolai tanulók érzékenyítése érdekében együttműködési 
szerződést kötött a tárgyidőszakban a Budapesti Család-, Esélyteremetési és Önkéntes 
Házzal 15 fővárosi általános iskolában érzékenyítő célú „esélyórák” megtartására. A 
tárgyidőszakban eddig 12 „esélyóra” konkrét időpontja került rögzítésre, ezek közül 
összesen 6 alkalom megtartása már megvalósult. 

• A Motiváció a fogyatékos embereket érintő fontos híreket és információkat a Budapest 
Esély részére folyamatosan, elektronikus úton továbbította az Egymásra lépni tilos! 
kampány honlapján való megosztás érdekében. A tárgyidőszakban a kampány 
honlapján összesen tíz, az alapítvány által továbbított, a fogyatékos emberek és 
segítőik számára fontos hír és információ került megosztásra. 

• A BMSZKI és a Motiváció által közösen kijelölt szállókon az alapítvány az időskorú, 
vagy fogyatékos hajléktalan emberek számára jogi és egyenlő bánásmóddal 
kapcsolatos rendszeres csoportos tanácsadást fog biztosítani. A tárgyidőszakban a 
Motiváció és a BMSZKI között megkötendő önálló együttműködési megállapodásról 
is megegyezés született. 

• A Motiváció a tárgyidőszakban figyelemmel kísérte a megváltozott munkaképességű, 
vagy fogyatékos hajléktalan embereket érintő speciális jogszabályváltozásokat. A 
tárgyidőszakban az alapítvány a Budapest Esélyt két lényeges jogszabályváltozásokról 
tájékoztatta. A Budapest Esély a saját szakmai partneri körében megosztotta a 
tárgyidőszakban a Motivációtól kapott, jogszabályi változásokat érintő információkat. 

• A tárgyidőszakban a Motiváció a támogató szolgálatoknál jelentkező munkakörök 
betöltéséhez szükséges szakmai képzések budapesti képzőhelyeként működött. Az 
alapítványnál szolgálatvezetők, személyi segítők, gépkocsivezetők képzése valósult 
meg (összesen közelítőleg 80 fő vett részt a képzéseken.) 

5. Tervek, javaslatok a következő két évre 

Fontos, hogy a Fővárosi települési esélyegyenlőségi program koherens legyen a főváros 
hosszú és középtávú fejlesztését meghatározó szakmai anyagokkal. Ezért feladat az 
esélyegyenlőségi program összehangolása az időközben elkészült Budapest 2030 – Budapest 
új városfejlesztési koncepciójával, illetve az ez alapján készülő Integrált településfejlesztési 
stratégiával, amely középtávú tervként a 2014-20 közötti időszakot kívánja meghatározni.  
E mellett 2013-14-ben megtörténik az esélyegyenlőségi program esedékes felülvizsgálata, 
javasolt egyúttal az esélyegyenlőségi program összehangolása a törvényi előírásokkal, annak 
érdekében, hogy az összehangolás révén Budapest más településekkel összehasonlítható 
adatokkal rendelkezzen.  
Fontos az esélyegyenlőségi programról folytatott diskurzus a helyi szakemberekkel, 
intézményekkel, a Budapest Esély által fenntartott online felületeken, illetve konferenciákon, 
fórumokon keresztül. A szakemberekkel folytatott párbeszéd segíti az esélyegyenlőségi 
program fejlesztését.  
A lakossággal, és különösen a fiatalokkal való kommunikáció eszköze is az Egymásra lépni 
tilos! program, amelyben kidolgozott eszközökkel a fiatalok önkéntesség, szolidaritás iránti 
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motiváltsága, társadalmi együttműködés iránti igénye növelhető, ezért javasolt a program 
fenntartása, kiterjesztése, illetve bevonása az iskolai szabadidős elfoglaltságok körébe (ennek 
előkészítése és megkezdése a 2013-14-es tanévben történik). 
A szakemberekkel folytatott párbeszéd eredményeképp kidolgozott képzések azt a célt 
szolgálják, hogy a fővárosi szolgáltatások hatékonyak és felhasználóbarátok legyenek. Ennek 
érdekében a szociális szakemberek kötelező továbbképzésébe már beépített képzések mellett 
javasolt oktatási, egészségügyi, hivatali dolgozók és az elhelyezkedés támogatása érdekében a 
munkáltatók körét érintő képzések kidolgozása hasonló témában, illetve képzések tartása – 
intézményi dolgozók részére részfinanszírozásban, munkáltatók részére piaci vagy projekt 
finanszírozásban. 

Az előkészítő szakasz után tervezzük azoknak az intézkedéseknek a végrehajtását, amelyet 
a települési esélyterv a következő időszak prioritásaiként megjelöl. Így elhelyezkedést segítő 
intézkedéscsomag kidolgozását (munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok munkához 
jutásának, munkában tartásának segítése, szektorközi, intézményi-civil-munkáltatói 
összefogással). 2014-re javasoljuk a Főváros kezdeményezésével olyan fővárosi fenntartású 
intézményi és civil/egyházi szereplőkkel működő hálózat létrehozását, amely egyes helyi, 
foglalkoztatással kapcsolatos problémákra ad választ oly módon, hogy ahhoz utóbb a 
kerületek is csatlakozhassanak. Ilyen pl. a hajléktalanok (köz)foglalkoztatása, a roma 
álláskeresők munkához juttatása, a tartós munkanélküliség kezelésére helyi szintű 
megoldások kidolgozása illetve a diplomások foglalkoztatottságának növelése és a közérdeket 
szolgáló önkéntes munka fővárosi szintű megszervezése. Ennek előkészítése ÁROP projekt 
keretében 2013-ban megkezdődött, a szakmai előkészítés a főváros részéről a Budapest Esély 
részvételével történt. 
 E mellett megfogalmazhatók további, középtávú prioritások, amelyekben szektorközi 
szakértői csoportok létrehozását javasoljuk, az intézkedések kidolgozásához, illetve a 
megvalósítás forrásainak előteremtéséhez szükséges projektgenerálási és lobbi 
tevékenységhez: 

•••• Mobil szűrések intézkedéscsomag kidolgozása (annak érdekében, hogy az egészséges 
életmódra ösztönző, prevenciós és szűrőprogramok minden lakossági csoporthoz 
egyaránt eljussanak) 

•••• Időseket és családosokat segítő intézkedéscsomag kidolgozása (aktív időskor, 
generációk közötti együttműködés serkentése, idősek életminőségének emelése) 

Az intézkedésekre 2013-ban a Budapest Esély népegészségügyi projekttervet dolgozott ki és 
megvalósíthatósági tanulmányt készített, idősek, fiatalok és hajléktalanok célcsoportra. A 
projektek megfelelő kiírás esetén finanszírozás szerzési céllal benyújthatók. 
Ilyen prioritás még a kultúrafogyasztásért intézkedéscsomag kidolgozása (a hátrányos 
helyzetű csoportok kultúrafogyasztásának támogatását segítő jó gyakorlatok megerősítése, az 
elérést és az igénybevételt segítő, kapcsolt szolgáltatások kialakítása a kulturális és 
sportintézményekben); illetve a sokszínű kultúra intézkedéscsomag kidolgozása (a helyi 
társadalmi kisebbségekkel való kulturális együttműködés, kulturális rendezvények 
támogatása). 
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Melléklet: Táblázatok 
 

1. táblázat 

A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája és munkanélküliségi rátája az Európai Unió 

tagországaiban. 

2008 -2012  

 

Ország 

Foglalkoztatási ráta 
(%) 
  

Munkanélküliségi ráta (%) 
  

  2008. 2012. 2008. 2012. 
Ausztria 72,1 72,5 3,9 4,4 
Belgium 62,4 61,8 7 7,6 
Bulgária 64 58,8 5,7 12,4 
Ciprus 70,9 64,6 3,8 12,1 
Csehország 66,6 66,5 4,4 7 
Dánia 77,9 72,6 3,4 7,7 
Egyesült Királyság 71,5 70,1 5,7 8 
Észtország 69,8 67,1 5,6 10,4 
Finnország 71,1 69,4 6,4 7,8 
Franciaország 64,8 63,9 7,4 9,9 
Görögország 61,9 51,3 7,8 24,5 
Hollandia 77,2 75,1 2,7 5,3 
Horvátország 57,8 50,7 8,6 16,3 
Írország 67,6 58,8 6,1 15 
Lengyelország 59,2 59,7 7,2 10,2 
Lettország 68,6 63,1 7,7 15,2 
Litvánia 64,3 62,2 5,9 13,5 
Luxemburg 63,4 65,8 5,1 5,2 
Magyarország 56,7 57,2 7,9 11 
Málta 55,3 59 6,1 6,5 
Németország 70,1 72,8 7,6 5,6 
Olaszország 58,7 56,8 6,8 10,8 
Portugália 68,2 61,8 8,1 16,4 
Románia 59 59,5 6,1 7,3 
Spanyolország 64,3 55,4 11,4 25,2 
Svédország 74,3 73,8 6,3 8,1 
Szlovákia 62,3 59,7 9,5 14 
Szlovénia 68,6 64,1 4,5 9 
Európai Unió–27 65,8 64,2 7,1 10,6 
Eurózóna–17 65,9 63,8 7,6 11,4 

 

                              Forrás: KSH és Eurostat, 2013 
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2. táblázat 

A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása Magyarországon (2008-2012) 

Év 
Foglalkoz- 

tatottak 
Munka-

nélküliek 
Gazdaságilag 

aktívak    
Gazdaságilag 
nem aktívak 

15–64 
éves 

népesség 

Aktivitási 
arány 

Munkanél- 
küliségi 

ráta 

Foglalkoztatási 
ráta 

ezer fő   % 
2008 3.849 329 4.178 2.616 6.794 61 8 57 
2009 3.751 420 4.172 2.599 6.771 62 10 55 
2010 3.750 475 4.225 2.545 6.769 62 11 55 
2011 3.779 468 4.247 2.524 6.770 63 11 56 
2012 3.843 475 4.317 2.398 6.716 64 11 57,2 

Forrás: KSH, 2013 

 

3. ábra 

 

Forrás: NFSZ, 2013 
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4. ábra 

Ellátásokban részesülő, illetve ellátatlan regisztrált álláskeresők számának változása 

2008-2012 (ezer fő) 

 

 

Forrás: NFSZ, 2008-2013, havi jelentések 
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2. ábra 

A 15–64 éves népesség munkaerő-piaci státusa 2012. évben 

 

Forrás: KSH, 2013 
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3. táblázat 

A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitásának mutatói régiónként 2012-ben Magyarországon 

Régiók 

Foglalkoz- 
tatottak 

Munkanél- 
küliek 

Gazdaságilag 
aktívak 

Gazdaságilag 
inaktívak Népesség 

Munkanél- 
küliségi ráta 

Aktivitási 
arány  

Foglalkoz- 
tatási ráta  

1000 fő (%) 
Közép-
Magyarország 1.263 129 1.392 638 2.030 9,3 68,6 62,2

Közép-
Dunántúl 440 48 488 247 736 9,8 66,4 59,9

Nyugat-
Dunántúl 418 34 452 226 678 7,4 66,6 61,7

Dél-Dunántúl 333 46 379 251 630 12,1 60,2 52,9

Észak-
Magyarország 384 77 460 318 778 16,6 59,2 49,3

Észak-Alföld 520 84 604 393 997 14 60,6 52,1

Dél-Alföld 484 57 542 326 868 10,6 62,5 55,8

Összesen 3.843 475 4.318 2.398 6.716 11 64,3 57,2
Forrás: KSH, 2013 

 

7. ábra 

Regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, régiónként, 2012 

 

                        Forrás: NFSZ, 2013 
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8. táblázat 

Regisztrált álláskeresők relatív mutatói (2012. dec.) 

 

              Forrás: NFSZ, 2012/dec. havi részletes adatok 
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9. táblázat 

A fővárosi 15-64 fővárosi népesség gazdasági aktivitásának fő mutatói (2008-2012) 

  

Foglal-
koz- 
tatottak 
(ezer fő) 

Munka-
nél- 
küliek 
(ezer fő) 

Gazdaságilag 
aktívak (ezer 
fő) 

Gazdaságilag 
inaktívak  
(ezer fő) 

15-64 
éves 
népesség 

Munka- 
nélküliségi 
ráta (%) 

Aktivit
ási 
arány 
(%) 

Foglal-
koz- 
tatási ráta 
(%) 

2008 736 33 769 372 1 141 4,3 67,4 64,5 
2009 731 49 780 374 1 154 6,3 67,6 63,3 
2010 719 73 792 377 1 169 9,2 67,8 61,5 
2011 723 78 801 379 1 180 9,7 67,9 61,3 

2012 753 78 831 342 1 172 9,4 70,8 64,2 
Forrás: KSH, 2013 

 

 

10. táblázat 

A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitást kifejező fő összehasonlító mutatók értékei (2012) 

  
Munkanélkü-
liségi ráta (%) 

Foglalkoztatási 
ráta (%) 

EU-27 10,2 64,6 

Magyarország 11 57,2 

Közép-Magyarország  9,3 62,2 
Budapest 9,4 64,2 

                                Forrás: Eurostat és KSH, 2013 
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    11. táblázat 

 
        Regisztrált fővárosi álláskeresők fő megoszlási mutatói (fő) 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Regisztrált álláskeresők 23.990 43.152 47.771 45.076 48.141 

Pályakezdő munkanélküliek (fő) 1.062 1.129 2.503 2.001 3.548 
   

Férfi 10.984 21.207 22.910 21.229 22.998 
Nő 13.006 21.945 24.861 23.847 25.143 

     

20 éves vagy fiatalabb 426 470 894 536 928 
21-25 2.072 3.650 4.214 3.541 4.623 
26-35 6.528 13.202 13.202 11.707 11.034 
36-55 12.483 21.689 23.758 23.380 23.662 

55 évesnél idősebb 2.481 4.141 5.703 5.912 7.894 
   

8 ált.-nál kevesebb 510 860 1065 1.107 1.174 
Általános iskola 5.829 10.085 11.406 11.253 12.220 

Szakiskola, szakmunkásképzô 5.336 9.886 1.0344 9.481 10.154 

Szakközépiskola, technikum,  gimn. 8.766 16.094 17.981 16.557 17.461 
Főiskola, egyetem 3.503 6.217 6.969 6.674 7.130 

             (Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2013) 
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12. ábra 

Regisztrált fővárosi álláskeresők számának változása kerületenként 2008-2012 (fő) 

 

(Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2013) 
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13. táblázat 

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

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

14. táblázat 

A romák foglalkoztatási színvonala az egyes megyékben, 2010 (%) 

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

Fogyatékos emberek foglalkoztatási rátája, 2010, (%) 

Foglalkoztatott 
(%) 

Nem foglalkoztatott 
(%) 

Magyarország 15 85 

Közép-
Magyarország 14 86 

Budapest 16 84 
               Forrás: Tárki Zrt.: Az egészségkárosodott népesség helyzete Magyarországon, 2011, Budapest 

 

16. táblázat 

Fogyatékos emberek munkavégzésre vonatkozó szándéka, 2010 (%) 

Aktív 
álláskereső 
(% ) 

Szeretne 
dolgozni, de 
nem keres 
munkát  (%) 

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

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

Magyarország 12 15 13 60 

Közép-
Magyarország 7 13 24 55 
Budapest 8 11 19 61 

          Forrás: Tárki Zrt.: Az egészségkárosodott népesség helyzete Magyarországon, 2011, Budapest 

 
17. táblázat 

 
        Regisztrált fővárosi álláskeresők nemek szerinti megoszlása 2008-2012 (fő) 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Férfi 10.984 21.207 22.910 21.229 22.998 
Nő 13.006 21.945 24.861 23.847 25.143 

Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2013. 
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18. táblázat 

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

férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a család ellátása"  

A tábla az egyetértők arányát mutatja (%) 
 

Iskolai végzettség 2000. évi felvétel 2009. évi felvétel Vélemény eltérés 
8 általános 74,5 54,2 -20,1 
Szakmunkásképző  62,9 55,4 -7,4 
Érettségi 52,2 53,7 +1,6 
Felsőfokú végzettség 53,0 51,2 -1,8 
Átlagosan 60,65 53,625 -7,025 
Forrás: KNI, 2010 

19. táblázat 
Regisztrált álláskereső hajléktalanok száma és fő megoszlási mutatóik a 

fővárosban 
(2009-2011, fő) 

  2009 2010 2011 2012 

Összesen 1.374 1.500 1.746 1.948 

Regisztrált álláskereső hajléktalanok nemek szerinti megoszlása a fővárosban 
  2009 2010 2011 2012 

Férfiak 973 1.049 1.204 1.372 
Nők 401 451 542 576 

Regisztrált álláskereső hajléktalanok életkor szerinti megoszlása a fővárosban 
  2009 2010 2011 2012 

18 - 35 év 286 303 338 341 

36 - 50 év 624 709 850 861 

51 - 60 év 449 470 532 723 

60 év felett 15 18 26 23 

Regisztrált álláskereső hajléktalanok iskolai végzettség szerinti megoszlása a 
fővárosban 

  2009 2010 2011 2012 

ált. iskolai végz. nélkül 95 114 132 150 
általános iskola 696 744 910 971 
szakiskola, szakmunkásképző 360 438 474 557 
gimnázium, szakközépiskola 169 159 187 205 
Technikum 31 21 17 24 
főiskola, egyetem 22 23 26 41 

                   Forrás: NFSZ, idősoros adatközlés, 2013 
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20. táblázat 

 

Nyugdíj mellett munkát végez (65 éves és idősebb népesség százalékában)21 

EU-15 Magyarország Budapest 

8% 3% 7 % 

                                       Forrás:Eurostat és KSH 2011. évi népszámlálási alaptáblák 

 

21. táblázat 

A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatásának mennyiségi paraméterei 

Közfoglalkoztatás 
közszolgáltatás 

2011. évi 
tény 

2012. évi terv 2012. évi tény 

Ügyfelek száma (fő) 851 700 776 

Munkaszerződést kötöttünk 
(fő) 

554 400 439 

Átlag dolgozói létszám (fő) 99 120 129 

Forrás: Budapest Esély, 2012. 

 

22. táblázat 

A kerületi közfoglalkoztatás szervezési adatai  

 Kerületi közfoglalkoztatás 2011. 2012. 

Ügyfelek száma (fő) 2 512 1 590 

Munkaszerződés saját státuszra (fő) 449 137 

Munkaszerződés kerületi intézményekhez (fő) 549 482 

Saját státuszon dolgozók átlagos létszáma éves szinten 
(fő) 

131 219 

Forrás: Budapest Esély, 2012. 

 

 

                                                           
21 Forrás: Eurostat és KSH, 2006. 
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23. táblázat 

A munkaerő-piaci közszolgáltatás teljesítménye (1. számú ábra) 

 Munkaerő-piaci közszolgáltatás 2011. évi tény 2012. évi terv 2012. évi tény 2012 tény/terv 

a) Ügyfelek száma (fő) 1.409 800 756 95% 

b) Pozitív kimenet (fő) 267 160 89 56% 

c) Munkaszerződést kötött (fő) 214 80 73 91% 

Forrás: Budapest Esély, 2012. 


