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I. Előzmény 

Jelen elemzés a TOP-5.1.2-15 kódszámú “Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 

felhívásra a Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházai járásban 

című projekt keretében készült. 

A projekt konzorcium keretében kerül megvalósításra. A konzorcium tagjai a négy városi 

funkcióval rendelkező település önkormányzata: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, 

Battonya Város Önkormányzata, Mezőhegyes Városi Önkormányzat, Medgyesegyháza Város 

Önkormányzata, valamint a konzorciumhoz csatlakozott a Békés Megyei Kormányhivatal, a 

pusztaottlakai székhelyű Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, 

valamint a Mezőkovácsházán működő Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági 

Fejlesztési Nonprofit Kft. 

A projekt célja a helyi foglalkoztatási együttműködések keretében foglalkoztatási és képzési 

programelemeken keresztül a hátrányos helyzetű célcsoportoknál, inaktív személyeknél a 

foglalkoztatás javítása, fejlesztése a Mezőkovácsházai járásban. A képzési és tanácsadási 

programelemek révén pedig minél több bevont személy vállaljon munkát, térjen vissza a 

munkaerőpiacra, mely nem csak ideiglenesen, hanem hosszabb időtávon is megélhetést 

biztosítson a saját maguk és családjuk számára.  
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II. Módszertan 

A tanulmányunkban részben a korábbi kutatásokat és statisztikai adatokat használtuk fel, 

valamint kérdőíves lekérdezések formájában vettük górcső alá a célcsoport motivációit, 

melynek segítségével elemeztük a társadalmi folyamatokat, összefüggéseket. Munkánkban 

vizsgáltuk az inaktív személyek motivációját, iskolázottságát, képzési hajlandóságukat 

foglalkoztatási és szociálpolitikai megvilágításból. Tanulmányunkban kitértünk a 

munkavállaló korú népesség (15-64 év közötti) támogatási rendszerére, egészen pontosan 

arra, hogy milyen hatást fejtenek ki a vizsgálatba bevont személyek motivációjára.  

A szakirodalmi áttekintés során kitértünk a jogszabályi alapokra, melyek az inaktívak 

szempontjából fontosak. Megjelenítésre kerültek az elmúlt évek foglalkoztatáspolitikájának 

legfontosabb jellemzői, tendenciái. Országos, megyei, járási és települési adatokat 

használtunk fel a helyi foglalkoztatás állapotának felméréséhez, megismeréséhez, melyek a 

paktum megvalósításakor segítségül fog szolgálni.  

A primer elemzésünkhöz használt kérdőíveket inaktív személyek és közfoglalkoztatottak 

töltötték ki. Összesen 266 mintavétel alapján készítettük el elemzésünket, melyet a 

Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 

2016 – 00001) bocsátotta rendelkezésünkre. A járás 18 településéből 13 településről érkezett 

kérdőív került felhasználásra az elemzésünkhöz. A kapott kérdőívek kitöltésekor az 

önkéntesség és a névtelenség elve érvényesült az adatvédelemre és a személyi jogok 

védelemre való tekintettel.  
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III. Fogalmi rendszer 

Kutatásunk e fejezetében azon fogalmakat kívánjuk meghatározni, amelyek köré építettük 

tanulmányunkat. Először is megnevezzük, hogy kik alkotják célcsoportunkat, és hogy kik 

tartoznak bele. A pályázati felhívásban közzétettek alapján álláskereső hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak vonhatók be. 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség), 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

 Megváltozott munkaképességű személyek, 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

 GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek, 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba 

az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható), 

 50 év felettiek. 

A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási módszertana szerint a népesség gazdaságilag 

aktív és nem aktív részre bontható. A gazdaságilag aktív személyeken belül 

megkülönböztetünk foglalkoztatottakat és álláskeresőket (munkanélkülieket). 

Magyarországon a munkanélküliség a rendszerváltás előtt nem létezett, csak azt követően 

beszélhetünk róla.  

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat definíciója szerint álláskereső: olyan személy, aki: 

a. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

b. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

c. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 

d. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 

e. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és 

akit 

f. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
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A gazdaságilag nem aktív népesség inaktív keresőkre és eltartottakra bontható. A KSH 

meghatározás szerint: „Inaktív keresők olyan személyek, akik a felvétel eszmei időpontjában 

kereső tevékenységet nem folytattak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeztek, így  

- a saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülők,  

- a hozzátartozói jogon folyósított nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülők,  

- a gyermekgondozás címen ellátásban részesülők,  

- a szociális ellátásban részesülők, (ápolási díjban részesülők, szociális segélyezettek)  

- a vagyonukból vagy egyéb, nem munkával kapcsolatos jövedelemből élők (pl. akik 

földjük, nyaralójuk, lakásuk bérbeadásából, bankbetétjük kamataiból, albérlő 

tartásából élnek).” 

Eltartottak közé pedig olyan személyek sorolhatóak, akiknek rendszerint nincs jövedelmük, 

keresetük és megélhetésüket vagy magánszemély (pl. családtag, rokon) vagy valamilyen 

intézmény biztosítja. Ebbe a csoportba tartoznak a 15 éven aluli nem tanuló gyermekek; a 

kereső tevékenységet nem végző, inaktív keresőnek nem minősülő nappali tagozaton tanulók 

(tehát azok, akik az iskolarendszer keretében alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási 

intézmények nappali tagozatán tanulnak) és az egyéb eltartottak (a 15 éves kortól, nappali 

tagozaton nem tanulók, mint pl. a háztartásbeliek).  

A foglalkoztatottakat, eltartottakat tanulmányunkban nem tekintjük célcsoportunknak, kivéve 

ez alól a munkaviszony egy speciális formáját, a közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatás egy 

olyan támogatott foglalkoztatás, melynek célkitűzése, hogy a közfoglalkoztatott be- illetve 

visszakerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. 1Elmondható, hogy egy átmeneti, ideiglenes 

megoldásnak, azaz tranzitfoglalkoztatásnak nevezhető, melynek hátterében a munka alapú 

társadalom gondolatisága áll.  

Munkánkban kitérünk a szociális szövetkezetekre is, mely egyes elemzések szerint, mint a 

közfoglalkoztatás egyik kiútját is jelentheti. A szociális szövetkezetek tagjaira akkor 

tekinthetünk kereső tevékenységet végzőknek, ha a tagok közreműködése révén realizált havi 

bevétel nagysága nagyobb a minimálbér szintjénél. Tehát ha a tagok bevételszintje nem éri el 

a minimálbér havi összegét, álláskeresőnek minősülnek, azaz célcsoportként figyelembe 

vehetők.  

Az aktív korúak ellátásának két típusa: a rendszeres szociális segély, valamint a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

                                                           
1 Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, www.kormanyhivatal.hu, Budapest, 2013, letöltve: 2016. október 

26. 
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Aktív korúak ellátására jogosult: aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, 

vagy vakok személyi járadékában részesül. Az, aki fogyatékossági támogatásban részesül, 

vagy akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 

vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 

lejárt. Az, akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását, keresőtevékenység 

folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet 

követően újabb álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot.  

Támogatásban részesül, aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két 

évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év 

időtartamig együttműködött. Az, akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a 

gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági 

nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, 

az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása-ha 

már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás- okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem 

benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal 

legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése 

más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.  

Az aktív korúak ellátására való jogosultság 

 az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy  

 a keresőtevékenység megszűnésétől, vagy  

 rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon 

belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való 

jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra. Az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételét és együttműködik az őt nyilvántartó munkaügyi kirendeltséggel.)2 

 

                                                           
2 http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_munkanelkuli_ellatasok&switch-

content=ak_ellatas_aktivkoru&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 
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Megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek az egészségi 

állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki - a kérelem 

benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 

napon át vagy 15 éven belül 3650 napon át biztosított volt, - keresőtevékenységet nem végez 

és - rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

Rokkantsági ellátásra jogosult az a megváltozott munkaképességű személy,  

a) akinek rehabilitációja nem javasolt, ezen belül - egészségi állapota alapján 

foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai 

szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 

rehabilitációja nem javasolt,- 

- egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex 

minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt 

foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, - kizárólag folyamatos támogatással 

foglalkoztatható, vagy - egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel 

képes; 

b) az a megváltozott munkaképességű személy, - akinek a foglalkoztathatósága 

rehabilitációval helyreállítható, vagy - aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a 

kérelem benyújtásának vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. 

Rehabilitációs ellátásra jogosult az, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés 

alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven 

belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül 

legalább 3650 napon át biztosított volt, - keresőtevékenységet nem végez és - rendszeres 

pénzellátásban nem részesül, továbbá aki rehabilitálható, ezen belül foglalkoztathatósága 

rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.  

A megváltozott munkaképességű személyek tanulmányunknak egy célcsoport eleme. Ők 

tartósan, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy szervi eredetű problémával élnek együtt, 

mely munkavégzésüket valamilyen szinten (hossz, jelleg, munkahelyre történő közlekedés 

stb.) befolyásolja, korlátozza. Ezen meghatározás értelmében 2015-ben hazánkban a vizsgált 

19–64 éves népesség 11,3%-a, 681 ezer fő tartozott ebbe a csoportba. A célcsoport igen 

sokrétű és változatos személyeket ölel át. 
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Mindezek értelmében munkánk célcsoportjába tartoznak: 

- a nyilvántartott álláskeresők, 

- a közfoglalkoztatottak, 

- a szociális ellátásban részesülők (pl ápolási díjban részesülők) 

- a gyermekgondozás címén ellátásban részesülők (GYES, GYET, GYED-en lévők) 

- a megváltozott munkaképességű személyek. 

Ezen tanulmánnyal eszközöket és módszereket nyújtunk a Mezőkovácsházai járásban 

létrejövő paktum számára. 
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IV. Mezőkovácsházai járás helye és szerepe Békés megyében 

1. Népességi viszonyok Magyarországon és Békés megyében 

Békés megyében tapasztalható népességcsökkenés igazodik a Magyarországon megfigyelhető 

viszonyokhoz, azzal a különbséggel, hogy Magyarországon a táblázat adatai alapján a 

népesség az 1980-as évektől kezdett csökkenni, míg a megfigyelt időszakok mindegyikében 

Békés megye lakossága fogyott, sőt ennek dinamikája az országos átlagot is meghaladta.  

1. táblázat: Népességváltozás Magyarországon 1949 és 2015 között, fő 

Népességváltozás 

Év Népesség (fő) Változás (%)   

1949 9.204.799 —     

1960 9.961.044 +8,2% 

1970 10.322.099 +3,6% 

1980 10.709.463 +3,8% 

1990 10.374.823 -3,1% 

2001 10.198.315 −1,7% 

2011 9.937.628 -2,6% 

2015 9.855.571 -0,83% 

Forrás: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/171.html 

2. táblázat: Népességváltozás Békés megyében 1949 és 2015 között, fő 

Népességváltozás 

Év Népesség (fő) Változás (%)   

1949 471 561 —     

1960 467 861 −0,8% 

1970 446 405 −4,6% 

1980 436 910 −2,1% 

1990 411 887 −5,7% 

2001 397 791 −3,4% 

2011 359 948 −9,5% 

2015 351 148 −2,4% 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_megye  
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Békés megye hazánk délkeleti részén helyezkedik el. Északon Hajdú-Bihar, nyugaton Jász-

Nagykun-Szolnok és Csongrád megye, míg délen és keleten Románia fogja közre.  

Megyéink fejlettségi szintjének egyik mutatószáma az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) 

nagysága. E mutatószám vizsgálata szempontjából Békés megye a hátsó harmadban található. 

Békés megye csak Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét előzi meg a 2015-ös év adatai 

alapján. Békés megye egy főre eső bruttó hazai terméke csupán az országos átlag 58,2 %-át 

érte el a 2015-ös esztendőben. Sajnos 2008-óta egyik évben sem érte el az országos átlag 60 

%-át sem. Ezek a számadatok igen borús képet mutatnak. A megye egyik kitörési pontja lehet 

az M44-es útvonal megépítése, mely a hátrányos infrastrukturális helyzeten tompítani fog. A 

legközelebbi autópálya fel-és lehajtótól mért távolság vonatkozásában a megye északi és 

központi térségei kedvezőtlenebb helyzetben vannak. A megyeszékhely, Békéscsaba is 

mintegy 70 kilométerre fekszik az M43-as autópályától, mint a legközelebbi felhajtótól. 

Elemzésünk témájául szolgáló Mezőkovácsházai járás elérhetősége némileg kedvezőbb az 

M43 autópálya megépülése óta. A járás székhelye, Mezőkovácsháza nagyságrendileg 40 

kilométerre van az előbb említett autópályától.  

Az életszínvonal alakulására kapunk rálátást az egy adófizetőre jutó SZJA alapot képező 

jövedelem nagyságával, mely alapján a Mezőkovácsházai járás az utolsó előtti pozíciót 

foglalja el, ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szóban forgó járás Magyarország egyik 

leghátrányosabb térsége. 

Összefoglalásként elmondható, hogy Békés megye nem tekinthető vonzó területnek a külföldi 

tőke számára, amit a kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedés, a rossz infrastrukturális adottságok 

és a helyi gazdaság szerkezete eredményez. 

A Mezőkovácsházai járás Békés megye 9 járása közül a legdélebbi fekvésű. Székhelye 

Mezőkovácsháza. Területe 881,49 km², népessége 39.661 fő, népsűrűsége 45 fő/km² volt a 

2014. évi adatok szerint. Négy város (Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyesegyháza, 

Mezőhegyes) és 14 község alkotja a járást. A járásban a lakónépesség aránya az alábbiak 

szerint oszlik meg: 

 14 év alattiak aránya: 13,4 % 

 15-64 évesek aránya: 66,5% 

 65 év felettiek aránya: 20,1% 

A Mezőkovácsházai járás a megye legtöbb településével és legnagyobb területtel rendelkező 

járása. A regisztrált álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességen belül a második 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BA-Bihar_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
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legnagyobb, ennél rosszabb arányt csak a Sarkadi járásban lehet tapasztalni. A 

Mezőkovácsházi járásban a mezőgazdaság és az erre épült feldolgozó vállalkozások, 

vállalatok szerepe adja a gazdaság magját. Ehhez a mezőgazdasági vidékhez kötődik több 

országosan jegyzett és elismert növény és állatfajta. Ide tartozik a medgyesi dinnye és a 

Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. A társaságot 2016-ban a Magyar Állam visszavásárolta, azzal 

a céllal, hogy mintagazdaságot alakítson ki a hagyományokhoz igazodóan.  

A 2015. január 1. napjától hatályos a „290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a 

kedvezményezett járások besorolásáról”, mely a járásokat területi fejlettség alapján besorolja 

az alábbi típusokba úgy, hogy mellette sorba is állítja őket. 

Járások típusai: 

fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb 

komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 

15%-a él,  

kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, 

mint az összes járás komplex mutatójának átlaga, azaz 46,79, 

komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül 

azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország 

lakónépességének 10%-a él, 

regionális szempontból kedvezményezett járások: a regionális területfejlesztési 

konzultációs fórumok által kijelölt járások,  

súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő 

járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a 

helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves 

fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre 

súlyosan korlátozza.  

Mezőkovácsházai járás – a kormányrendeletben emelkedő sorrendbe állított listában – a 18. 

rangsorszámot kapta, mely alapján komplex programmal fejlesztendő járások közé került. 3 

A megyén belüli járások helyzetét megfigyelve csak a Sarkadi járás van előtte, azaz ez a két 

járás Békés megye két legfejletlenebb térsége. Ez a pozíció visszaköszön a megyei regisztrált 

                                                           
3 A Kormány kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
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álláskeresők arányában a munkavállalási korú népességen belül, valamint az egy adófizetőre 

jutó SZJA alapot képező jövedelem nagyságában. 

1. ábra: Békés megye és a Mezőkovácsházai járás elhelyezkedése 

 

Forrás: www.jaras.info.hu 

 

 

2. ábra: Mezőkovácsházai járás települései 

 

Forrás: www.jaras.info.hu 

http://www.jaras.info.hu/
http://www.jaras.info.hu/
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3. táblázat: A Mezőkovácsházai járás települései és főbb jellemzőik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1zai_j%C3%A1r%C3%A1s 

 

  

Település neve 
Lakónépesség 

száma 2014-ben (fő) 
Jogállása Területe (km²) 

Mezőkovácsháza 6.141 város 62,59 

Battonya 5.960 város 145,71 

Medgyesegyháza 3.558 város 64,29 

Mezőhegyes 5.339 város 155,44 

Dombegyház 2.039 nagyközség 57,94 

Kevermes 2.049 nagyközség 43,34 

Almáskamarás 886 község 14,71 

Dombiratos 577 község 18,3 

Kaszaper 1.933 község 33,57 

Kisdombegyház 467 község 12,61 

Kunágota 2.650 község 63,96 

Magyarbánhegyes 2.294 község 36,56 

Magyardombegyház 237 község 7,65 

Medgyesbodzás 1.060 község 31,67 

Nagybánhegyes 1.224 község 42,24 

Nagykamarás 1.383 község 43,1 

Pusztaottlaka 474 község 18,87 

Végegyháza 1.390 község 28,94 

Összesen 39.661 

 

881,49 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1zai_j%C3%A1r%C3%A1s
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V. Munkerő-piaci helyzetkép Békés megyében 

1. Országos tendenciák: Az álláskeresők helyzete hazánkban a 2016. április-júniusi 

időszakban 

A KSH gyorstájékoztatója szerint Magyarországon 5,1%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta 

2016. április–júniusban. Ebben az időszakban a munkanélküliek száma az előző év azonos 

időszakához viszonyítva közel 76 ezer fővel 233.300-ra mérséklődött. A munkanélküliségi 

ráta így 1,8 %-ponttal javult, ami az előbb említett 5,1%-ot eredményezte. 2016. április–

júniusban a 2015. április-júniushoz viszonyítva a 15–74 éves álláskereső férfiak száma 32 

ezer fővel 131 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,4 %-ponttal javult, amivel 5,3%-ot 

mutatott. A munkanélküli nők száma 44 ezer fővel csökkent, ami azt eredményezte, hogy az 

álláskereső nők száma 103 ezer főt számlált, így munkanélküliségi rátájuk 2,2 százalékponttal 

lett jobb, azaz 4,9% -os szintre jutott. A 15–24 éves korosztályban, azaz a fiatalok körében a 

munkanélküliségi ráta 4,6 %-pontos javulás után 13,3%-ra esett vissza. Ezzel együtt is 

országosan a munkanélküliek közel ötöde ebből a korcsoportból került ki.  

A 25–54 évesek munkanélküliségi rátája 2016-os időszakban 4,5 %-os értéket ért el, ami 1,5 

%-ponttal lett jobb az előző év azonos időszakához képest. Az 55–64 évesek 

munkanélküliségi rátája is szebb képet mutat a maga 4,2 %-os értékével, az 1,6 %-pontos 

javulás következtében. 

Hazánkban a munkanélküliség átlagos időtartama 18,9 hónap. Az álláskeresők 49,5%-a 

legalább egy éve számít álláskeresőnek, azaz a tartós munkanélküliek csoportjába tartoznak. 

A munkanélküliségi ráta a 15–64 évesek körében is csökkent országosan, mely tendencia 

valamennyi régióban megfigyelhető volt. A legnagyobb mértékű javulás a Dél-Alföldön és 

Észak-Magyarországon volt tapasztalható. Az alföld déli részén a munkanélküliségi ráta 

5,5%-os szintet ért el. Az 5,5 %-os szint így is közel a dupláját mutatja a legalacsonyabb rátát 

adó Nyugat-Dunántúlnak (2,8 %).  
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4. táblázat: A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 

2016. április–június 

Korcsoport, 

éves 

Létszám Munkanélküliségi ráta 

ezer fő változás, ezer fő a) % változás, százalékpont a) 

15–24 44,9 –15,3 13,3 –4,6 

25–54 158,6 –52,0 4,5 –1,5 

55–64 29,8 –8,6 4,2 –1,6 

Összesen 233,3 –75,9 5,1 –1,8 

a) Az előző év azonos időszakához képest. 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun1606.html 

 

 

3. ábra: A nyilvántartott álláskeresők alakulása Békés megyében 2016. augusztusában 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

 

  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun1606.html
http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika
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5. táblázat: Fontosabb összehasonlító adatok, fő (2016. augusztus) 

  
Nyilvántartott álláskeresők 

száma 

A nyilvántartott álláskeresők 

aránya a gazdaságilag aktív 

népesség %-ában 

Nyilván-

tartott 

pályakezdő 

Tartósan 

regisztrált* 

  2016. 

augusztus 

2016. 

július 

2015. 

augusztus 

2015. 

augusztus 

2015. 

július 

2014. 

augusztus 
álláskeresők száma 

  

Békés 

megye 
11288 11548 11341 7,4% 7,6% 7,6% 1495 2524 

Ország 283350 291984 338978 6,3% 6,5% 7,6% 34332 83761 

* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők 

állományában 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

A regisztrált álláskeresők száma Békés megyében 2016. augusztusban 11.288 fő volt. Ez az 

adat az előző hónaphoz 2,3%-kal, míg az előző év azonos időszakához képest 0,5 %-kal mutat 

kevesebbet. Számszerűsítve az egy hónappal ezelőtti szinthez viszonyítva 260 fővel, míg az 

előző év azonos időszakához viszonyítottan 53 fővel lett kevesebb a nyilvántartott 

álláskeresők száma. Ez a tendencia igazodik az országos folyamatokhoz, azaz folyamatosan 

csökken a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség vizsgálatában. 

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya kapcsán a 

csökkenések eredményeként 7,4%-ra mérséklődött 2016. augusztusban. Ez az arány 2016. 

júliushoz és 2015. augusztushoz képest 0,2%-ponttal lett kevesebb. A megyei adatok 

jellemzően elmaradnak az országos átlagtól. Ennek hátterében a közfoglalkoztatás megyei 

növekedése (amit egy későbbi részben részletezünk), valamint az idénymunkák állhatnak. 

4. ábra: A nyilvántartott álláskeresők száma Békés megyében (2011-2016. augusztus) 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 
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Az álláskeresők aránya Békés megye járásaiban 2016. augusztus hónapban a Szarvasi (3,9%) 

és a Gyulai (5,2%) járásban volt a legalacsonyabb. A legnagyobb arányt a békési (13,9 %), a 

sarkadi (12,5%) és a mezőkovácsházi (10,5%) térségben lehetett megállapítani. 2015. 

augusztusban szintén a megye ugyanezen járásai mutatták a legmagasabb értéket, azaz 

elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők aránya vonatkozásában e térségek állnak a 

legrosszabb helyen Békésben. A Mezőkovácsházai járás adatai nagyságrendi csökkenést nem 

mutatnak 2016. 08. és 2015. 08. hó vizsgálatában. 

5 .ábra A nyilvántartott álláskeresők aránya járásonként Békés megyében  

 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

Az országos és a megyei adatokhoz igazodva hat békés megyei járásban (köztük a 

mezőkovácsházaiban is) csökkent mindkét időszakban (2015.08. és 2016.08. hó) a 

nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya, növekedést 

csak a békési, szeghalmi és a gyomai térség adatai mutattak. 
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6. táblázat: Békés megye álláskeresőinek összetétele nemenként, járásonként és a 

legmagasabb iskolai végzettség viszonylatában, 2016. augusztusban 

Járás 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nemenként legmagasabb iskolai végzettségként 
pályakezdő 

férfi nő összesen <= 8. ált. szakmunkás érettségizett diplomás 

Békéscsaba 1089 1172 2261 549 657 860 195 279 

Békés 1071 1048 2119 903 643 504 69 326 

Gyula 463 451 914 286 238 302 88 123 

Orosháza 550 621 1171 379 390 343 59 155 

Szarvas 249 247 496 137 138 171 50 76 

Szeghalom 488 470 958 427 280 215 36 156 

Gyomaendrőd 338 336 674 241 217 196 20 105 

Mezőkovácsháza 874 789 1663 785 512 338 28 155 

Sarkad 551 481 1032 553 267 187 25 120 

Békés megye 5673 5615 11288 4260 3342 3116 570 1495 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

Ha megnézzük a megye járásai vonatkozásában a munkanélküliek nemenkénti megoszlását az 

augusztusi adatokban valamivel több a férfiak aránya (50,3 %). A megye járásaiban két 

kivételtől eltekintve (az orosházi és a békéscsabai) a férfiak vannak többségben a regisztrált 

álláskeresők között. 

Az álláskeresőket korcsoport szerinti megvizsgálva 2016. augusztusban az előző hónap 

viszonylatában mind a 25 év alattiak, a 25 és 50 év közöttiek, valamint az 50 év felettiek 

tükrében csökkenés tapasztalható. Érdekesség, hogy az 50 év feletti korosztályban látható 

csökkenés nagysága több mint a másik két kategória dinamikájának együttese. Ugyanakkor az 

előző év azonos időszakához (2015.08. hó) képest csupán a 25 év alattiaknál figyelhető meg 

csökkenés, mely egyébként meghaladja a 10 %-ot, azaz jelentősnek mondható. 2016. 

augusztusban a 25-50 év közöttiek aránya a legmagasabb, ők teszik ki a megyei, 

nyilvántartott munkanélküliek 53,3 %-át, míg a fiatalok aránya 18,9 %, az 50 év felettieké 

pedig 27,8 %. A további két vizsgált időszakban hasonlóan alakultak az életkor szerinti 

megoszlások. A 15. táblázat adatai alapján a fiatalok aránya a mezőkovácsházi térségben a 

legalacsonyabb, míg a legmagasabb értékkel a szeghalmi rész szerepel Békés megye járásai 

közül. A megyében és a járásokban is a 25-50 év közöttiek megoszlásai 50 és 60 % között 

szóródnak. Az 50 év felettieknél a legmagasabb járáson belüli megoszlást a Mezőkovácsházai 

járás mutatja 34,7 %-kal, ami 11,6 %-ponttal haladja meg ebben a kategóriában 

legalacsonyabb szintet képviselő Gyulai járást. 
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A regisztrált, pályakezdő álláskeresők száma Békés megyében 2016. első nyolc hónap adatai 

alapján folyamatosan az elmúlt évek számai alatt maradt. 2016. augusztusban 1.495 fiatal, 

pályakezdőt tartottak nyilván. mely 31 fővel kevesebb, mint az előző hónapban, valamint 354 

fővel alacsonyabb a 2015. augusztus hónapban mért adatoknál. Idén augusztusban a 

pályakezdők adták a megye nyilvántartott munkanélküliek 13,2%-át, arányuk az egy évvel 

ezelőtti megoszláshoz képest 3,1%-ponttal mérséklődött. 

6. ábra: A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma Békés megyében 2011-2016 

augusztus közötti időszakban 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

A megyében a nyilvántartott álláskeresők legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 

2016. augusztusban a következőképp alakult: 

- a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya: 37,7 % 

- szakmunkások aránya: 29,6 %  

- érettségivel rendelkezők aránya 27,6 %,  

- a diplomások részesedése pedig 5,1 % volt.  

Az előző év augusztusához képest a nyilvántartott álláskeresőkön belül 2,5%-ponttal 

emelkedett a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, nagyságrendileg ugyanekkora 

mértékben csökkent az érettségivel rendelkezők aránya (mint legmagasabb iskolai végzettség) 

A szakmunkás végzettségűek és a diplomával rendelkezők aránya nem változott.   

A tartósan regisztrált álláskeresők megyei aránya 2016. augusztusban 22,4% volt, azaz a 

nyilvántartottak közül majdnem minden negyedik-ötödik álláskereső legalább egy éve 

megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartásban. 2015. augusztusban 
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ugyanez az adat 23,1 % volt, ami 0,8 %-pontos csökkenést mutat. Idén augusztusban a 

legalacsonyabb járáson belüli megoszlást a tartósan nyilvántartott munkanélkülieknél a 

szarvasi térség (9,7 %) mutatja, mely közel 20 %-ponttal kevesebb a legmagasabb, 

legrosszabb arányt produkáló békéscsabai térségnél (29,0 %). A Mezőkovácsházai járás a 

harmadik legrosszabb járáson belüli megoszlással bír.  

A bejelentett, betöltetlen munkahelyek száma 2016. augusztus végén 3.590 pozíciót mutatott, 

mely 6,9 %-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti betöltetlen pozíciókat.  

2. Közfoglalkoztatás 

A munkanélküliséggel kapcsolatban a közfoglalkoztatottak is vizsgálat alá kerültek. A 

közfoglalkoztatás azon személyeknek kínál megoldást, akik régóta nem találnak munkát. A 

közfoglalkoztatás keretében regisztrált álláskeresők kerülnek alkalmazásra. Így a 

közfoglalkoztatás esetében egy speciális munkaviszonyról beszélünk, melynek célja, hogy a 

közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A 

közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a 

közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, és az egységes 

közfoglalkoztatás rendszere váltott fel.  

Közfoglalkoztatott olyan személy lehet, aki 

- munkaviszonyt létesíthet és 16. életévét betöltötte, és 

- a járási hivatalban regisztrált álláskereső – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső, ideértve 

azt az álláskeresőt is, akinek álláskeresőként való nyilvántartása a közfoglalkoztatási 

jogviszonya miatt szünetel − vagy a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy. 

Közfoglalkoztatók a következő szervezetek lehetnek: 

- helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulásai, 

- költségvetési szervek (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti 

parkok), 

- egyházak, 

- közhasznú jogállású szervezetek, 

- civil szervezetek, 
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- állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek, 

- vízi társulatok, 

- erdőgazdálkodók (magánerdő gazdálkodó),  

- szociális szövetkezetek és 

- vasúti pályahálózat-működtető szervezetek. 

Emellett vizsgálni kell azt is, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek közfoglalkoztatás 

keretében végezhetők, mivel csak azok a feladatok végezhetők el a közfoglalkoztatás 

keretében, melyeknél az ellátásukra a törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy 

kormányzati, szolgálati jogviszonyt. Valamint e tevékenységek nem lehetnek nyereség- és 

profitorientáltak sem. 

Ezek a tevékenységek a következők lehetnek: 

- a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, előírt állami feladat, vagy 

- a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt 

feladat, vagy 

- a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, 

- a helyi vagy közösségi – 

 egészség-megőrzési, 

 szociális, 

 nevelési, oktatási, 

 kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, 

 természet-, környezet- és állatvédelmi, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, 

 közrend és közlekedésbiztonsági, 

 ár- és belvízvédelmi célú, 

 közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához 

és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy 

 a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő 

feladat. 

A közfoglalkoztatás sajátosságai 

A közfoglalkoztatási jogviszony a munkaviszony egy speciális formája, melyre a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit szükséges számba venni a 2011. 

évi CVI. törvényben definiált sajátosságok figyelembevételével. A közfoglalkoztatási 
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jogviszony határozott időre szóló, próbaidőt nem tartalmazó munkaviszony. A 

közfoglalkoztatott személy közfoglalkoztatási bérre vagy közfoglalkoztatási garantált bérre 

(szakképesítést igénylő munkakör ellátása esetén, ha van ilyen végzettsége az illető 

személynek) jogosult. A közfoglalkoztatottnak naptári évenként 20 munkanap szabadság jár. 

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatott részére társadalombiztosítási-és a 

nyugellátásra szóló jogosultságot biztosít (táppénz, nyugdíj). A közfoglalkoztatási 

jogviszonyok legfeljebb 11 hónap időtartamúak lehetnek, amelybe bele kell számítani az 

azonos naptári évben már közfoglalkoztatásban töltött időtartamot. 

7. táblázat: A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos havi létszáma és annak 

változása megyénként 2016. szeptember4 

Megye 

(közfoglalkoztatási 

szerződést kötő járási 

hivatal/kormányhivatal) 

Létszám, fő 
Változás az előző 

hónaphoz képest 

Változás az előző és 

azonos időszakához képest 

 

 

fő % fő % 

Közép-Magyarország 24 034 -2 875 -10,7 234 1 

Budapest 19 125 -1 808 -8,6 -328 -1,7 

Pest 4 909 -1 068 -17,9 561 12,9 

Közép-Dunántúl 11 098 -1 730 -13,5 -1 127 -9,2 

Fejér 5 002 -721 -12,6 -780 -13,5 

Komárom-Esztergom 2 535 -514 -16,9 -166 -6,1 

Veszprém 3 561 -495 -12,2 -182 -4,9 

Nyugat-Dunántúl 8 995 -1156 -11,4 -69 -0,8 

Győr-Moson-Sopron 2 243 -309 -12,1 115 5,4 

Vas 2 792 -295 -9,6 -118 -4 

Zala 3 960 -552 -12,2 -66 -1,6 

Dél-Dunántúl 27 344 -3567 -11,5 -200 -0,7 

Baranya 14 598 -1804 -11 -548 -3,6 

Somogy 9 313 -1166 -11,1 920 11 

Tolna 3 434 -598 -14,8 -572 -14,3 

Észak-Magyarország 48 161 -8543 -15,1 -3536 -6,8 

Borsod-Abaúj-Zemplén 35 410 -6596 -15,7 -2499 -6,6 

Heves 6 088 -834 12,1 0,41 -0,7 

Nógrád 6 664 -1112 -14,3 -996 13 

Észak-Alföld 66 588 -8479 -11,3 -1601 -2,3 

Hajdú-Bihar 19 811 -2677 -11,9 1211 6,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 12 751 -1778 -12,2 -510 -3,8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 34 025 -4017 -11,9 -16390 -5,2 

                                                           
4 kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/f/12/.../Havi%20tájékoztató_2016_szept.pdf 
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Dél-Alföld 29 860 -4017 -11,9 -1639 -5,2 

Bács-Kiskun 9 021 -1138 -11,2 42 -5,2 

Békés 13 477 -1857 -12,1 -2259 -14,4 

Csongrád 7 362 -1022 -12,2 578 8,5 

Összesen 216 081 -30367 -12,3 -7938 -3,5 

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatásra vonatkozó adatai szerint a közfoglalkoztatásban 

részt vevő személyek havi átlagos száma 216,1 ezer fő volt 2016. szeptember hónapban. A 

létszám csökkenése annak tudható be, hogy a nyári hónapokban a közfoglalkoztatásból a 

támogatási programok vége előtt kilépett (lemorzsolódott) személyek számbavétele 

statisztikailag ebben a hónapban volt lehetséges. A megnövekedett kilépések száma 

egyértelműen a munkaerő-piaci élénküléssel magyarázható, a kilépők számának 

növekményéből ugyanis 2/3-nyian közös megegyezéssel léptek ki a közfoglalkoztatásból. E 

kilépési ok mögött jellemzően elhelyezkedés áll, nem szabad megfeledkezni a különböző 

térségekben tapasztalható szezonális hatásoktól sem. 

A közfoglalkoztatási programokba belépők száma szeptember hónapban 20,0 ezer fő volt. A 

közfoglalkoztatotti programokban részt vevő személyek 2016 szeptemberében – havi átlagos 

létszámukat tekintve – közel fele arányban (47,9%) egyszerű szolgáltatási és szállítási 

tevékenységet végeztek. Az egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak aránya 5,6 százalék volt 

szeptemberben; az általános irodai adminisztrátor munkakörben dolgozóké 5,1%, míg az 

egyéb takarító, kisegítő munkakörben tevékenykedő közfoglalkoztatottaké 4,8 százalék. Az 

ötödik leggyakoribb foglalkozás az egyszerű építőipari tevékenység (3,5%). Az alkalmazott 

közfoglalkoztatottak létszámát tekintve jelentősek még az alábbi munkakörök: egyszerű 

erdészeti, vadászati és halászati foglalkozás, kubikos (2,6-2,6%), mezőgazdasági 

segédmunkás (2,5%), intézményi takarító és kisegítő (2,2%), egyszerű ipari foglalkozás 

(1,5%).5 

A közfoglalkoztatás nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyított súlya szempontjából a 

legmagasabb, 56,3 százalékos értékkel továbbra is Békés megye rendelkezik, vagyis az 

álláskeresők közfoglalkoztatás révén történő aktiválása e megyében a legmagasabb.6 

A közfoglalkoztatással foglalkozó kozfoglalkozatas.bm.hu oldalon található adatok alapján az 

országos és a megyei tendenciákat kívánjuk bemutatni a következő részben. 

                                                           
5 kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/f/12/.../Havi%20tájékoztató_2016_szept.pdf 
6 kozfoglalkoztatas.kormany.hu/download/f/12/.../Havi%20tájékoztató_2016_szept.pdf 
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1. Közfoglalkoztatási mutató: a közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos 

létszámának aránya a munkavállaló korú népességhez (15-64 év közötti férfiak nők 

száma, lakónépesség adat) viszonyítva. Békés megye közfoglalkoztatási mutatója 

nagyságrendileg duplája az országos értéknek, azaz kétszer annyian dolgoznak a 

megyében a közfoglalkoztatásban a munkavállaló korú népesség viszonylatában. Ez a 

tendencia 2013-tól folyamatosan tapasztalható.  

2. Közfoglalkoztatási ráta: közfoglalkoztatottak zárónapi létszámát viszonyítja a 

közfoglalkoztatottak és a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszámához. A vizsgált 

időszakban, azaz 2013-ról 2016. augusztusra e ráta nagysága mintegy kétszeresére nőtt 

mind az országos, mind pedig a megyei viszonylatban. Az országos és a megyei 

értékekben különbségként megfigyelhető, hogy országosan valamennyi a táblázatban 

feltüntetett időszakban a regisztrált álláskeresők száma meghaladja a közfoglalkoztatás 

keretei között dolgozókat. Megjegyzendő, hogy a két számadat közötti különbségek 

fokozatosan csökkennek. Ezzel szemben a megyei 2015. évi és a 2016. évi augusztusi 

adatokban a közfoglalkoztatásban dolgozók száma nagyobb, mint a nyilvántartott 

álláskeresők száma, melyet a közfoglalkoztatás megyei „térhódítása” magyaráz. 

3. Munkavállaló korúak (15-64 év között) létszáma: a Magyarországon tapasztalható 

természetes fogyás a megyei adatokban is tükröződik. A táblázat adataiban is 

megfigyelhető ez a tendencia, azaz 2013 és 2016. augusztusa között az országos és a 

megyei létszámadatok is folyamatosan csökkenek. A csökkenés dinamikája megyei 

szinten, Békésben erőteljesebb, melyhez az elvándorlás is jelentősen hozzájárul. 2013-

ról 2016. nyarára 9,1 %-kal lett kevesebb a munkavállaló korú személy. Ugyanez az 

adat országosan mindössze 4,9 %-os volt, azaz a megye 15 és 64 év közötti létszáma 

majdnem kétszer olyan mértékben csökken, mint az egész országé. 

4. Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója: adott területi egységre vonatkozóan 

mutatja be a nyilvántartott álláskeresők arányát a munkavállaló korú népességhez 

képest. A táblázatban szereplő valamennyi időszakban mind országosan, mind pedig 

Békésben a nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója csökkent, bár a megyei adatok 

csökkenő dinamikája nagyobb, aminek hátterében a megyében tetten érhető erőteljesebb 

közfoglalkoztatási aktivitás és a munkavállaló korú lakosság fogyása áll. 
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8. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma Magyarországon 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Ország összesen 2013 év 2014 év 2015 év 
2016 01-

08.hó 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 33 930 88 640 74 903 96 927 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 25 829 30 925 41 429 43 117 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 

összesen: 
66 909 59 286 91 795 87 072 

-- Mezőgazdaság 18 488 31 041 37 183 34 628 

-- Belvízelvezetés 15 122 4 914 10 108 9 665 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 8 967 2 951 6 823 6 549 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás 577 58 3 026 2 819 

-- Belterületi közutak karbantartása 8 751 3 780 11 606 10 924 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 3 621 1 380 3 540 3 485 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 10 138 12 516 2 454 - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 1 102 2 613 17 055 18 860 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - 140 

Mindösszesen: 126 668 178 852 208 127 227 116 

Közfoglalkoztatási mutató 1,82% 2,58% 3,03% 3,44% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 

zárónapon 
284 797 233 679 194 933 163 130 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma 

zárónapon 
58 453 56 376 57 066 61 975 

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
184 374 132 390 126 181 107 215 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 527 623 422 445 378 181 332 319 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 6,68% 6,12% 5,51% 5,03% 

Közfoglalkoztatási ráta 20,72% 28,29% 36,20% 41,42% 

Munka-vállaló korúak (15-64) létszáma 6 950 709 6 908 407 6 861 759 6 609 458 

Forrás: kozfoglalkoztatas.bm.hu 
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9. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma Békés megyében 

Forrás: kozfoglalkoztatas.bm.hu 

Információk, kiegészítések a táblázathoz (kozfoglalkoztatas.bm.hu): 

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban 

közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. Az 

átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő 

hosszától függetlenül egy-egy egész főnek kell tekinteni. 

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai 

zárónapján kerülnek számbavételre. 

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. 

megyékbe)  

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Békés megye 2013 év 2014 év 2015 év 
2016 01-

08.hó 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 826 5 139 3 554 4 810 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 1 744 2 002 2 661 3 117 

Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen: 5 850 5 402 9 155 7 940 

-- Mezőgazdaság 1 562 2 366 3 143 2 659 

-- Belvízelvezetés 987 401 987 901 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 590 222 706 592 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás 4 1 187 199 

-- Belterületi közutak karbantartása 862 440 1 574 1 400 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 331 100 388 319 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 1 501 1 694 318 - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 0 177 1 853 1 859 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - 11 

Mindösszesen: 9 420 12 542 15 370 15 867 

Közfoglalkoztatási mutató 3,72% 5,00% 6,21% 6,88% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 12 896 9 916 7 884 6 816 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma 

zárónapon 
2 344 2 288 2 148 2 486 

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
7 448 5 323 4 303 3 763 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 22 689 17 528 14 334 13 065 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 8,95% 6,99% 5,79% 5,67% 

Közfoglalkoztatási ráta 28,86% 40,95% 52,37% 55,90% 

Munka-vállaló korúak (15-64) létszáma 253 532 250 837 247 536 230 554 
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3. Közfoglalkoztatás után szociális szövetkezet? 

Szociális szövetkezetek helyzete 

Magyarországon 2006. július 1-én lépett hatályba a szövetkezeti törvény (2006. évi X. tv.), 

mely azon alapszik, „hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi 

erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, 

közösségi szükségleteket kielégíteni.”7 A törvény alapján: „A szövetkezet az alapszabályban 

meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei 

szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, 

valamint más társadalmi szükségletei kielégítésének elősegítése.” A megfogalmazás magába 

foglalja a szövetkezetek alapelveit: 

- Önkéntesség és nyitott tagság,  

- Demokratikus tagi ellenőrzés, 

- Tagok gazdasági részvétele,  

- Autonómia és függetlenség,  

- Oktatás, képzés, tájékoztatás,  

- Szövetkezetek közti együttműködés, 

- A Közösség iránti elkötelezettség. 

A szociális szövetkezet fogalmának tisztázására hazánkban először a 2006. évi X. törvény 

adott magyarázatot, mely szerint: „olyan szövetkezet, amelynek célja munkanélküli, illetőleg 

szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint 

szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.” A szociális 

szövetkezeteknek megnevezésükben minden esetben tartalmazniuk kell a szociális 

megnevezést, melyek alapvetően profitorientáltság szempontjából ugyanúgy működnek, mint 

az eredményorientált társas vállalkozások. A szociális szövetkezeteket egy egyedi eljárás 

keretében közhasznú, azaz nonprofit jogállású szervezetté is lehet minősíteni. A szociális 

szövetkezetek tagjai a természetes személyeken kívül, helyi vagy nemzetiségi 

önkormányzatok, és ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásai is lehetnek.  

A felmérések alapján 2012-ben összesen 377 szociális szövetkezet működött az országban. Ez 

a szám 2013-ban közel meg négyszereződött, elérte az 1603 darab szövetkezetet. 2015-ös 

adatok alapján Békés megyében 88 szociális szövetkezetet tartottak nyilván. Az előző 

                                                           
7 dr. Simkó János Tarjányi Orsolya: A szociális szövetkezetek és a támogatásukat célzó programok 

vizsgálata  Összefoglalás és javaslatok (2011. szeptember) 
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évekhez képest számuk nagymértékben megnövekedett, mely a pályázati források 

megjelenésének is köszönhető volt. 

Egyes tanulmányok szerint a szociális szövetkezetek jelentik a közfoglalkoztatásból való 

kitörés lehetőségének egyik módját. A szövetkezetek mellett szól, hogy a közfoglalkoztatás 

finanszírozása jelentős mértékben megterheli az állami költségvetést, valamint az is, hogy 

egyrészt gazdasági tevékenységet végeznek, másrészt a hátrányos helyzetű embereket, illetve 

munkanélkülieket foglalkoztatnak, mellyel társadalmi feladatok látnak el. Meg kell 

említenünk, hogy a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek is egyformán helyi 

kvalitásra alapoznak, viszont a közfoglalkoztatás rövid időre meghatározott keretek között 

történhet, míg a szövetkezeteknél határozatlan ideig történő foglalkoztatás is megoldható. A 

szociális szövetkezetek a gazdaságban olyan feladatok elvégzésére helyezik a hangsúlyt, 

melyeket a piac, valamint az állami szektor nem képes ellátni. Tevékenységük során 

törekszenek a társadalom leszakadó rétegeinek (idősek, alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezők, romák) helyzetén javítani. A szociális szövetkezetek a profit és a közösségi, 

kulturális célok integrálásával a foglalkoztatást segítő, munkahelyteremtő szerepet képesek 

betölteni. A szövetkezés segítséget nyújthat a munkanélküliség kézben tartásában, a 

foglalkoztatás elősegítésében is.8 

Közfoglalkoztatottak szövetkezetekbe való áthelyezésének lehetőségei 

A közfoglalkoztatás elsősorban a gazdaságilag elmaradottabb térségekben az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők számára nyújt megélhetőségi lehetőséget. A közfoglalkoztatásban 

résztvevők közel 25 %-a a mezőgazdasági tevékenységekben, ezen belül a 

növénytermesztésben és állattenyésztésben vesz részt. E foglalkozatási forma nem vesz részt 

a piaci termelésben, főképp helyi viszonyokra, területi igényeknek megfelelő szolgáltatást 

kínál. A közfoglalkoztatásból való kilépésre és/vagy továbblépésre két irányzat lehetséges: 

vagy az üzleti, vagy a társadalmi gazdaság irányába.  

A közfoglalkoztatást összehasonlítva a szociális szövetkezetekben való foglalkoztatással, több 

eltérés is tapasztalható: a közfoglalkoztatásra a rövid időszak, az alacsony fizetés jellemző, 

illetve az, hogy a foglalkoztatás időtartama alatt nem engedi meg más munkaviszony 

létesítését, míg a szociális szövetkezetekben határozatlan időre szól a munkaviszony, ahol tagi 

                                                           
8 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Atipikus foglalkoztatási formák 

támogatása Konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.3.B-2-10/1 
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vagy alkalmazotti státuszban többféle díjazás lehetséges, továbbá pozitívumként említhető 

meg, hogy egyszerre több munkaviszonyt is lehet létesíteni. 

Ha megfigyeljük a szövetkezetek társadalmi szerepvállalását, elmondható, hogy működésük 

során képesek segíteni a tartós munkanélküliek reintegrációját, hozzájárulva ezzel a hátrányos 

helyzetű egyének jövedelemhez való jutását, ami a szegénység csökkentését és az 

államháztartás ez irányú kiadásainak redukálódását szolgálja. Ezen szempontok pozitív hatást 

gyakorolnak a társadalmi fejlődésre is. A szociális szövetkezetek elsődleges feladata a 

hátrányos helyzetűek (megváltozott munkaképességűek, inaktívak, romák) támogatása és a 

társadalomba történő reintegrációja.  

A szociális szövetkezetek mindennapjait nehezíti, hogy anyagi forrásaik korlátozottak, az 

emberi erőforrás hiánya, valamint ha rendelkezésre is állnak az emberi tényezők, akkor az ő 

motiváltságuk, munkamoráljuk is a fejlesztendő területeik közé tartozik. Ebből adódó 

kapacitáshiány is akadályozza a nagyobb volumenű termelést. 

A 2014 és 2020 közötti uniós pályázati periódus egyik fontos célkitűzése a foglalkoztatás 

bővítése, mely lehetőséget teremthet arra, hogy a közfoglalkoztatást követően a szociális 

szövetkezetekbe való integrálódás működőképes legyen. Ezen tevékenységeket segítik az 

adókedvezmények, melynek további fenntartása és támogatása a sikeres és fenntartható 

működés egyik alappillére lehet. Jelenleg is pozitívum, hogy a szociális szövetkezetek 

megalakulását követő első öt évben az egészségügyi járulék fizetése kapcsán kedvezményben 

részesülnek. Mindezek tükrében elmondható, hogy ha úgy tekintünk a szociális 

szövetkezetekre, mint a közfoglalkoztatás egyik lehetséges alternatívájára, akkor ezt az irányt 

a települési önkormányzatoknak és az államnak is támogatniuk szükséges. Gondolunk itt az 

előbb említett különféle helyi, központi kedvezményekre (legyen szó pályázati forrásról, 

eszközök átadásáról, adókedvezményekről) és a helyi összefogások kialakítására. 
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VI. A Mezőkovácsházai járás munkaerő-piaci helyzete 

1. A 2000-es évek utáni előzmények 

A 2001-es és 2011-es népszámlálás között eltelt időben javultak a Mezőkovácsházai járás 

gazdasági aktivitást mutató eredményei. 2011-ben 31,5%-ra emelkedett a foglalkoztatottak 

aránya, és csökkent az inaktív keresők és az eltartottak száma. Bár ez utóbbiban az is 

közrejátszik, hogy folyamatosan csökken a születések száma. A lenti táblázat is jól mutatja, 

hogy a járás foglalkoztatottsági aránya elmarad mind a megyei, mind pedig az országos 

átlagtól. 2011-es népszámlálási adatok alapján a járás lakosságának 31,5%-a foglalkoztatott, 

7,4%-a munkanélküli, 37,8%-a inaktív kereső, 23,3%-a pedig eltartott.  

7. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerint 2001-ben és 2011-ben 

 

 Forrás: KSH, népszámlálás 

A Mezőkovácsházai járás munkanélküliségi mutatói meglehetősen kedvezőtlenek voltak 2008 

előtt, a Dél-Alföldi régión belül a harmadik legrosszabb mutatóval rendelkező járás volt. 

Sajnos a 2008-ban kezdődő gazdasági válság fokozott mértékben érintette a területet. 2010-

ben a nyilvántartott munkanélküliek száma meghaladta a 4.700 főt, ami a negatív rekordot 

jelentette a járásban a vizsgált időszakban. Az ezt követő években javulás figyelhető meg, ami 

a gazdasági válság lecsengésének, illetve a közfoglalkoztatás elindulásának volt köszönhető. 
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8. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma összesen a Mezőkovácsházai járásban (fő) 

 

Forrás: teir.hu/helyzet-ter-kep és http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika, 

2012-ről 2013-ra 31,5 %-kal csökkent a regisztrált álláskeresők száma a térségben, mely a 

legszembetűnőbb javulást mutatta a 2010-es év csúcs után. Az ezt követő időszakban is 

folyamatosan megfigyelhető az álláskeresők számának javulása.  

Az előbbi és a következő ábra 2015-ös adatinak eltérését a különböző források és az eltérő 

számítási módszertan okozza, mely nem befolyásolja a tendenciák megállapítását. 

9. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma és nemenkénti alakulása 2015-ben és 2014-ben a 

Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: www.ksh.hu 
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A legutolsó két teljes év számait megnézve, azaz a 2014 és 2015-ös adatok 

összehasonlításából látszik, hogy 2015-ben további 16,8 %-kal javult, azaz csökkent a 

nyilvántartott álláskeresők száma. Mindkét időszakban a férfiak aránya magasabb volt 5 %-

kal.  

A nyilvántartott álláskeresők száma 2016. augusztusban 1.663 fő volt a Mezőkovácsházai 

járásban, mely a 14,7 %-át jelenti a megyei létszámnak. 2016. júliusához képest 73-mal 

kevesebb volt ez az érték, valamint csupán 2 fővel az előző év azonos hónapjához 

viszonyítottan. A megyei részben már volt szó róla, hogy ebben az időszakban 10,5 %-os volt 

járás álláskeresőinek aránya. Ez a nagyság, pedig a harmadik legrosszabb volt a kilenc járás 

vonatkozásában. A térségről elmondható, hogy a jelentős mértékű agrárorientáció pozitívan és 

negatívan is tudja befolyásolni az álláskeresők számát, persze ha a közfoglalkoztatás 

„mesterséges” hatásaival nem számolunk. 

A járásban a nyilvántartott munkanélküliek nemenkénti alakulása 2016.08. hóban is a 

korábban említettekhez hasonlóan (2014. és 2015. év; 9. ábra) a férfiak felé billenti a mérleg 

nyelvét, azaz 52,6%-uk a férfiak, 47,4 %-uk pedig a nők közül kerül ki. 

A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlását nézve, a járásban a legfeljebb 

általános iskolát végzettek szerepelnek a legnagyobb aránnyal, gyakorlatilag minden második 

regisztrált álláskereső a Mezőkovácsházai járásban csupán az általános iskolát vagy még azt 

sem végezte el. Ez az adat rendkívül alacsony iskolázottságra vall, mely a megye járásai közül 

a második legmagasabb, valamint közel 10 %-ponttal haladja meg 2016.08. hó megyei 

átlagát. A szakmunkás végzettségűek és a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők adják a járás 

álláskeresőinek 78 %-át augusztusban. A járáson belüli szakmunkások aránya (30,8 %) 

illeszkedik a megyei átlaghoz (29,6 %). A mezőkovácsházi térségben minden 5. munkanélküli 

(20,3 %) az érettségivel rendelkezők közül kerül ki, mely 7 %-ponttal marad el a nyár végén 

Békés megye átlagától (27,6 %). A járáson belüli diplomás álláskeresői létszám a megye 

járásai közül a legalacsonyabb értékét mutatja a maga 1,7 %-ával, mely a harmada megye 

átlagának.  

A pályakezdők aránya a mezőkovácsházi térségben 2016. augusztusban 9,3 % volt, ami 3,9 

%-ponttal alacsonyabb a megyei értéktől. A megye pályakezdő álláskeresői közül minden 

tízedik ebből a járásból kerül ki.  
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10. táblázat: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek száma és aránya járásonként, 2015. 

augusztus és 2016. augusztus időszakban 

Járás 

Álláskeresők száma (fő) 

Álláskeresők aránya* 

2016. augusztus 2016. 

augusztus 
2016. július 

2015. 

augusztus 

változás előző 

hónaphoz évhez 

Békéscsaba 2261 2334 2553 -73 -292 6,1% 

Békéscsaba 2119 2145 1939 -26 180 13,9% 

Gyula 914 953 913 -39 1 5,2% 

Orosháza 1171 1186 1321 -15 -150 5,3% 

Szarvas 496 523 562 -27 -66 3,9% 

Szeghalom 958 984 684 -26 274 7,4% 

Gyomaendrőd 674 662 600 12 74 6,5% 

Mezőkovácsháza 1663 1736 1665 -73 -2 10,5% 

Sarkad 1032 1025 1104 7 -72 12,5% 

Békés megye 11288 11548 11341 -260 -53 7,4% 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

10. ábra: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek száma járásonként, 2015. augusztus és 

2016. augusztus időszakban 

 

Forrás: Saját szerkesztés az előző táblázat alapján 
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11. táblázat: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek száma, járásonként, nemenként és a 

legmagasabb iskolai végzettség tekintetében, 2016. augusztusban 

 

Járás 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nemenként legmagasabb iskolai végzettségként 
pályakezdő 

férfi nő összesen <= 8. ált. szakmunkás érettségizett diplomás 

Békéscsaba 1089 1172 2261 549 657 860 195 279 

Békés 1071 1048 2119 903 643 504 69 326 

Gyula 463 451 914 286 238 302 88 123 

Orosháza 550 621 1171 379 390 343 59 155 

Szarvas 249 247 496 137 138 171 50 76 

Szeghalom 488 470 958 427 280 215 36 156 

Gyomaendrőd 338 336 674 241 217 196 20 105 

Mezőkovácsháza 874 789 1663 785 512 338 28 155 

Sarkad 551 481 1032 553 267 187 25 120 

Békés megye 5673 5615 11288 4260 3342 3116 570 1495 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

12. táblázat: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek megoszlása, járásonként és a 

legmagasabb iskolai végzettség tekintetében, 2016. augusztusban 

 

Nyilvántartott álláskeresők megoszlása (%) 

Járás 
legmagasabb iskolai végzettségként 

pályakezdő 
<= 8. ált. szakmunkás érettségizett diplomás 

Békéscsaba 24,3% 29,1% 38,0% 8,6% 18,7% 

Békés 42,6% 30,3% 23,8% 3,3% 21,8% 

Gyula 31,3% 26,0% 33,0% 9,6% 8,2% 

Orosháza 32,4% 33,3% 29,3% 5,0% 10,4% 

Szarvas 27,6% 27,8% 34,5% 10,1% 5,1% 

Szeghalom 44,6% 29,2% 22,4% 3,8% 10,4% 

Gyomaendrőd 35,8% 32,2% 29,1% 3,0% 7,0% 

Mezőkovácsháza 47,2% 30,8% 20,3% 1,7% 10,4% 

Sarkad 53,6% 25,9% 18,1% 2,4% 8,0% 

Békés megye 37,7% 29,6% 27,6% 5,1% 100,0% 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika
http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika
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11. ábra: A Mezőkovácsházai járás nyilvántartott álláskeresőinek megoszlása legmagasabb 

iskolai végzettség szerint, 2016. augusztusban 

 

 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika  

 

13. táblázat: Békés megye nyilvántartott pályakezdő álláskeresőinek száma és megoszlása, 

járásonként, 2016. augusztusban 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma és megoszlása 

Járás összesen (fő) pályakezdő (fő) megoszlása (%) 

Békéscsaba 2261 279 12,3% 

Békés 2119 326 15,4% 

Gyula 914 123 13,5% 

Orosháza 1171 155 13,2% 

Szarvas 496 76 15,3% 

Szeghalom 958 156 16,3% 

Gyomaendrőd 674 105 15,6% 

Mezőkovácsháza 1663 155 9,3% 

Sarkad 1032 120 11,6% 

Békés megye 11288 1495 13,2% 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 
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A járásban 2016. augusztusban minden második nyilvántartott álláskereső a 25-50 év közötti 

korcsoportból kerül ki. Ez az érték 3 %-ponttal marad el a megyei átlagtól. A fiatalok aránya 

(25 év alattiak) 15 %-os részt képvisel a járáson belül. Ez a megoszlási arányszám a 

legkevesebb a 9 járás közül, amely majdnem 4 %-ponttal kevesebb, mint a megyei átlag. A 

legjelentősebb eltérést a megyei átlag tükrében az 50 év felettiek között tapasztalhatunk, mely 

csaknem 7 %-ponttal magasabb Békés megye értékénél. A megye nyilvántartott 

álláskeresőinek az 50 év feletti korcsoportjában minden ötödik-hatodik a mezőkovácsházi 

térségből kerül ki. A járásban minden negyedik regisztrált munkanélküli legalább egy éve 

folyamatosan szerepel ebben az adatbázisban, mellyel a harmadik legrosszabb arányt 

mondhatja magáénak. A 411 fős létszámával a járás adja a tartósan regisztráltak 

szegmensében Békés megye minden hatodik álláskeresőjét, aminek hátterében az alacsony 

képzettségi, iskolázottsági szint, a vállalkozói szféra szerkezete és a munkaerőpiac 

felvevőképessége állhat. 
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14. táblázat: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek száma, járásonként, ellátási formák szerint és korcsoportok szerint, 2016. augusztusban 

 

Járás 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)   nyilvántartásba belépők 

száma a hónap folyamán 

járásonként 

korcsportonként 

1 éven túl 

nyilvántartott 

ellátási formák szerint 

< 25 

éves 

25-50 

év 

közötti 

>= 50 

éves 

ellátás 

nélkül 

álláskeresési 

járadék/segély 

foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatás 

összesen 
ebből: első 

alkalommal 

Békéscsaba 2261 363 1200 698 656 1140 491 630 335 39 

Békés 2119 419 1208 492 582 1074 287 758 232 23 

Gyula 914 160 543 211 187 529 170 215 188 23 

Orosháza 1171 209 588 374 240 616 305 250 215 19 

Szarvas 496 105 267 124 48 341 124 31 118 9 

Szeghalom 958 246 480 232 115 500 210 248 194 31 

Gyomaendrőd 674 144 347 183 93 365 176 133 133 6 

Mezőkovácsháza 1663 249 836 578 411 705 421 537 223 23 

Sarkad 1032 238 546 248 192 439 131 462 168 11 

Békés megye 11288 2133 6015 3140 2524 5709 2315 3264 1806 184 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

 

http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika
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15. táblázat: Békés megye nyilvántartott álláskeresőinek száma és megoszlása, járásonként, ellátási formák szerint és korcsoportok szerint, 2016. 

augusztusban 

Járás 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)   

járásonként 

korcsportonként 

1 éven túl 

nyilvántartott 

ellátási formák szerint 

< 25 éves 
25-50 év 

közötti 

>= 50 

éves 

ellátás 

nélkül 

álláskeresési 

járadék/segély 

foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatás 

Békéscsaba 2261 16,1% 53,1% 30,9% 29,0% 50,4% 21,7% 27,9% 

Békés 2119 19,8% 57,0% 23,2% 27,5% 50,7% 13,5% 35,8% 

Gyula 914 17,5% 59,4% 23,1% 20,5% 57,9% 18,6% 23,5% 

Orosháza 1171 17,8% 50,2% 31,9% 20,5% 52,6% 26,0% 21,3% 

Szarvas 496 21,2% 53,8% 25,0% 9,7% 68,8% 25,0% 6,2% 

Szeghalom 958 25,7% 50,1% 24,2% 12,0% 52,2% 21,9% 25,9% 

Gyomaendrőd 674 21,4% 51,5% 27,2% 13,8% 54,2% 26,1% 19,7% 

Mezőkovácsháza 1663 15,0% 50,3% 34,8% 24,7% 42,4% 25,3% 32,3% 

Sarkad 1032 23,1% 52,9% 24,0% 18,6% 42,5% 12,7% 44,8% 

Békés megye 11288 18,9% 53,3% 27,8% 22,4% 50,6% 20,5% 28,9% 

Forrás: http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika 

 

http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=bekes_statisztika


39 
 

A következő tábla a nyilvántartott álláskeresők számát mutatja települések szerinti bontásban 

2014-es évre vetítve. Települési szinten sajnos nem álltak rendelkezésre frissebb adatok, attól 

függetlenül viszont érdemes mélyebben megnézni és következtetéseket levonni belőle. A 

2014-es évben a táblázatban szereplő adatok figyelembevételével a tartósan regisztrált 

álláskeresők aránya 21,9 %-ot mutat, mely nagyságrendileg megegyezik tanulmányunkban 

használt legfrissebb időszak adatával, azaz a 2016. augusztusi szint 24,7 % volt a járásban. 

Elmondható, hogy a 2014-2016-os időszakban a tartósan nyilvántartott szegmensben mintegy 

4 %-pontos visszaesést tapasztalhatunk. A régóta, azaz a legalább egy éve folyamatosan 

regisztrált álláskeresők elhelyezkedési lehetőségei rosszabbodtak. A járás települési szintű 

álláskeresőinek iskolai végzettség szerinti 2014-es adatai illeszkednek a 2016.08. havi 

adatokhoz. 2014-ben a legfeljebb általános iskolát végzettek megoszlása 47,6 %-os értéket 

mutatott, mely nagyságrendileg azonos a 2016. augusztus havi adattal (47,2 %). A 

diplomások megoszlása sem változott. Összességében elmondható, hogy az alacsony 

iskolázottság az álláskeresők vonatkozásában nem új keletű probléma. 

A lakosságszámhoz viszonyítottan a regisztrált álláskeresők aránya Battonyán, Kunágotán, 

Nagykamaráson és Végegyházán mutatja a legmagasabb értéket, mindegyik esetben 

meghaladja a 9 %-ot. E négy település adja a járás álláskeresőinek közel 50%-át. 

A járás településein, a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya kapcsán a 

legmagasabb értékek általában a kisebb népességű települések (jellemzően az 1.000 fő 

alattiak) körében figyelhetők meg, mellyel összefüggésbe hozható okként az alacsony 

iskolázottság, és a munkahelyek hiánya. A járásban legtöbb álláskereső az általános iskolai 

végzettséggel és a szakmunkás végzettséggel rendelkezők közül kerül ki. A térségben 41 fő 

diplomás végzettségű álláskereső számolható ki a táblázat adataiból. E szegmenst külön nem 

szerepeltetjük a minimális járási szintű elemszám miatt. A Mezőkovácsházai járás települési 

szintű vizsgálata alapján megállapítható, hogy az álláskeresők körében a legfeljebb általános 

iskolát végzettek aránya 18 település közül 10 településen meghaladja 50-os arányt, sőt azon 

belül két településen (Kevermes, Dombiratos) még a 60%-ot is túllépi, ami a képzések 

jelentőségét még fontosabbá teszi. Kunágotán minden tízedik regisztrált álláskereső még az 

általános iskolát sem fejezte be, ami a járáson belüli 8 évfolyamnál kisebb végzettségűek 

szegmensében 30%-ot teszi ki.  

A nyilvántartott álláskeresők között a középiskolát végzettek (mint legmagasabb végzettség: 

szakmunkásképző, szakiskola, szakközépiskola, technikum, gimnázium) aránya 

Mezőkovácsházán és Medgyesegyházán mutatja a legmagasabb értéket 67 és 70 %-os 
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értékkel. Battonya - mint legnagyobb regisztrált álláskeresői számmal rendelkező település - 

súlya valamennyi iskolai végzettség szerinti kategóriában domináns a járásban.  
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16. táblázat: a Mezőkovácsházai járás nyilvántartott álláskeresőinek száma és megoszlása 2014-ben 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.xls 

Település 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

(fő) 

180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

(fő) 

Egy éven túl 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

(fő) 

180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresők (%) 

egy éven túl 

nyilvántartott 

álláskeresők (%) 

Lakónépesség 

száma 2014-

ben (fő) 

Lakosságszámhoz 

viszonyított 

nyilvántartott 

álláskeresői 

aránya (%) 

Mezőkovácsháza 265 103 56 38,87% 21,13% 6141 4,30% 

Battonya 626 296 178 47,28% 28,43% 5960 10,50% 

Medgyesegyháza 172 86 45 50,00% 26,16% 3558 4,80% 

Mezőhegyes 280 65 41 23,21% 14,64% 5339 5,20% 

Dombegyház 99 34 21 34,34% 21,21% 2039 4,90% 

Kevermes 168 55 18 32,74% 10,71% 2049 8,20% 

Almáskamarás 70 37 28 52,86% 40,00% 886 7,90% 

Dombiratos 21 11 10 52,38% 47,62% 577 3,60% 

Kaszaper 63 13 7 20,63% 11,11% 1933 3,30% 

Kisdombegyház 18 6 3 33,33% 16,67% 467 3,90% 

Kunágota 246 91 46 36,99% 18,70% 2650 9,30% 

Magyarbánhegyes 75 18 7 24,00% 9,33% 2294 3,30% 

Magyardombegyház 4 2 1 50,00% 25,00% 237 1,70% 

Medgyesbodzás 49 11 4 22,45% 8,16% 1060 4,60% 

Nagybánhegyes 64 35 24 54,69% 37,50% 1224 5,20% 

Nagykamarás 124 58 34 46,77% 27,42% 1383 9,00% 

Pusztaottlaka 19 11 4 57,89% 21,05% 474 4,00% 

Végegyháza 136 52 20 38,24% 14,71% 1390 9,80% 

Összesen 2499 984 547     39661 5,70% 

https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.xls
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17. táblázat: a Mezőkovácsházai járásban a nyilvántartott álláskeresők számának alakulás és megoszlása településenként 

Forrás: www.ksh.hu 

Település 

Általános 

iskola 8 

osztályánál 

kevesebb 

végzettséggel 

rendelkező 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Általános 

iskolai 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakmunkás 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakiskolai 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

Szakközépiskolai, 

technikumi, 

gimnáziumi 

végzettségű 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma (fő) 

összesen 

általános 

iskola 8 

osztálynál 

kevesebb 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%) 

általános 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%) 

szakmunkás 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%) 

szakiskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%) 

Szakközépiskolai, 

technikumi, 

gimnáziumi 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya (%) 

Mezőkovácsháza 8 78 84 7 83 260 3,08% 30,00% 32,31% 2,69% 31,92% 

Battonya 18 292 156 21 128 615 2,93% 47,48% 25,37% 3,41% 20,81% 

Medgyesegyháza 0 51 59 5 54 169 0,00% 30,18% 34,91% 2,96% 31,95% 

Mezőhegyes 10 105 75 4 75 269 3,72% 39,03% 27,88% 1,49% 27,88% 

Dombegyház 3 47 25 5 17 97 3,09% 48,45% 25,77% 5,15% 17,53% 

Kevermes 7 96 36 4 23 166 4,22% 57,83% 21,69% 2,41% 13,86% 

Almáskamarás 4 37 14 0 14 69 5,80% 53,62% 20,29% 0,00% 20,29% 

Dombiratos 1 13 3 0 4 21 4,76% 61,90% 14,29% 0,00% 19,05% 

Kaszaper 1 28 22 1 9 61 1,64% 45,90% 36,07% 1,64% 14,75% 

Kisdombegyház 0 12 1 1 4 18 0,00% 66,67% 5,56% 5,56% 22,22% 

Kunágota 24 118 61 8 35 246 9,76% 47,97% 24,80% 3,25% 14,23% 

Magyarbánhegyes 2 35 20 4 14 75 2,67% 46,67% 26,67% 5,33% 18,67% 

Magyardombegyház 0 4 0 0 0 4 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Medgyesbodzás 1 22 15 1 9 48 2,08% 45,83% 31,25% 2,08% 18,75% 

Nagybánhegyes 1 22 22 1 16 62 1,61% 35,48% 1,61% 1,61% 25,81% 

Nagykamarás 2 62 42 0 18 124 1,61% 50,00% 33,87% 0,00% 14,52% 

Pusztaottlaka 0 9 5 0 5 19 0,00% 47,37% 26,32% 0,00% 26,32% 

Végegyháza 4 72 38 0 21 135 2,96% 53,33% 28,15% 0,00% 15,56% 

Összesen 86 1103 678 62 529             



43 
 

18. táblázat: a Mezőkovácsházai járásban a nyilvántartott álláskeresők számának megoszlása településenként és iskolai végzettségenként 

település 

általános iskola 8 

osztályánál 

alacsonyabb 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

településenként (%) 

általános iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

településenként (%) 

szakmunkás 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

településenként (%) 

szakiskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya 

településenként 

(%) 

Szakközépiskolai, 

technikumi, 

gimnáziumi 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

településenként (%) 

Mezőkovácsháza 9,30% 7,07% 12,39% 11,29% 15,69% 

Battonya 20,93% 26,47% 23,01% 33,87% 24,20% 

Medgyesegyháza 0,00% 4,62% 8,70% 8,06% 10,21% 

Mezőhegyes 11,63% 9,52% 11,06% 6,45% 14,18% 

Dombegyház 3,49% 4,26% 3,69% 8,06% 3,21% 

Kevermes 8,14% 8,70% 5,31% 6,45% 4,35% 

Almáskamarás 4,65% 3,35% 2,06% 0,00% 2,65% 

Dombiratos 1,16% 1,18% 0,44% 0,00% 0,76% 

Kaszaper 1,16% 2,54% 3,24% 1,61% 1,70% 

Kisdombegyház 0,00% 1,09% 0,15% 1,61% 0,76% 

Kunágota 27,91% 10,70% 9,00% 12,90% 6,62% 

Magyarbánhegyes 2,33% 3,17% 2,95% 6,45% 2,65% 

Magyardombegyház 0,00% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 

Medgyesbodzás 1,16% 1,99% 2,21% 1,61% 1,70% 

Nagybánhegyes 1,16% 1,99% 3,24% 1,61% 3,02% 

Nagykamarás 2,33% 5,62% 6,19% 0,00% 3,40% 

Pusztaottlaka 0,00% 0,82% 0,74% 0,00% 0,95% 

Végegyháza 4,65% 6,53% 5,60% 0,00% 3,97% 

Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Forrás: előző táblázat alapján saját szerkesztés
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Közfoglalkoztatás 

A Mezőkovácsházai járásban a közfoglalkoztatásban dolgozók száma 2013-2016. augusztusa 

között folyamatosan bővült. 2016. augusztusban 1,7-szer több embernek adott munkát, mint 

2013-ban. Számuk a nyár végén elérte a 3.100 főt. 

Közfoglalkoztatási mutató: korábban az országos és a megyei adatok vizsgálatakor azt írtuk, 

hogy Békés megye közfoglalkoztatási mutatója közel duplája az országosnak. Akkor a járás e 

mutatója majdnem duplája a megyeinek, azaz kétszer annyian dolgoznak a járásban a 

közfoglalkoztatás keretei között a munkavállaló korú népesség viszonylatában. Az országos 

mutatónak pedig négyszeresét produkálja a járás. 

Közfoglalkoztatási ráta: A vizsgált időszakban, azaz 2013-ról 2016. augusztusra e ráta 

nagysága a kovácsházi járásban illeszkedve az országos és megyei tendenciákhoz közel 

kétszeresére nőtt. A békés megyei adatokhoz hasonló a tendencia a járásban is, azaz a 2015. 

évi és a 2016. év augusztusi időszakban a közfoglalkoztatásban dolgozók száma meghaladja, 

a nyilvántartott álláskeresők számát. 

Munkavállaló korúak (15-64 év között) létszáma: a Magyarországon tapasztalható 

természetes fogyás a megyei és a járási adatokban is megmutatkozik. A táblázat adatai is 

rámutatnak erre a tendenciára a munkavállaló korú népesség tekintetében. A csökkenés 

dinamikája megyei szinten, Békés megyében a legerőteljesebb. 2013-ról 2016. nyarára 9,1 %-

kal lett kevesebb a munkavállaló korú személy a megyében, míg a járásban7,6 %-os fogyás 

figyelhető meg. Ugyanez az adat országosan mindössze 4,9 %-os volt.  

A csökkenő munkavállaló korú népesség hátterében az elvándorlás, az elöregedés, és az 

alacsony gyermekvállalási hajlandóság áll. Az elvándorlás okai az alacsonyabb jövedelmi 

szint, valamint a munkahelyek alacsonyabb száma, illetve a térség településeinek életében 

megfigyelhető funkcionális hiányosságok, amelyek megléte komfortosabbá és élhetőbbé 

tennék a helyi létet. Ennek következtében rengeteg aktív korú hagyja el a járást.  

Az alacsony gyermekvállalási hajlandóság egyik oka, hogy a bizonytalan anyagi helyzet 

következtében a fiatalok csak később vagy egyáltalán nem vállalnak gyereket. 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója: A mezőkovácsházi térségben is az országos 

és a megyei trendekkel azonos irány tapasztalható, azaz valamennyi időszakban mind 

országosan és Békésben, mind pedig a járásban a nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 

csökkent. Bár a járási adatok csökkenő dinamikája legnagyobb az ország-megye 
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viszonylatában, amit az intenzív közfoglalkoztatási aktivitás és a munkavállaló korú lakosság 

fogyása okoz. 

19. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma a Mezőkovácsházai 

járásban 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Mezőkovácsházai járás 
2013 

év 

2014 

év 

2015 

év 

2016 01-

08.hó 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 309 938 382 522 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 104 159 216 253 

Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen: 1 381 1 434 2 716 2 362 

-- Mezőgazdaság 363 605 1 138 987 

-- Belvízelvezetés 131 37 99 73 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 157 28 136 120 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - 50 35 

-- Belterületi közutak karbantartása 185 70 385 351 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 78 11 91 57 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 464 643 104 - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - 41 713 739 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - 

Mindösszesen: 1 795 2 531 3 314 3 136 

Közfoglalkoztatási mutató 6,36% 9,04% 11,98% 12,03% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 1 923 1 530 1 087 911 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 325 374 381 437 

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők 

száma zárónapon  
1 248 895 724 642 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 3 496 2 799 2 192 1 990 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 12,39% 10,00% 7,93% 7,64% 

Közfoglalkoztatási ráta 33,04% 33,04% 60,93% 62,57% 

Munkavállaló korúak (15-64) létszáma 28 207 27 986 27 655 26 069 

Forrás: kozfoglalkoztatas.bm.hu 
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A Mezőkovácsházai járásban a 2015-ös adatok alapján a működő vállalkozások több mint 90 

%-a 10 fő alatti foglalkoztató, csupán 3 %-uk 10-19 fő közötti munkavállalónak ad 

megélhetést, és mintegy. 30-ra tehető azon cégek száma, ahol a foglalkoztatotti létszám eléri 

vagy meghaladja a 20 főt. Különösen az utóbbi számadat mondható csekélynek járási szinten, 

ami valamivel több, mint másfél vállalkozást jelent településenként. A járásban fellelhető 

vállalkozások 80-90 %-a a mezőgazdasági ágazathoz köthető, ennek hátterében a helyi 

őstermelők magas száma áll.  

 

  



47 
 

VII. Atipikus foglalkoztatási formák szerepe, jelentősége 

A magyar állam és az Európai Unió is számos támogatási lehetőséget biztosít az álláskeresők 

számára. Ezen lehetőségek keretében támogatják többek között vállalkozóvá válásukat, 

valamint a rehabilitációs ellátásban részesülőket, akik gondoskodnak önmaguk 

foglalkoztatásáról. Támogatás nyújtható az atipikus foglalkoztatási formákhoz, mint például a 

részmunkaidős foglalkoztatáshoz vagy a távmunkához. 

Az atipikus foglalkoztatási formák közé tartoznak azok a tevékenységek, amelyek 

különböznek a hagyományos alkalmazotti munkaviszonyú, teljes munkaidős foglalkozástól. 

Ezek közül a Munka Törvénykönyve szerint az alábbi foglalkoztatási formák kerülnek 

szabályozásra: 

 Bedolgozói jogviszony 

 Egyszerűsített foglalkoztatás 

 Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 

 Vezető állású munkavállaló fennálló munkaviszony 

 Határozott idejű munkaviszony 

 Munkavégzés behívás alapján 

 Munkakör megosztása 

 Több munkáltató által létesített jogviszony 

 Távmunka 

 Munkaerő-kölcsönzés 

 Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony9 

A következőkben három formával foglalkozunk részletesebben: a részmunkaidős 

foglalkoztatással, a távmunkával, illetve az egyszerűsített foglalkoztatással. 

1. Távmunka 

A munkavégzés folyamata nagy általánosságban napi nyolc órában történik, vagy a 

munkáltató telephelyén, vagy az általa kijelölt helyszínen. A korszerű információs és 

technológiai fejlődésnek, fejlettségnek köszönhetően manapság már lakásunkból, 

otthonunkból végezhetjük munkánkat. Mindezek alapján a távmunka olyan foglalkoztatás, 

amely során a munkavégzés a foglalkoztató székhelytől, telephelyétől távolabb eső helyen, 

számítástechnikai eszköz felhasználásával történik.  

                                                           
9 http://www.mmosz.hu/atipikus-foglalkoztatasi-formak 
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E foglalkoztatási forma rugalmassága mellett növelheti a munkavállalók motivációját és a 

teljesítményére is jótékonyan hathat. Mindezen előnyök mellett a munkáltató 

költségoptimalizálásában is éreztetheti hatását, például ha az iroda fenntartásának, 

üzemeltetésének díjtételére gondolunk. A távmunka a munkáltató és a munkavállaló részéről 

egyaránt önkéntesen választott foglalkoztatási típus. Távmunka esetében a munkaadó feladata 

a munkavállaló által használt informatikai eszközök biztosítása kivéve, ha a munkavállaló a 

saját eszközeit használja a munkavégzés folyamán. A távmunkát vállalókat a munkahelyen 

alkalmazottakkal azonos jogok illetik meg illetve a telephelyen foglalkoztatottakkal. 

Hazánkban még nem egészen elterjedt ez a foglalkoztatási forma: az összes munkavállaló 

mintegy 3,6 %-a végzi otthonról, vagy egyéb külső helyszínről a munkáját. Ez az arány 

jelentősen elmarad az Európai Uniós országokkal szemben. Többnyire az egyéni 

vállalkozások alkalmazottai és a nonprofit szervezetek foglalkoztatottai végeznek otthonról is 

kivitelezhető munkát, viszont az állami szférában dolgozók továbbra is kötött munkaidőben 

dolgoznak, mivel a merev szabályozás miatt fontos a személyes jelenlétük. A távmunka 

elterjedésének korlátozza, hogy a munkáltatók jobban szeretik, ha a munkavállalóval napi 

szinten személyesen tartja a kapcsolatot, munkájának könnyebb ellenőrzése szempontjából. 

Korlátok közé sorolhatjuk azt a tényt is, hogy a foglalkoztatás e típusával kapcsolatosan 

viszonylag kevés tapasztalat áll rendelkezésre. Nem könnyű feladat annak a formának, 

keretnek a kidolgozása, amely kölcsönös bizalmon alapszik mind a munkáltató, mind a 

munkavállaló részéről, viszont tudomásul kell venni, hogy az otthonról végezhető munka 

kifizetődőbb tud lenni bizonyos esetekben.  A Magyar Távmunka Szövetség által végzett 

felmérés szerint a távmunka elterjedésének és hatékonyságának egyik alappillére, hogy az 

ebben az atipikus formában dolgozó személyek munkavégzése során kevesebb külső zavaró 

körülményt tapasztaltak, valamint a dolgozók kapcsán a fókuszált munkaszakaszok is 

hosszabbak voltak a hagyományos foglalkoztatáshoz képest.  

Javaslatunk szerint tervet kell kidolgozni, amely a nonprofit szervezeteken és az egyéni 

vállalkozókon kívül más szervezeteknek is biztosítja a távmunka lehetőségét. A távmunkát 

alkalmazó munkáltatóknak érdemes lenne megosztani tapasztalataikat és tanácsokkal látni el 

azokat a munkáltatókat, akik még csak gondolkodnak a távmunka lehetőségeinek 

kihasználásában. 

A távmunka elterjedésével a növelhető a versenyképesség, továbbá a hátrányos helyzetű 

személyek munkaerő-piaci esélye is fokozható, tekintettel a gyermekgondozási ellátásban 

részesülők, a nyugdíj előtt álló személyek vagy a megváltozott munkaképességűek 
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csoportjára. Mindezek alapján elmondható, hogy a távmunka kifejezetten családbarát 

munkavégzést tesz lehetővé, aminek következtében az ilyen formában tevékenykedő szülők 

az otthoni munkavégzés során nagyobb figyelmet tudnak szentelni gyermekükre. 

 

2. Részmunkaidős foglalkoztatás 

Részmunkaidős foglalkoztatásról akkor beszélhetünk, ha a Munka Törvénykönyve 

alapszabálya szerinti napi nyolc óránál rövidebb napi munkaidőre kötnek szerződést a felek. 

Ezen foglalkoztatási forma az atipikus foglalkoztatási formák közé tartozik. Ilyen formán csak 

abban az esetben foglalkoztatható a munkavállaló, ha erre külön kitérnek a 

munkaszerződésben a munkáltatóval. A munkaidő napi, heti vagy havi munkaidő 

meghatározással szerepelhet a szerződésben leírtak szerint, melynek mértéke nincs 

korlátozva.10 Kifejezetten jó megoldást nyújthat a részmunkaidős munka a gyermekvállalást 

követően a munkaerőpiacra visszatérő szülő számára, illetve a megváltozott munkaképességű 

emberek jövedelem szerzésének szempontjából is. Jellemzően olyan területeken alkalmazzák, 

ahol a feladatok elvégezhetőségét nem korlátozza a rövidebb napi munkaidő, vagy a költség-

optimalizálás, az adaptivitás, mely mind a munkáltató, mind a munkavállaló szempontjából 

fontos tényező. A részmunkaidő egyik speciális esete, amikor a munkaszerződést 

kimondottan szombaton és vasárnapon történő munkavégzésre kötik.11 A felek jellemzően 

abban állapodnak meg, hogy a munkavállalói díjazás és a további juttatások is arányosan 

járnak. 

A részmunkaidős foglalkoztatás egy speciális formája a behíváson alapuló munkavégzés. 

Ennek során a foglalkoztató csak tényleges munkavégzés esetén veszi igénybe a 

munkavállalót, a termelés vagy szolgáltatás ciklikusságához igazítja a foglalkoztatását. Ebben 

az esetben a munkaidő a 8 óra helyett 6 órára redukálódik.12 

Az elmúlt időszakban 35.478-ról 33.164-re csökkent a részmunkaidős fizikai dolgozók szám, 

ez azért ad aggodalomra okot, mert a legtöbb bért kínáló kis- és nagykereskedelmi láncok 

kimondottan keresik a részmunkaidős alkalmazottakat. Ez a forgalom hullámzása miatt egy jó 

                                                           
10 https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szmunkaid%C5%91 
11 https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szmunkaid%C5%91  
12 http://adozona.hu/munkajog/Mi_szamit_munkaidonek_es_mi_nem_A_napi_a_he_ZWKANA 
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eszköz a munkaerőhiány enyhítésére.13 A különböző álláskereső honlapokon barangolva is 

tetten érhető ez a tendencia. 

A következő táblázatban nemzetközi kitekintés keretében a 15 és 64 év közötti 

részmunkaidőben dolgozó személyek arányát vizsgáljuk 2000 és 2015 között. Jól kivehető, 

hogy a részmunkaidős foglalkoztatási aránya Magyarországon 2015-ben 5,7 %-os értéket 

mutatott, mellyel az Európai Unió 28 tagja közül a harmadik leggyengébb pozícióját 

mondhatjuk magunkénak. Ennél alacsonyabb értékkel csak Csehország és Bulgária 

rendelkezik. Az EU átlaga 2015-ben 19,6 % volt, mely közel négyszerese Magyarországéhoz 

képest. A legmagasabb értéket Hollandia képviseli 50 %-kal, - mely több mint kilencszerese a 

magyar értéknek - míg a legalacsonyabb mutatószámmal Bulgária szerepel a táblázatban, 2,2 

%-kal.  

Mindent összevetve elmondható, hogy a nyugati országok részmunkaidős foglalkoztatása 

többszöröse hazánkénak. Keleti szomszédunknál, még Romániában is 8,8 %-os a 

részmunkaidős foglalkozatási arány, ami másfélszerese a mienknek. A táblázat adatai 

figyelembe véve, hazánkban a 2000-es évektől kezdve jelentős változás nem tapasztalható, 

azaz 16 év alatt nem sikerült megduplázni ezt az értéket: 2000-ben 3,4 % volt, 2015-re ez az 

érték csak 5,7 %-ra emelkedett. Elmondható, hogy potenciál mindenképp rejtőzik az atipikus 

foglalkoztatás e típusában. 

Hazánkban e foglalkoztatási forma alkalmazása során a foglalkoztatott és a foglalkoztató 

szempontjából is nehézségek léphetnek fel: a munkavállalónak hosszabb távon kell terveznie, 

továbbá a nyugdíjjogosultságot jelentősen befolyásolhatja; a munkáltatónak pedig több 

munkavállaló esetén megnövekednek az adminisztrációs feladatai, mely többletköltséggel 

járhat. Ezen felül fontos megjegyeznünk, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás nem minden 

munkakörben alkalmazható megfelelő hatékonysággal. 

                                                           
13 http://hvg.hu/gazdasag/20161024_beremeles_kiskereskedelem_munkaerohiany_boltzar?utm_expid=1324304-

9.KUdA7X4UQ6ueLGrcG8JcaA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fhvg.hu%2Fkereses%3Fmit%3Dr%25C3%

25A9szmunkaid%25C5%2591 
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20. táblázat: A 15–64 éves népesség részmunkaidős foglalkoztatási aránya 

 

Ország  2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ausztria 16,7 16,9 18,7 18,3 19,9 21,0 21,5 22,0 22,7 23,9 24,4 24,5 25,2 26,0 26,9 27,3 

Belgium 20,6 18,4 19,3 20,4 21,5 21,7 22,0 21,9 22,4 23,2 23,7 24,7 24,7 24,3 23,7 24,3 

Bulgária .. 3,3 2,7 2,1 2,7 1,9 1,8 1,5 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2 

Ciprus 7,6 7,4 6,3 7,6 7,5 7,6 6,6 6,4 6,8 7,5 8,3 9,0 9,7 11,9 13,5 13,0 

Csehország 4,8 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 5,1 4,7 5,0 5,8 5,5 5,3 

Dánia 21,4 19,6 20,0 20,3 21,9 21,5 23,0 23,0 23,8 25,2 25,6 25,1 24,8 24,7 24,6 24,7 

Egyesült 

Királyság 

24,4 24,4 24,5 25,0 25,1 24,2 24,2 24,1 24,2 25,0 25,7 25,6 26,0 25,6 25,4 25,2 

Észtország 6,9 7,4 6,3 6,7 6,9 6,8 6,8 7,1 6,4 9,4 9,8 9,3 9,2 8,9 8,3 9,5 

Finnország 11,9 11,6 12,1 12,5 12,8 13,3 13,5 13,4 12,7 13,3 13,9 14,1 14,1 14,0 14,1 14,1 

Franciaország 16,8 16,3 16,1 16,8 16,9 17,1 17,1 17,2 16,8 17,2 17,6 17,6 17,7 18,1 18,6 18,4 

Görögország 4,4 3,8 4,2 3,9 4,5 4,8 5,5 5,4 5,4 5,9 6,3 6,7 7,7 8,4 9,3 9,4 

Hollandia 41,0 41,9 43,4 44,6 45,2 45,7 45,8 46,3 46,8 47,7 48,3 48,3 49,0 49,8 49,6 50,0 

Horvátország .. .. 6,5 6,6 6,5 7,8 7,0 6,1 6,5 6,5 7,0 7,2 5,6 5,4 5,3 5,9 

Írország 16,6 16,4 16,3 16,7 16,6 .. 16,6 17,4 18,2 21,0 22,2 23,1 23,5 23,5 23,0 22,2 

Lengyelország 9,3 9,2 9,6 9,3 9,6 9,8 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,3 7,2 7,1 7,1 6,8 

Lettország 10,5 9,4 9,1 9,5 10,2 7,6 5,9 5,6 5,9 8,2 9,4 8,8 8,9 7,5 6,8 7,2 

Litvánia 8,9 8,4 9,5 8,6 8,4 6,9 10,0 8,6 6,5 7,9 7,8 8,3 8,9 8,4 8,6 7,6 

Luxemburg 11,2 11,3 11,6 13,4 16,3 17,4 17,1 17,8 17,9 17,6 17,5 18,0 18,5 18,7 18,5 18,5 

Magyarország 3,4 3,3 3,4 4,1 4,3 3,9 3,7 3,9 4,3 5,2 5,5 6,4 6,7 6,4 6,0 5,7 
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Ország 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Németország 19,1 19,9 20,3 21,2 21,9 23,4 25,2 25,4 25,1 25,3 25,6 25,9 25,8 26,7 26,5 26,8 

Olaszország 8,7 8,9 8,5 8,5 12,4 12,7 13,1 13,4 14,1 14,1 14,8 15,2 16,8 17,6 18,1 18,3 

Portugália 8,1 8,2 8,4 8,9 8,2 8,2 8,2 8,9 8,8 8,5 8,5 10,3 11,2 11,1 10,1 9,8 

Románia 14,0 14,3 9,7 10,6 9,2 9,2 8,6 8,6 8,6 8,5 9,9 9,5 9,3 9,0 8,7 8,8 

Spanyolország 8,0 8,0 8,0 8,2 8,8 12,0 11,6 11,4 11,6 12,4 12,9 13,5 14,4 15,7 15,8 15,6 

Svédország 21,8 20,2 20,4 22,2 23,1 24,0 24,3 24,2 25,7 26,0 25,8 25,2 25,0 24,7 24,6 24,3 

Szlovákia 1,8 2,4 1,8 2,2 2,5 2,4 2,7 2,5 2,5 3,4 3,8 4,0 4,0 4,5 5,1 5,8 

Szlovénia 5,3 5,3 5,8 5,8 8,3 7,8 8,0 8,1 8,1 9,5 10,3 9,5 9,0 9,3 10,0 10,1 

Európai Unió–28 .. .. 15,6 16,0 16,7 17,2 17,5 17,5 17,5 18,0 18,5 18,8 19,2 19,6 19,6 19,6 

Eurózóna–19 15,3 15,5 15,6 16,0 17,0 17,9 18,5 18,6 18,7 19,3 19,7 20,1 20,7 21,5 21,5 21,6 

Macedónia .. .. .. .. .. .. 6,3 6,4 5,6 5,3 5,6 6,0 6,1 4,4 5,8 4,2 

Norvégia 25,7 25,6 25,7 28,3 29,1 27,7 28,1 27,5 27,4 27,8 27,6 27,3 27,2 27,0 25,7 26,0 

Oroszország 7,4 5,2 3,8 5,3 5,4 5,6 5,3 5,1 5,0 4,7 4,3 4,1 4,1 4,3 4,0 4,2 

Svájc 29,3 30,7 30,6 31,5 32,0 32,2 32,4 32,5 33,3 33,7 34,1 33,9 34,5 35,1 36,3 36,5 

Törökország .. .. .. .. .. .. 7,2 7,9 8,7 10,6 11,1 11,3 11,5 11,9 11,1 10,3 

Izrael 15,6 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 16,6 16,1 16,0 16,1 15,2 14,9 16,1 15,9 16,0 15,9 

Japán 16,0 17,6 17,7 18,2 18,1 18,3 18,0 18,9 19,6 20,3 20,2 20,6 20,5 21,9 22,8 22,7 

Koreai 

Köztársaság 

7,0 7,3 7,6 7,7 8,4 9,0 8,8 8,9 9,3 9,9 10,7 13,5 10,2 11,1 10,5 10,7 

Kanada 18,1 18,1 18,8 19,0 18,5 18,4 18,2 18,3 18,6 19,3 19,6 19,3 19,0 19,1 19,3 18,9 

Ausztrália .. 23,8 24,0 24,3 23,8 24,0 23,9 23,7 23,8 24,6 24,9 24,7 24,6 24,9 25,2 25,2 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_int014.html 
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3. Egyszerűsített foglalkoztatás 

Az egyszerűsített foglalkoztatás, mint atipikus foglalkoztatási lehetőség az alkalmi 

munkavállalói könyv 1997-ben történő bevezetésével kezdődött. A kormánynak az alkalmi 

munkavállalói könyv bevezetésével az volt a célja, hogy az egyszerűsített foglalkoztatást az 

átlagosnál kedvezőbb feltételek és alacsonyabb közterhek mellett, az alkalmi munkák minél 

nagyobb arányban váljanak legálissá, azaz a fekete és a szürke gazdaság csökkentése. 

Elsősorban a mezőgazdaságban, az építő iparban, illetve a háztartásokban alkalomszerűen 

foglalkoztatottak is részt vegyenek a közteherviselésben. Azonban az alkalmi munkavállalói 

könyv használata során gyakoriak voltak a visszaélések, például rendszeres volt az adatok 

utólagos kitöltése, továbbá a bélyegek utólagos beragasztása, ami révén a foglalkoztató utólag 

tette hivatalossá a munkaviszonyt, ha éppen szükséges volt.14 

2009. decemberben egy új rendszer bevezetésében döntött az Országgyűlés, melynek 

elsődleges célja a munkaügyi központok és a munkavállalók tehermentesítése volt. Ezt a 

2009. évi CLII. törvény foglalta magába, mely szerint egyszerűsített foglalkoztatásnak 

minősült az alkalmi munka, a mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunka, a kiemelten 

közhasznú szervezetnél végzett munka.15 A törvényben foglaltak szerint, ha a foglalkoztatás 

együttes, egybefüggő időtartama nem érte el az 5 napot, akkor nem volt szükséges 

munkaszerződést kötni, elégséges volt a szóbeli megállapodás, illetve az elektronikus 

bejelentés. Amennyiben a foglalkoztatás időtartama meghaladta az 5 napot, akkor írásban 

egyszerűsített munkaszerződést kellett készíteni. Az új folyamatnak köszönhetően csökkentek 

a visszaélések. Továbbá a bejelentés gyorsabb és kényelmesebb lett. 

Napjainkban egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény szerint létesíthető 

munkaviszony. 

Egyszerűsített módon az alábbi munkákra létesíthető munkaviszony: 

- Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, 

halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, 

termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek 

anyagmozgatása, csomagolása feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló 

munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.16 

                                                           
14 Semjén A., Tóth I. J., Fazekas M., Makó Á. (2009): Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás munkaadói 

és munkavállalói interjúk és egy kérdőíves munkavállalói felmérés tükrében, www.mtakti.hu, letöltve: 2016. 

november 10. 
15 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 
16 2010. évi LXXV. törvény 2.§ 1) 
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- Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott 

kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál 

végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló 

munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. 

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői 

tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és 

utazásközvetítői tevékenység.17 

- Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között létesített összesen legfeljebb öt 

egymást követő naptári napig és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt 

naptári napig, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári 

napig határozott időre szóló munkaviszony.18 A törvény szerint: „Az alkalmi munkára 

irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy 

naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a 

tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél 

rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai 

létszámát alapul véve - nem haladhatja meg 

- az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 

egy főt, 19 

- egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, 20 

- hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, 21 

- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz 

százalékát.22” 

 

- Filmipari statiszta kategóriával tanulmányunkban nem kívánunk foglalkozni. 

 

Idénymunka 

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató tevékenysége idényjellegű, ha a 

munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. 

Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek 

                                                           
17 2010. évi LXXV. törvény 2.§ 2) 
18 2010. évi LXXV. törvény 2.§ 3) 
19 2010. évi LXXV. törvény 1.§ (2) a) 
20 2010. évi LXXV. törvény 1.§ (2) b) 
21 2010. évi LXXV. törvény 1.§ (2) c) 
22 2010. évi LXXV. törvény 1.§ (2) d) 
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kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai 

sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.23 

Az idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesített munkaviszonyok együttes 

időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. 24  Az egyszerűsített 

foglalkoztatás bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy 

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet végrehajtani. Ehhez a munkáltatónak előzetesen 

regisztrálnia kell, hogy igénybe tudja venni ezt a bejelentési szolgáltatást. 

Magyarországon a 2013-ban 9 % volt az egyszerűsített foglalkoztatással munkavállalót 

alkalmazó cégek aránya, ami 2014-ben 12 %-ra nőtt, 2015-ben pedig további 2 %-os 

növekedést mutatott.25 

Az egyszerűsített foglalkoztatásnak munkáltatóként és munkavállalóként is vannak pozitív, 

illetve negatív tényezői. Mindkét fél számára a rugalmasságot (optimális idénymunkák 

elvégzéséhez, vagy nehezen tervezhető, alkalmi jellegű munkákhoz) és az egyszerűséget (a 

bejelentés és a közteherfizetés is egyszerű és átlátható) lehet megemlíteni pozitívumként. 

Negatívumok közé sorolható, hogy a munkanapok és az alkalmazottak száma egy maximális 

korláthoz igazodnak, mely a munkavégzés jellegéből adódik, illetve csak a meghatározott 

területen alkalmazhatóak a munkavállalók. 

  

                                                           
23 2010. évi LXXV. törvény 2.§ 7) 
24 2010. évi LXXV. törvény 1.§ (4) 
25 NGM, GVI: Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis – 2016 (Budapest, 2015. november) 73p 



56 
 

VIII. Mezőkovácsházai járás kérdőíveinek primer elemzése 

1. Lakossági lekérdezés 

A primer elemzésünkhöz használt kérdőívek inaktív személyekkel és közfoglalkoztatottakkal 

kerültek kitöltésre. Összesen 266 mintavétel alapján készítettük el elemzésünket, melyet a 

Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 

2016 – 00001) bocsátotta rendelkezésünkre. A járás 18 településéből 13 településről érkezett 

kérdőív került felhasználásra az elemzésünkhöz. A kapott kérdőívek kitöltésekor az 

önkéntesség és a névtelenség elve érvényesült az adatvédelemre és a személyi jogokra 

tekintettel.  

Tanulmányunk célja, hogy a kérdőívek segítségével készített elemzésünk révén a 

Mezőkovácsházai járásban a foglalkoztatási paktum megvalósítási szakaszához minél több 

információt, tapasztalatot szolgáltassunk.  

A tanulmányunk alapjául szolgáló kérdőív 8 kérdésből tevődött össze, mely a válaszadás 

egyszerűségét hatékonyságát szolgálta.  

A kérdések a következők voltak: 

1. Munkaviszony vizsgálata 

2. A válaszadó neme 

3. A válaszadó korcsoportja 

4. A válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége 

5. Munkavállalást gátló tényezők vizsgálata 

6. A válaszadó képzési motivációja 

7. A válaszadó fizetési igénye 

8. A munkahely választásának szempontjai 

 

1. Válaszadók megoszlási adatai 

A Mezőkovácsházi járásban 266 válaszadást dolgoztunk fel. A válaszadók 72,6 %-a 

rendelkezett munkaviszonnyal, azaz közfoglalkoztatottak, míg 26,3%-uk nem állt 

munkaviszonyban. A válaszadók közül 54,9% nő, 45,1 %-uk pedig férfi. A kapott 266 darab 

kérdőív közül 18 mintavételt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 

szakigazgatási szervnél vették fel, míg a maradék 248 darabot (azaz 93,2 %-át) a járás 

településeinél, valamint a járási kormányhivatalnál került kitöltésre. A válaszok 55%-át a 
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községi, 45 %-át pedig a városi mintavételek adják. A 266 válaszadó 37-37%-a 25-40 és 41-

55 év közötti korcsoportból került ki, azaz a 25-55 év közöttiek adják a mintavétel közel 

háromnegyedét. A fiatalok (18-24 év közöttiek) és az idősebbek (55 év felettiek) hasonló 

megoszlást képviselnek elemzésünkben, 12 illetve 14 %-ot. 

Az általános iskolát végzettek (mint legmagasabb iskolai végzettségi szint 27,1 %), a 

szakmunkásképzőt, szakiskolát (27,4 %), valamint a gimnáziumi végzettséggel (26,7 %) bírók 

hasonló elemszámmal vettek részt a mintavételben. E három kategória részesedése 

meghaladja a 81 %-ot. A 8 általánost be nem fejezettek aránya 10,9 %, ami azt jelenti, hogy 

minden kilencedik válaszadó még alapfokú végzettséggel sem büszkélkedhet. A 

főiskolát/egyetemet végzettek 5,6 %-os arányt tesznek ki.  

Tanulmányunkban a legnagyobb aránnyal (39,1%) a válaszadók inaktivitás okaként, azt 

jelölték meg, hogy nem találnak a végzettségüknek megfelelő munkát. A második legnagyobb 

arányt (18,5 %) a nem tudja/nincs válasz kapta, mely alapján minden ötödik válaszadó 

nincsen tisztában saját helyzetével, „azaz hogy miért is nem dolgozom.” A harmadik 

legnépszerűbb lehetőség a válaszadók körében, hogy van munkájuk, de csak napszámban, 

ideiglenesen (11,7 %) dolgoznak, ami a térség agrárorientációját mutatja, azaz a szezonalitást 

reprezentálja. A kitöltők közül minden kilencedik (10,9 %) választotta, hogy nem tudja 

megfizetni (megelőlegezni) a munkába járás költségét, amiből arra következtethetünk, hogy 

sajnos a saját, lakóhelye szerinti településen nem talál munkahelyet és arra, hogy pénzügyi 

helyzetük is negatívan hat elhelyezkedésükre. Alátámasztható ebből a szempontból az is, 

hogy a társadalom leszakadó rétegeiről beszélünk, azaz hátrányos helyzetük tetten érhető. 

Említést érdemel a „közfoglalkoztatottként keresek eleget” alternatíva, mely 9,3 %-ot kapott. 

E típus motivációs és pszichológiai kérdéseket vet fel, mely esetben különösen fontos lehet a 

motiváltsággal és pszichológiával kapcsolatos tanácsadás. 

A képzési motiváció kérdés esetében csupán egy kérdés megoszlása nem érte el a 9 %-ot, 

mely alapján az eredmények szórt értéket mutatnak. A képzési hajlandóság vizsgálatakor a 

legtöbb szavazatot az „igen, ha ingyenes és fizetést kapok mellette” alternatíva kapta (35,0 %-

kal). A képzésre való nyitottság (tágabb értelemben vett igenek: igen, mindenképpen; igen, ha 

ingyenes és fizetést kapok mellette; igen, ha ingyenes és nem hosszú) megfigyelhető a 

kérdőívek elemzésénél, ugyanis e szempontok mentén három válaszadó közül kettő részt 

venne képzéseken. A teljesen elzárkózók aránya 11,7 %, azaz a válaszadók közül minden 

nyolcadik-kilencedik elutasítja a képzés lehetőségét. A bizonytalanok (Válaszlehetőség: talán; 

nem tudja/nincs válasz) aránya 23,3 %, azaz ők még meggyőzhetők. 
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A bérigény megoszlását vizsgálva közel minden negyedik válaszadó (24,8%) 120.000-

150.000 forint közötti bérért dolgozna, mely a legtöbb választ kapta. Hasonló nagyságrendet 

képvisel a 100.000-120.000 forint összegű fizetési igényszint 24,1 %-kal. Ezek alapján 

elmondható, hogy minden második válaszadó 100.000-150.000 fizetéssel lenne elégedett. A 

válaszadók 16,2 %-a nevezte meg fizetési igényszintjeként a 80.000-100.000 forint sávot, míg 

valamivel kevesebben, 13,9 %-uk a keresne 150.000 és 200.000 forint között. A 

mintavételben minden tizenegyedik jelölést (9 %) a 200.000 forintot meghaladó igényszint 

kapta. A kitöltők 2,6 %-a nem tudja meghatározni bérigényét, mely arány alig marad el 

legalacsonyabb fizetési kategória (40.000-60.000.-Ft) 3,4 %-os megoszlásától. 

A Mezőkovácsházai járásban a munkahelyválasztásnál döntő szempont, dominánsnak 

nevezhető (52,6 %) a jó fizetés motivációja. Minden második személynél fordult elő ez a 

lehetőség. A végzettségnek megfelelő munkahely (12,8 %), a lakóhely közelsége (11,3 %) és 

a stabil állás (9,8 %) igénye hasonló megoszlást mutat.  

 

12. ábra: A válaszadók munkaviszony szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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13. ábra: A válaszadók nemenkénti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

 

 

14. ábra: A válaszadók mintavételi hely szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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15. ábra: A válaszadók korcsoportonkénti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

 

16. ábra: A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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17. ábra: A válaszadók településtípusonkénti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

 

 

18. ábra: Milyen okból nem vállalnak jelenleg munkát a Mezőkovácsházai járásban? 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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62 
 

19. ábra: A válaszadók képzési motivációja a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

20. ábra: Mi motiválná a válaszadókat, hogy elmenjenek dolgozni a Mezőkovácsházai 

járásban? 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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21. ábra: A válaszadók bérigény szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

 

22. ábra: A válaszadók bérigény szerinti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban 

 
Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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2. Összefüggések vizsgálata 

Az iskolai végzettség növekedésével fokozatosan emelkedik a kitöltők fizetési igényszintje, 

amit jól mutat a különböző iskolázottsági szintek esetében megfigyelhető a három legtöbb 

választ kapott fizetési kategóriák megoszlásai. Az általános iskolát sem befejezettek körében 

40.000-100.000 forint kategória közel 70 %-os részt képvisel, mint a három legnépszerűbb 

alternatíva. Az általános iskolai végzettségűeknél a három legkedveltebb választ a 80.000-

150.000 sáv mutatta, mely 75 %-ot tesz ki ebben a szegmensben. A szakmával rendelkezők 

(mint legmagasabb iskolai végzettség) esetében a 80.000-150.000.- forint közötti bérigény 

adja a három legnagyobb részt, melynek aránya a szakmát végzettek körében közel 66 %-os. 

A gimnáziumot végzetteknél a három legmagasabb megoszlást a 100.000-200.000-es sáv 

adja, melynek aránya ebben az iskolai kategóriában majdnem 80 %. A diplomásoknál a 

három legnépszerűbb sáv a 120.000 forintot meghaladó igényszintnél jelentkezik. E rész 

aránya a főiskolát/egyetemet végzettek körében közel 90 %. 

A képzési nyitottság és az iskolai végzettség tükrében elmondható, hogy az iskolai 

végzettségtől függetlenül valamennyi kategóriában domináns az „igen, ha ingyenes és fizetést 

kapok mellette” lehetőség. A „Phd és a jelenleg felsőoktatásban hallgató vagyok” a minimális 

elemszám miatt nem került kategorizálásra. A képzésre való nyitottság (tágabb értelemben 

vett igenek: igen, mindenképpen; igen, ha ingyenes és fizetést kapok mellette; igen, ha 

ingyenes és nem hosszú) az iskolázottsági szint emelkedésével folyamatosan növekszik, mely 

a diplomások körében közel 95 %-ot mutat, míg az általános iskolával sem rendelkezők 

esetében is meghaladja az 50 %-ot, míg a többi kategóriában 60-72 % között mozog. A 

nyitottsággal ellentétes tendencia fogalmazható meg a képzést elutasítók esetében. A 

képzéstől elzárkózók aránya az iskolázottság emelkedésével fokozatosan csökken. Ezek 

alapján a még a nyolc osztállyal sem rendelkezőknél 27,6 %-os megoszlást lehet megfigyelni, 

addig a főiskolát/egyetemet végzettek esetében pedig valamivel 7 % alatti értéket, a többi 

szegmensben 7 és 11 % között szóródnak az eredmények. A képzéssel kapcsolatos 

bizonytalanok aránya (válaszlehetőségek: „Talán”, és a „Nem tudja/nincs válasz”) a 

szakmával rendelkezők körében a legmagasabb (31,5 %), azaz majdnem minden harmadik 

szakmunkásképzőt végzett válaszadó a tartozik ebbe a táborba. A diplomásoknál nincs jelen 

bizonytalanság, míg a többi szegmensben 22 % körüli megoszlást tapasztalunk.  
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A munkahely választás kapcsán megállapítható, hogy a valamennyi iskolai végzettségnél 

domináns a jó fizetés iránti igény. Ebben a tekintetben sem kategorizáltuk a „Phd és a jelenleg 

felsőoktatásban hallgató vagyok”. A legfeljebb általános iskolával rendelkezők körében 

második leggyakoribb igényként a lakóhely közelségének motivációja rajzolódik ki, ebből 

arra következtetünk, hogy helyhez kötöttségük, rugalmatlanságuk meghaladja a többi 

szegmensre jellemző szintet. A szakmunkásképzőt, gimnáziumot és a főiskolát/egyetemet 

végzettek (mint legmagasabb iskolai végzettség) szegmensében a munkahelyválasztásnál a 

végzettségnek megfelelő pozíció szerepe megnőtt. A stabil munkahely iránti igény csupán a 

középfokú végzettségű személyek esetében érte el a 10 %-ot. A végzettségnek megfelelő 

munkahely iránti motiváció az iskolázottság szintjének emelkedésével növekszik. Ezzel 

ellentétes irányú utat mutat az iskolai végzettség és a lakóhely közelségének prioritása, azaz 

az iskolázottsági szint emelkedésével egyre kevésbe érezhető fontos szempontnak egy 

munkahelyválasztásnál, hogy a közelben legyen. 

A végzettség és az inaktivitás ábrája alapján megállapítható, hogy a munkaviszony hiányának 

egyértelmű oka a nem megfelelő végzettség, mely valamennyi iskolai végzettségnél 

domináns. Ez alapján felértékelődik a piaci elvárásokhoz igazodó képzés és átképzés 

fontossága, jelentősége. Motivációs problémát és a célok hiányát feltételezi a 

közfoglalkoztatással való elégedettség, mely főként a csupán 8 osztállyal bírók körében 

rajzolódik ki. Azon válaszadók, akik nem tudják vagy a nincs válasz lehetőségét jelölték meg 

az inaktivitás kapcsán, elmondható, hogy nincsenek tisztában jelenlegi helyzetükkel, mely a 

minden harmadik válaszadót érintett a még az általános iskolával sem rendelkezők között. A 

többi szegmensben ez az arány pedig 12-22 % között szóródik. 
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23. ábra: A válaszadók bér és végzettség közötti kapcsolata a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

24. ábra: A válaszadók képzési motivációi végzettség alapján a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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25. ábra: Mi motiválná a válaszadókat, hogy elmenjenek dolgozni a Mezőkovácsházai 

járásban? 

 
Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 

26. ábra: A végzettség és az inaktivitás kapcsolata a Mezőkovácsházai járásban 

 

Forrás: a Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében elnevezésű megyei paktum (TOP-5.1.1 – 15 - BS1 – 2016 – 

00001) szerkesztése alapján 
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IX. Összefoglaló 

1. Célcsoportunkat képező személyekkel kapcsolatos megállapítások és javaslatok 

1.1. Gyermekgondozásban lévők 

A gyermekgondozásban lévők kategóriájába tartoznak a gyermekgondozási segélyben, a 

gyermekgondozási díjban, valamint a gyermekgondozási támogatásban részesülő személyek. 

Számos munkavállalási alternatíva közül választhatnak a gyermekgondozási segélyben, 

illetve gyermekgondozási díjban részesülők, valamint a foglalkoztató számára is több 

kedvezmény (szociális hozzájárulási adó) igénybevételére van lehetőség, ha 

gyermekgondozási ellátásban részesülő személyt alkalmaz.   

Ha figyelembe vesszük a karrier-család életút kettősségét, akkor mindenképp kiemelendő a 

folyamatos kommunikáció szerepe a foglalkoztató és a foglalkoztatott között, hogy ismerjék 

egymás igényeit, elvárásait. Az atipikus foglalkozatás nyújtotta lehetőségek nagy segítséget 

jelentenek a gyermeket vállaló szülők a munkaerőpiacra történő visszatérésében. Egyrészt a 

részmunkaidős foglalkoztatás, másrészt a távmunka által biztosított rugalmasság előnyeit 

alapul véve. Új alternatívát kínál a gyermekgondozási ellátásban részesülők részére a 

vállalkozóvá válás támogatásának lehetősége. Itt fontos kiemelnünk az érintettek folyamatos 

tájékoztatását a vállalkozóvá válás menetéről, melyet egyéb munkaerő-piaci tanácsadásokkal 

(pénzügyi, vállalkozói, illetve pályázati ismeretek), lehet hatékonyabbá, sikeressé tenni.  

1.2. Szociális ellátásban lévők 

A rendszeres szociális ellátást igénylők közül sokan gyermeküket vagy hozzátartozójukat 

gondozzák, így meglátásunk szerint az atipikus foglalkoztatási formák bizonyulnának a 

legmegfelelőbb megoldásnak a munkaerő-piacra való visszatérésük tekintetében. E célcsoport 

tagok a járási hivatalok, illetve az önkormányzatok révén részesülnek támogatásban. 

Javasoljuk a hivatali szervek megkeresését a szociális ellátásban részesülők pontos számának 

felmérése miatt, illetve hogy ezeket a személyeket milyen ellátásban részesítik: ez lehet 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, járási segély, gyermekfelügyeleti támogatás 

és lakhatási hozzájárulás. Érdemes tanulmányoznunk a célcsoport tagjainak motivációját, 

azaz, hogy milyen elképzeléseik, milyen céljaik vannak a jövőre nézve. Ezen ismeretek 

alapján tudunk nekik egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani az elsődleges 

munkaerőpiacra történő visszavezetésük érdekében. 
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1.3. Megváltozott munkaképességűek 

Azok a személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik veleszületett, baleset miatt vagy 

betegségből kifolyólag valamilyen testi vagy szellemi fogyatékkal rendelkeznek, továbbá 

munkavállalásra és/vagy munkahelyük megtartására kisebb az esélyük. A megváltozott 

munkaképességgel rendelkezők esélyegyenlőségének és életminőségének javítását az Európai 

Unió is zászlajára tűzte. A megváltozott munkaképességűek kétféle támogatásban 

részesülhetnek: rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátást kaphatnak. 2016. május 1-től a 2016. 

évi XXVI. törvény hatályba lépésével megszűnt a munkaidőkorlát.  

Javaslataink az elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetésükhöz: 

- A vállalkozói kör tájékoztatása a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó adókedvezményekről és támogatási lehetőségekről, 

valamint mindezek népszerűsítése, külön kitérve a jó gyakorlatok tapasztalataira. 

- A foglalkoztatók és a megváltozott munkaképességű személyek szorosabb 

együttműködése révén a win-win szituációk elérése. 

- Mivel a megváltozott munkaképességűek csak bizonyos munkakörök elvégzésére 

képesek, ezért érdemes felmérni, feltárni ezeket a lehetőségeket a munkáltatókkal 

együttműködve. Mindezen tapasztalatokat pedig propagálni a célcsoportunk irányába, 

azaz a népszerűsítés révén az elterjedését fokozni. 

- Szorgalmazzuk az olyan támogató programok megvalósítását, amelyek a célcsoport 

elfogadását és beilleszkedését segítik, illetve a vállalatok társadalmi szerepvállalását 

erősítik. 

1.4. Közfoglalkoztatottak 

A közfoglalkoztatás egy olyan időszakos jellegű foglalkoztatás, mely az álláskeresői 

státuszból törekszik a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás felé vezetni az álláskeresőket. 

Jelenleg a Mezőkovácsházai járásban - 2016. augusztusi adatok alapján - 3.136 fős járási 

közfoglalkoztatotti létszám található, melynek jelentős része a jövőben – kormányzati 

céloknak megfelelően – a nyílt munkaerőpiacon kerül foglalkoztatásra. A cél 

megvalósításához szükséges annak feltérképezése, hogy a közfoglalkoztatottak milyen 

motivációkkal és milyen végezettségekkel rendelkeznek, továbbá milyen munkáltatói kör 

kívánja a későbbiekben a csoport tagjait alkalmazni.  

Javaslatok a közfoglalkoztatottak reintegrációjára: 
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- A célcsoport kompetenciáinak felmérése, motiváltságuk vizsgálata, készségeik 

javítása, az elsődleges munkaerőpiacra való felkészítése. 

- Versenyképességet javító, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó szakmai 

képzéseken, átképzéseken való részvétel. 

- A közfoglalkoztatásból való kitörés lehetőségének egyik módja a szociális 

szövetkezetek piaci és szociális lehetőségeinek kiaknázása, szem előtt tartva az 

adózási kedvezményeket is. 

- Megvizsgálni a munkáltatói igényeket az alacsony iskolai végzettséget igénylő, vagy 

betanított szakmák iránt. 

- A közfoglalkoztatotti bér és az elsődleges munkaerő-piaci bérezés közötti különbség 

növelése, ami kellő anyagi motivációt biztosítana a visszatérésre.  
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2. Összefoglalás 

Primer elemzésünket a Mezőkovácsházai járás településinek mintegy három negyedéből 

kapott minták alapján készítettük el, mellyel a térség településeinek nagy részét elemezni 

tudtuk.  

A kitöltők majdnem 40 %-a maximum alapfokú végzettséggel bír, ami nagyon alacsony 

iskolázottsági szintet mutat. Ez a körülmény összefüggésbe hozható, hogy az inaktivitás 

okaként a kitöltők legnagyobb arányban a nem megfelelő képzettséget jelölték meg. Ami 

eddig is tapasztalható volt, azt a kérdőívek is alátámasztották, hogy az alacsony iskolázottság 

rendkívüli módon behatárolja az inaktív munkavállalók elhelyezkedését. Ha ezt a tényt 

összevetjük a képzésre való nyitottsággal – amit három válaszadó közül kettő kinyilvánított - 

akkor kirajzolódik a piaci elvárásokhoz igazodó képzésre, átképzésre és tanácsadásra nagy 

szükség mutatkozik. Ezen programok sikeressége az inaktív személyek visszavezetésében 

kulcskérdés.  

A képzésekre való igény különösen az ingyenesség és anyagi javadalmazás mellett 

mutatkozott dominánsnak. A képzések iránti igények az iskolázottság szintjének 

emelkedésével is növekedést mutattak. A tanácsadást általánosságban, mint egyéb munkaerő-

piaci szolgáltatást lényeges megemlíteni, mivel azt tapasztaltuk, hogy minden ötödik kitöltő 

személy nincs is tisztában azzal, hogy tulajdonképpen miért is nincs neki munkája. 

Ugyanakkor a szociális ellátórendszer nyújtotta anyagi javakkal és kedvezményekkel való 

elégedettség motivációs problémát sejtet, és a célok hiányát feltételezi, amit életvezetési, 

pszichológiai tanácsadással lehetne feltárni és orvosolni.  

Az iskolázottság szintjének emelkedésével fokozatosan növekszik a válaszadók fizetési 

igénye. A munkahelyválasztásnál legfontosabb szempont - iskolai végzettségtől függetlenül - 

a jó fizetés motivációja. Emellett megállapítást nyert, hogy a legfeljebb általános iskolával 

rendelkezők körében második leggyakoribb igényként a lakóhely közelségének motivációját 

tapasztaltuk, amiből arra következtetünk, hogy az alacsony végzettségűek helyhez kötöttsége, 

rugalmatlansága miatt a helyi értékeken alapuló, magas élőmunka igényű, szociális 

foglalkoztatás (szociális szövetkezet) jelentheti a megoldást. Ennek keretében a helyi szintű 

kézművességet lehetne támogatni és erősíteni, ami felveti a helyi szintű összefogásban rejlő 

potenciált, gondolunk itt a klaszterekre. A helyi termékek értékesítésében jelentős eredményt 

érhetnek el a klaszterszerveződések, amik a versenyképességet is javítják. 
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Összességében elmondható, hogy a paktumban résztvevőknél elsősorban szemléletformálásra 

kellene fektetni a hangsúlyt, ami megalapozza az egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások 

sikerességét. Sok esetben a szemléletformálási, életvezetési és pszichológiai tanácsadások 

nélkül a különböző képzések, átképzések sem fogják elérni a céljukat, hatékonyságuk elmarad 

az elvárttól. “Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” 

Seneca idézete alapján. Céljaink meghatározása nélkül, igényünk sem lesz a változásra. Ezt a 

gondolatot adaptálva tanulmányunkra, paktumunkra zárjuk sorainkat. 
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XI. Mellékletek 

A közfoglalkoztatással összefüggő jogszabályok jegyzéke: 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról, 

 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 

 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól, 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről, 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról, 

 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, 

 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról, 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról, 

 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási hivatalokról, 

 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai 

irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről, 

 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások díjáról, 

 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 
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 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és a 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének 

illetékességéről, 

 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az 

azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, 

 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.26 

 

                                                           
26 http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/kapcsolodo-jogszabalyok 


