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Dübörög a munka-gyár!

Reflexiók az „Út a munkához” program kapcsán

Bevezetés

A  kedvezőtlenül  alakuló  foglalkoztatási  trend  –  csökkentek  az  aktív  korúak 
elhelyezkedési  esélyei  –  Európa-szerte  arra  kényszerítette  a  kormányokat,  hogy 
értékeljék  át  az  eddigi  támogatáspolitikájukat.  Ugyanis  a  klasszikus  aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök és az emellett működő jóléti transzferek egy sor új 
típusú  kockázatot  nem  tudtak  kezelni.  A  kilencvenes  évek  közepe  óta  mind  az 
Európai  Unió,  mind  más  nemzetközi  szervezetek  (pl.:  OECD,  ILO,  Világbank) 
dokumentumai  a  munkaerő-piaci  feszültségek  enyhítésére  egyre  inkább  a  korai 
beavatkozást  (pl.:  a  tartós  munkanélküliség  kialakulásának  megelőzése),  a  lehető 
legmagasabb  foglalkoztatási  szint  elérését,  a  munkaképesség  megőrzését 
szorgalmazzák.  Az  európai  országok  többségében  a  nehezen  foglalkoztathatókra 
irányuló  munkaerő-piaci politikák fő törekvése, hogy erősítse az együttműködést a 
különböző jóléti ellátórendszerek és az aktív munkaerő-piaci eszközök között. Az új 
stratégia  az  állami  foglalkoztatási  rendszerek  profiljának,  kínálati  oldalának 
újraépítése  mellett  a  szociális  támogatások  és  a  munkaerő-piaci  intézkedések 
összhangjának  megteremtése.  Ez  a  gyakorlatban  sok  mindent  jelent,  de  témánk 
szempontjából az egyik kiemelésre érdemes programcsomag nem más, mint az aktív 
korú nem foglalkoztatottak támogatási rendszereinek összehangolása. Nyilvánvaló, 
hogy integrált  rendszerekre van szükség ahhoz,  hogy azok is ki tudjanak lépni a 
munkaerőpiacra,  akiknél  a  hagyományos  foglalkoztatáspolitikai  eszközök  nem 
bizonyultak  elégségesnek.  Vagyis   komplex,  szociális  munkával  is  párosuló, 
beilleszkedést  elősegítő  szakmai  programokra  és  szolgáltatási  csomagok 
összeállítására van szükség. 

A  kormány  (a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium)  2008  áprilisában  hozta 
nyilvánosságra az  Út a munkához  program terveit. Számos egyeztetés és módosítás 
után  a  törvényjavaslatot  a  2008.  december  15-én  fogadta  el  az  Országgyűlés.  A 
jogszabályi környezet megváltoztatása arra irányult, hogy a közfoglalkoztatás és a 
szakképzés szerepének növelésével javítható legyen az aktív korú inaktív népesség 
munkaerő-piaci pozíciója.

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy az elfogadott koncepció összhangban van-e az 
európai trendekkel. 
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Változások a munkaerőpiacon 

Az elmúlt közel két évtizedben hazánkban a népesség száma összességében 329 ezer 
fővel  csökkent,  miközben  a  munkavállalási  korúaké  majdnem  50  ezer  fővel 
gyarapodott. Ebben egyfelől demográfiai folyamatok játszottak szerepet, másfelől a 
nyugdíjkorhatár 62 évre emelése. 

Az ismert gazdasági folyamatok következtében 1997-ig a foglalkoztatottak létszáma 
csökkent.  A  létszámvesztés  drasztikusan  és  gyorsan  következett  be,  hiszen  nem 
egészen három év leforgása alatt mintegy 1 millió 200 ezer munkavállaló vesztette el 
munkahelyét. 1997-től ez a folyamat megállt, és egy rövid növekedési szakasz után 
(1997–2000) a foglalkoztatottak száma igen alacsony szinten stabilizálódott (1. ábra). 

1. ábra
A foglalkoztatottak létszámának alakulása
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Forrás: Munkaerő-felmérés adatai (KSH).

Európai  összevetésben  a  magyar  foglalkoztatási  ráta  a  második  legalacsonyabb. 
Mindazonáltal ez a sereghajtó szerep nem új jelenség, hiszen az elmúlt évtizedekben 
mindig az alacsony foglakoztatási rátájú országok között voltunk. 

Az  Eurostat  adataiból  tudható,  hogy  a  foglalkoztatási  szint Csehországban  és 
Szlovákiában az EU-15 átlagához közelít, míg a lengyel és a magyar adatok ettől igen 
messze  állnak.  A  magyar  aktivitási  szint  nemcsak  a  fejlett  európai  nemzetekhez 
képest  alacsony,  hanem a bolgár,  a  román, az észt,  a  litván és a lett  aktivitáshoz 
képest is. 

Ha a foglalkoztatási adatok két legfontosabb jellemzőjét nézzük, a demográfiai és az 
iskolázottsági vonatkozást, akkor azt látjuk, hogy az egész térségben főleg a 24 év 
alatti  és  az  50  év  feletti  aktívak,  valamint  az  alacsony  iskolázottsági  szinttel 
rendelkezők közül kerülnek ki az inaktívak.  Magyarország ebben a metszetben is 
hátrányban van, a rosszul teljesítők között is a legrosszabb.  Ha az EU-15 átlagához 
viszonyított  elmaradást  nézzük,  akkor  a  következő  értékeket  kapjuk  (2007; 
százalékpont): 
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1. tálázat

Inaktívak arányának elmaradása az EU-15 átlagához képest

Ország Alapfokú 
végzettség a)

15–24 év 
közöttiek

50–64 év 
közöttiek

Csehország 3,5 3,2 0,2
Szlovákia 5,5 2,8 1,9

Lengyelország 5,7 3,0 4,1
Magyarország 6,7 3,9 3,8

Forrás: Eurostat
Megjegyzés: a) Eurostat szerinti végzettség-besorolás, alapfokú végzettség= ISCED 0-2.

Sőt, az Unió átlagához (EU-27) viszonyított relatív elmaradásunk1 az évek folyamán 
tovább  nőtt,  ez  az  érték  1997–2008  között  8,3  százalékpontról  9,2  százalékpontra 
emelkedett.  Ráadásul,  miközben  Európa  legtöbb  országában  csak  2009-től  esett 
vissza a foglalkoztatás, Magyarországon ez a folyamat már 2007-ben  elkezdődött.2   

Ehhez az alacsony aktivitáshoz magas inaktivitás társul. Az aktív korú gazdaságilag 
nem aktívak létszáma, a KSH Munkaerő-felvétel  adatai  szerint,  1992-től  2004-ig – 
egy-két évtől eltekintve (pl.: 1997-1998; 2002-2003) – folyamatosan emelkedik, majd 
2004-től  lassan  csökken,  de  még  mindig  2  millió  fő  felett  van.  Összességében 
megállapítható,  hogy  a  rendszerváltás  óta  nagyon  alacsony  az  állástalanok 
álláskeresési aktivitása3, amely az alacsony foglalkoztatási szint egyik kiváltó oka.4 A 
vizsgált időszakban az aktív korú inaktívak száma több mint félmillióval (pontosan: 
622 ezer fő) növekedett. 

Ha ehhez hozzávesszük az aktív kor feletti, ill. alatti inaktívakat, akkor döbbenetes 
számot kapunk: a teljes népesség mintegy 60%-a nincs jelen a munkaerőpiacon. Az 
aktív  korúaknak  pedig  a  harmada  munkanélküli!  Tehát  valamivel  több  mint  3,7 
millió foglalkoztatottra közel 6 millió inaktív, és nem egészen 304 ezer álláskereső jut. 

A  munkanélküliség  alakulása  szempontjából  Csehország  munkanélküliségi  rátája, 
ezen belül a tartós munkanélküliek és a kereset nélküli háztartások aránya is az EU-
15  átlaga  alatt  van.  Lengyelország  esetében  a  regisztrált  álláskeresők  (a  tartós 
munkanélküliek aránya is) szintén az EU-15 átlaga alatt van. A vizsgált többi adat 
(ld.: 2. ábra) tekintetében a visegrádi országok értékei rosszabbak az EU-15 átlagánál. 
Szlovákiában a regisztrált  munkanélkülieknek több mint a fele  már egy éve nem 
kapott  munkát,  míg  Magyarországon  –  hasonlóan  Csehországhoz  és 
Lengyelországhoz – ez az arány nagyjából a harmada.  Az alapfokú végzettséggel 
rendelkezők  munkanélküliségi  rátája  Lengyelországot  kivéve  hihetetlenül  nagy: 

1 Az EU-27 átlagos foglalkoztatási ráta és a magyar foglalkoztatási ráta közötti különbség.
2 Forrás: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
3 Álláskeresési aktivitásnak a regisztrált munkanélkülieknek a nem foglalkoztatottakon belüli arányát nevezzük.
4 A  másik  lényeges  kiváltó  ok  a  „foghíjas”  vállalati  méretstruktúra:  a  magyar  rendszerből  hiányzik  a  
foglalkoztatásbővülés  és  a  munkaerő-gazdálkodás  szempontjából  ideális  középméret,  és  elsöprő  a  kis-  és 
nagyvállalkozások száma,  ami csekély mértékben tud hozzájárulni  a  foglalkoztatás  növeléséhez.  Ráadásul  a 
szereplők – kevés kivételtől eltekintve – tartós tőke- és forráshiánnyal küzdenek. Itt jegyezzük meg, hogy ezekre  
a tendenciákra a mai munkaügyi rendszer gyakorlatilag semmiféle választ nem ad.    
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Szlovákiában  3,7-szerese  (legrosszabb  európai  érték),  Csehországban  és 
Magyarországon 1,8-szorosa az EU átlagának.  A lengyel  adat  is  csak az átlaghoz 
viszonyítva értékelhető nem olyan rossznak, de ha a többi EU-országot nézzük, akkor a 
kép már nem olyan kedvező, hiszen a többség (21 ország) az átlaghoz közel, vagy 
alatta helyezkedik el; sőt Hollandia, Dánia, Ciprus, Luxemburg esetében ez az érték 
nem éri el az 5%-ot.  
 

2. ábra

A munkanélküliség néhány dimenziójának alakulása a visegrádi országokban (2008,  
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Forrás: Eurostat.

Magyarországon tehát – a visegrádi országokkal való összevetésben is – az alacsony 
aktivitás mellé magas inaktivitás társul.  Ezen a szálon továbbhaladva, az egyik fő 
kérdés  az,  hogy  a  nem-foglalkoztatottak  köre honnan  rekrutálódott,  hiszen  nem 
érdektelen  annak  feltérképezése,  hogy  az  elvesztett  munkajövedelem  honnan 
pótlódik vissza. 

A nem-foglalkoztatottak két  nagy csoportját a  munkavállalási  korú  inaktívak  (szülői 
ellátást kapók, tanulók, nyugdíjasok, háztartásbeliek) és a gazdaságilag aktívak közé 
tartozó munkanélküliek  teszik ki (2. táblázat). Az első csoportba tartozók számottevő 
részének vagy semmiféle kapcsolata nincs a munkaerőpiaccal,  vagy meglehetősen 
lazák  a  kötődései.  A  második  csoportnak  viszont  a  munkaerőpiacon  jelenlévő, 
munkára képes és munkára kész emberek a tagjai.
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2. táblázat 
A munkavállalási korú népesség összetételea) (ezer fő)

1990 1995 2000 2005 2007
Foglalkoztatottak 4 534,3 3 571,3 3 745,9 3 653,9 3 676,6

Munkanélküliek 62,4 410,0 261,4 296,0 303,7
Aktív korú inaktívak 1 380,4 2 100,0 2 092,4 2 059,4 2 002,4

Ebből:
Nyugdíjasok 284,3 495,2 517,9 449,7 426,8
Nappali tagozatos tanulók 548,9 723,4 721,7 740,8 832,6
Szülői támogatást kapók b) 249,7 285,3 281,4 278,6 267,2
Egyéb inaktív 297,5 596,1 571,4 590,3 475,8
Együtt 5 977,1 6 081,3 6 099,7 6 009,3 5 982,7
Nem-foglalkoztatottak  
aránya  a  munkavállalási  
korú népesség %-ábanc)

24,1 41,3 38,6 39,2 38,5

Forrás: Munkaerő-piaci tükör, 2007 (MTA KTI, http://www.econ.core.hu)
Megjegyzés:

a) A nők esetében a munkavállalási kor 15–59, míg a férfiak esetében 15–59 éves kor között. Éves 
átlagos értékek.

b) Gyesen, gyeden, gyeten lévők.
c) Nem-foglalkoztatottak = aktív korú inaktívak + munkanélküliek.

A rendszerváltás után a nem-foglalkoztatottak száma nagyjából 863 ezer fővel nőtt, 
mára a munkavállalási korúak mintegy 39%-át teszik ki. A munkanélküliek száma 
ugyanebben az időszakban 62 ezer (1990) és 437 ezer (1994) fő között mozgott, 2009-
re már félmillió feletti álláskeresőt (munkanélkülit) tartott nyilván a rendszer. 

Az aktív korú inaktívak közül a tanulók létszáma nőtt a legnagyobb mértékben: az 
időszak eleji 549 ezer nappali tagozatos, 15 év feletti tanuló (az összes inaktív 9%-a) a 
vizsgált  időszak  végére  (2007-re)  284  ezerrel  lett  több  (az  összes  inaktív  14%-a). 
Ennek  indokai  éppúgy  visszavezethetők  a  demográfiai  ‘boom’-ra  (a  Ratkó-
korosztályok megjelenése),  mint az oktatási rendszer  szerkezetének változására (a 
középszintű  oktatás  expanziójára,  a  felsőoktatásba  kerülő  tanulók  számának 
emelkedésére). 

A szociálpolitikai támogatások jelentőségére világít rá az az adatsor, amely a többi 
inaktív (szülői támogatásban és korhatár alatti nyugellátásban részesülők, valamint 
az  egyéb  inaktívak,  akiknek  egy  része  segélyezett)  arányát  mutatja.  Az  adatok  – 
kivéve a szülői támogatásban részesülőket – növekedést mutatnak, azaz jól kivehető, 
hogy  egyre  több  aktív  korú  számára  a  jóléti  támogatások  jelentik  a  minimális 
biztonságot, hiszen egyre többen kénytelenek szüneteltetni, megszüntetni munkaerő-
piaci tagságukat (3. ábra). 
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3. ábra
A nem-foglalkoztatottak összetételének változása

Forrás: Munkaerő-piaci tükör, 2007 (MTA KTI, http://www.econ.core.hu).

A  foglalkoztatotti  létszám  zsugorodásának  következményeit  elsősorban  nem  a 
foglalkoztatáspolitika,  hanem  más  jóléti  intézmények  (főként  a  nyugdíjrendszer) 
próbálták kezelni. Ennek azonban nagy ára volt/van, mivel úgy tűnik, hogy a munka 
nélkül lévők döntő hányada elhagyta a munkaerőpiacot. Az adatokból kiolvasható, 
hogy ez a kilépés tartós, sok esetben végleges, mivel a segélyezés és a szülői ellátások 
mellett inkább az idő előtti nyugdíjazás, illetve a háztartásba való visszatérés volt a 
jellemző. 

Az inaktivitás okai

Ahhoz, hogy megértsük, mitől olyan alacsony a magyarországi foglalkoztatási szint, 
és mitől olyan magas az inkativitás, sorra kell venni azokat a lényegesebb tényezőket, 
amelyek ezekre a folyamatokra hatnak.  Az alacsony aktivitási  szint kialakulásban 
nyilvánvalóan  számos  ok  játszik  közre.  Ezek  között  kiemelkedő  szerepet  visz  a 
demográfiai  helyzet,  a  kedvezőtlen  gazdasági  folyamatok  és  a  munkaerőpiac 
szerkezete  (pl.  a  kereslet  nem  képes  felszívni  a  képzetlen  munkaerőt;  kínálati 
problémák),  a  társadalompolitikai  intézkedések  hatásai  (pl.  a  korai  nyugdíjba 
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vonulás; a munkaügyi rendszer elbürokratizálódása), a tőke és a munkaerő alacsony 
területi mobilitása, valamint a roma népességgel szembeni diszkrimináció.

A magas inaktivitás okai között – Fazekas Károly megállapítása szerint (2006, 129. o.) 
– „kifejezetten Magyarországra jellemző, speciális tényezőket” lehet kiemelni. Ezek 
az alábbiak:

1. alacsony nyugdíjkorhatár, korai nyugdíjazás
2. a reményvesztett állástalanok nagy száma
3. a rejtett álláskeresők magas száma
4. a nem bejelentett foglalkoztatottak magas aránya
5. az inaktív népesség területi koncentrációja
6. a roma népesség foglalkoztatási helyzete

E  tényezők  együttes  hatásaként  „az  iskolázottsági,  etnikai,  területi  hátrányok 
kumulálódása olyan súlyos problémája a magyar társadalomnak, melyre nincs példa 
az  OECD-országok  vagy  a  csatlakozás  előtti  Európai  Unió  közelmúltbeli 
történelmében.” (Fazekas K., 2006, 134. o.) 

A munkaerőpiac szegmentált, legalább három részre szakadt, ahol egy szűk réteget 
(elsősorban  a  közigazgatás  felső  régiói;  a  transznacionális  vállalatok  és  ennek 
környezete,  illetve új  típusú szakmák és  szolgáltatások megjelenése)  leszámítva a 
többség számára az alacsony életszínvonalat biztosító munkák maradtak, ráadásul a 
régi  biztonság  nélkül.  A  harmadik  terület  a  gazdaság  alatti rész,  amely  főként  a 
naturális  gazdaságból,  a feketemunka és a közfoglalkoztatás,  a  különféle  szociális 
ellátások vegyítéséből él.

Az  is  a  probléma  része,  hogy  e  három  terület  között  nincs  szerves  gazdasági 
kapcsolat,  vagyis  a  dinamikus  és  versenyképes  rész  megfelelő  piaci  kapcsolatok 
hiányában,  még  a  gazdasági  növekedés  időszakában  sem  fejt  ki  szívó  hatást. 
Könnyen belátható, hogy merőben más viszonyok között élnek azok, akik kizárólag a 
versenyképes  gazdasági  szektorhoz  kapcsolódva  jól  fizető  állásokban  dolgoznak, 
mint azok, akik a rosszul fizetett gazdasági és más szektor alkalmazottai. És persze 
megint  más  létviszonyok  közt  élnek  a  tartós  munkanélküliek,  akik  jó  esetben  a 
szürke vagy feketegazdaságban nyernek alkalmazást, rosszabb esetben segélyekből 
tengődnek,  és  a  segélyezések  közti  időben  csak  közmunka  keretében  jutnak 
munkához. 

Az  alacsony  aktivitási  szintet  súlyosbítja,  hogy  a  foglalkoztatási  nehézségek  
nagymértékben  koncentrálódnak  a  népesség  bizonyos  rétegeire  és  az  ország  bizonyos  
térségeire. A legveszélyeztetettebbek körébe az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 25-
54  éves  férfiak  tartoznak. „A  középkorú  férfiak  inaktivitása  Magyarországon 
kétszerese, az alacsony iskolai végzettségűek inaktivitása két és félszerese az OECD- 
országokban megfigyelhető arányoknak” (Fazekas K. 2006, 128. o.).

A munkaerőpiac szegmentálódása térben is leképződik. Ez a térbeli leképződés nem 
feltétlenül regionális szinten zajlik. Kétségkívül ott is, hiszen a nyugat-magyarországi 
régiók  –  Nyugat-  és  Közép-Dunántúl,  valamint  Közép-Magyarország  –  jól 
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elkülöníthetők a többi térségtől. Utóbbi résznél további különbségtevés is indokolt, 
mivel  Észak-Alföld  és  Észak-Magyarország  egyre  inkább  lemaradni  látszik.  A 
foglalkoztatottság bővülésének (és egy felzárkóztató szociálpolitikának) legfőbb gátja 
az  egyes  térségek  bezáródása,  a  „fizikai  és  társadalmi  életesélyek”  (Ferge,  1982) 
szempontjából (végleges) leszakadása. „Magyarország népességének 10-11 százaléka 
olyan  térségekben  él,  ahol  a  munkanélküliség  meghaladja  a  19,  a  felső  decilis 
esetében  a  22  százalékot,  ahol  a  foglalkoztatottak  aránya  a  15–64  éves  népesség 
körében  a  becslések  szerint  36  és  50  százalék  között  van,  és  ahol  nemhogy 
javulnának, ellenkezőleg, folyamatosan romlanak a foglalkoztatási esélyek  (FSZH)” 
(Fazekas K.–Bálint M., 2008, 26. o.).

A  területi  egyenlőtlenség  ilyen  szélsőséges  mértéke  nem  magyar,  hanem  kelet-
európai sajátosság (főként Szlovákiáé és Magyarországé), itt az elmúlt évszázadok 
gazdasági fejlődése térben rendkívül polarizált gazdaságot, és így munkaerőpiacot 
hozott létre.  E kedvezőtlen történeti  örökség a piacgazdaságok kiépülésével (és az 
állami kiegyenlítő politika gyenge hatásfokával) az országok többségében területileg 
is mutat egyfajta „megkettőzöttséget”, amely döntően a népesség szegmentálódását, 
szegregációját  erősítette  fel.  Illetve  pontosabb,  ha  úgy  fogalmazunk,  hogy  a 
piacgazdaság szigetszerű terjedése, valamint a népesség térben is eltérő társadalmi-
gazdasági jellege egymásba fonódva, egymás hatását felerősítve fejti ki mind a mai 
napig.  Például,  ha  valaki  hátrányos  helyzetű  térségben  él,  fiatal  férfi  és  roma 
származású, akkor ez számára nagy eséllyel a társadalomból való teljes kirekesztést 
jelenti.  „A  rendszerváltáshoz  kapcsolódó  gazdasági-társadalmi  folyamatok 
következtében  kialakult   egy  legalább  700  ezres  létszámú  szélsőségesen 
marginalizálódott,  a  társadalom  perifériáján  tengődő,  alacsony  iskolázottságú,  a 
munkaerőpiacról tartósan kiszorult, mélyszegénységben élő tömeg, amelynek immár 
a  harmadik  generációja  válik  úgy  felnőtté,  hogy  újratermeli  szülei  alacsony 
iskolázottságát,  s  ennél  fogva  esélye  sincs  arra,  hogy rendszeres  munkát  találjon 
magának.” (Havas Gábor 2008:121.)

Munkaerő-piaci politikák

A munkaerő-piaci  programok célja,  hogy a jóléti  ellátásokra alapozott  megélhetés 
helyett  a  munkavállalóknak  reális  esélye  legyen  az  elhelyezkedésre.  Ezeknek  a 
közpolitikai elképzeléseknek –  „érje meg dolgozni” elv (making work pay), vagy a brit 
társadalompolitikában a „welfare to work” (jóléti rendszeren keresztüli munkába állás) – a 
megvalósítása  a  gazdaságpolitika,  az  adó-  és  jövedelempolitika,  a  szociálpolitika, 
valamint  a  foglalkoztatáspolitika  közös  feladata.  Ezek  együttesen  teremthetnek 
ösztönzést a munkaerőpiacra való belépésre. 

Az EU-országokban a szűken vett  munkaerő-piaci  politikák nominális értelemben 
vett  ráfordításai  között  jelentős  különbségek  tapasztalhatók.  Ha  a  ráfordításokat 
GDP-arányosan nézzük, megállapítható, hogy a legtöbb országban a munkaerő-piaci 
beavatkozások nem érik el  a GDP 1%-át (pl. Csehország, balti  országok, Egyesült 
Királyság, Szlovákia és Magyarország). A másik végletet, a GDP 2%-ánál nagyobb 
forrásbiztosítás Belgium (3,3%), Dánia (2,7%), Hollandia (2,5%), Finnország (2,4%), 
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Németország (2,4%), Spanyolország (2,2%) és Franciaország (2,1%) esetében fordul 
elő.  

A ráfordításokon belül jelentős részarányt képviselnek a különböző  munkaerő-piaci  
szolgáltatások (a  mezőnyből  kimagaslik  Dánia,  Franciaország,  Hollandia  és  az 
Egyesült  Királyság),  a  képzések (főként  Ausztriában,  Németországban, 
Franciaországban) és a foglalkoztatást ösztönző programok. 

A visegrádi  országok Lengyelország  kivételével  a  képzésre,  Szlovákia  kivételével 
pedig a foglalkoztatást ösztönző politikákra fordított részaránya inkább a balti és a 
volt  szocialista  országok  szintjéhez  közelít.  Lengyelországban  és  Szlovákiában  a 
beilleszkedési  támogatások  az  EU-átlaghoz  közeliek,  és  ugyanez  mondható  el  a 
foglalkoztatás  ösztönzése  esetében  Magyarországról  és  Lengyelországról. 
Csehország munkaerő-piaci szolgáltatásokra fordít a legtöbbet. 

A  hazai  munkaerő-piaci  politikát mind  abszolút  értékben,  mind  GDP-n  belüli 
részarányát  tekintve  –  az  európai  felállásnak  megfelelően  –  a  passzív  eszközök 
túlsúlya  jellemzi.  Ezek  olyan  eszközök,  amelyek  a  munkahely  elvesztéséből 
származó  jövedelemkiesést  igyekeznek  kompenzálni,  illetve  a  munkanélküli  lét 
idejére  biztosítanak  valamilyen  szintű  jövedelempótlást.  Mint  mindenhol,  így 
Magyarországon is először a biztosítás típusú ellátásokból részesül a munkanélküli, 
majd  ezután  –  ha  az  állástalanság  még  mindig  fennáll  –  következnek  a  nem 
biztosításalapú, jellemzően segély típusú juttatások. Az állástalanok támogatásában 
az  is  közös,  hogy  a  passzív  eszközök  mellé  aktív  munkaerő-piaci  eszközök  is 
kapcsolódnak.  Az  aktív  eszközök  „egyfelől  javíthatják  a  munkanélküliek 
munkavégző képességét, motiváltságát, az álláskeresésük módszereit, és enyhíthetik 
a munkába állás akadályait, illetve a munkába állás első időszakának nehézségeit. 
Másfelől  ösztönözhetik  a  munkakeresletet  is,  például  a  munkahelyteremtő 
beruházások vagy a bérköltségek támogatásával.” (Scharle Á.,  2008, 269. o.).  

Az  ellátások  és  támogatások  időbeni  alakulásában  néhány  jellegzetességre  vagy 
trendre lehetünk figyelmesek. Az elmúlt két évtized tendenciáit a következőképpen 
lehet összefoglalni:

1. A passzív ellátásokra fordított kiadások fokozatosan csökkenek, míg az aktív 
eszközök ráfordításai növekszenek.   

2. A képzés, a közhasznú foglalkoztatás és a bértámogatás mindvégig az aktív 
eszközök  döntő  hányadát  tették  ki.  Részarányuk  az  aktív  munkaerő-piaci 
eszközökben részesülők kétharmadát, vagy e fölötti részét érintették. 

3. A  biztosítás5 és  a  nem-biztosítás6 típusú  ellátások  egymáshoz  viszonyított 
aránya megváltozott. Miközben a kilencvenes évek elején a biztosítás típusú 
ellátásokat  igénybe  vevők  az  összes  passzív  ellátásban  részesülő  közel 
kilenctizedét  tették  ki  (1992),  illetve  majdnem  60%-át  (1993),  addig  ez  a 
kettőezres évtized elejére megváltozott. Az összes ellátott mintegy fele (2000), 
majd kétharmada (2007) volt segélyezett.

5 Ezek a következők: munkanélküliek járadéka, majd álláskeresési támogatás.
6 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása,  a nem foglalkoztatottak részére rendszeres szociális 
segély, álláskeresési segély.
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4. Csökkent  az  aktív  eszközökben  részesülők  száma,  pedig  a  potenciális 
igénylők (állástalanok) száma emelkedik. 

5. Egyre  több  olyan  aktív  eszköz  jelenik  meg,  melyet  EU-forrásból 
finanszírozunk (pl. Lépj egyet előre program, új rehabilitációs szolgáltatások, Új 
pálya projekt). 

6. 2000  második  felétől  célzottan  jelennek  meg  a  magánszektorbeli 
elhelyezkedést  segítő  programok  (Start-család),  melyek 
járulékkedvezményekkel kívánták elősegíteni a hátrányos helyzetű potenciális 
munkavállalók elhelyezkedési esélyeit.7

A munkaerő-piaci programok együttes hatásairól szinte semmiféle információ nem 
áll rendelkezésünkre. Az adatok értékelése (ÁFSZ Monitoring vizsgálat), valamint a 
kutatási  adatok  figyelembevételével  „sejtésként  állíthatjuk,  hogy  a  támogatási 
rendszer  jelentős  holtteher-veszteséggel  működik –  olyan foglalkoztatást  támogat, 
ami e nélkül is megvalósult volna -, illetve eredménytelen.” (Scharle Á., 2008, 273. o.) 
A  három  legjelentősebb  munkaerő-piaci  aktív  eszköz  eredményessége8 a 
következőképpen alakult:

3. táblázat
Aktív munkaerő-piaci eszközök eredményessége

Aktív eszköz 1996 2001 2003 2005 2007
Elfogadott 

képzés
50,2 49,3 46,0 51,4 47,6

Bértámogatás 70,1 59,7 62,0 62,6 63,4
Közhasznú 

foglalkoztatás
- 1,5 1,4 0,9 -

Forrás:  az  „elfogadott  képzés”  és  a  „bértámogatás”  esetében  Munkaerő-piaci  tükör,  2008  (5.12. 
táblázat).  A „közhasznú foglalkoztatás” esetében Frey, 2007, 149. Mindegyik esetben az adatok az 
FSZH-tól származnak.

Az  adatokból  látható,  hogy  –  talán  a  bértámogatást  leszámítva  –  a  programok 
jelentős  eredménytelenséggel  működnek.  Különösen  igaz  ez  a  közhasznú 
foglalkoztatásra,  amely  „évről  évre  jelentős  pénzügyi  forrásokat  igényel,  ezért 
cserébe  viszont  szinte  semmit  nem  nyújt  annak  érdekében,  hogy  a  résztvevők 
normál, nem támogatott álláshoz jussanak.” (Frey M., 2007, 149. o.) 

A  rendszerszerű  működést  és  az  információáramlást  az  is  nehezíti,  hogy  –  mint 
Magyarországon a jólét területén általában – a területet szabályzó joganyagot (túl) 
sokszor,  (túl)  sűrűn  módosították.  Az  átalakulások  fókuszában  az  aktív  korú 
inaktívak  egyes  csoportjai  –  pályakezdő  fiatalok,  50  év  felettiek,  megváltozott 
munkaképességűek,  kisgyermekes  szülők,  alacsony  iskolai  végzettséggel 
rendelkezők – állnak. E változási irányba illeszkedik bele a két terület – a szociális 
7 A Start-család „tagjai” és támogatottjai:  1) Start-program – pályakezdő fiatalok számára; 2) Start-plusz 
program  --  anyasági  támogatásból  és  ápolási  díjból  visszatértek,  ill.  nehezen  foglalkoztathatók 
számára; 3) Start-extra – 55. életévüket betöltöttek, ill. alacsony iskolai végzettségűek számára.
8 Ebben az esetben egy igen egyszerű, de fontos eredményességi mutatót használunk, nevezetesen azt, hogy 
három  hónappal  a  program  lejárta  után  a  résztvevők  hány  százaléka  volt  munkavállaló  ugyanannál  a 
munkaadónál (elhelyezkedési-, ill. továbbfoglalkoztatási arány).
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szolgáltatás  és  a  munkaügyi  ellátórendszer  –  azon  felismerése,  hogy  bizonyos 
esetekben csak együtt képesek elérni a kitűzött célokat.    

A két terület közötti együttműködés feltétel- és keretrendszerének és finanszírozási 
kérdéseinek tisztázása még várat magára, de a megvalósítás érdekében már történtek 
lépések. 

Az első ilyen lépés:  a  tartósan munka nélkül  lévőknek a munka világába történő 
visszavezetése érdekében  1997-től – és ezt tekinthetjük az  Út a munkához program 
közvetett  előzményének  is  –  szerepel  az  együttműködési  kötelezettség.  Ekkor  az 
önkormányzatok  számára  ez  mint  lehetőség  merült  fel.  A  szociális  törvény  a 
kereteket  (keretjellegű  diszkrecionális  szabályozás),  valamint  a  segélyre  való 
jogosultság  feltételét  határozta  meg  (indokoltsági  feltételek  szabályozása).  „Az 
együttműködés  szabályozásának  ebben  az  első,  kezdeti  periódusában  az 
önkormányzatok  többsége  nem  élt  a  törvényi  lehetőséggel  –  néhány  nagyváros 
kivételével –, az együttműködés helyi szabályait nem határozták meg” (FSZH 2009a, 
1–2. o.). 

Az  indokoltsági  feltételek  szigorításával  párhuzamosan  megjelent  az 
önkormányzatok kötelezése is (2000. évi változás).  Sőt, a jogszabályi változás arról is 
rendelkezett,  hogy  az  önkormányzatoknak,  amikor  a  munkanélküli-ellátás 
folyósítása lejárt, a segélyezettek számára foglalkoztatási lehetőséget kell biztosítani. 
Ennek a szabályozásnak az egyik következménye,  hogy megerősödött  az igény a 
közhasznú  vagy  közcélú  munkára,  hiszen  az  aktív  munkaerő-piaci  eszközökben 
részesülők (átlagosan) valamivel több mint ötöde részesült e támogatási formában. 
„Az  alacsony  iskolai  végzettség  következtében  a  közhasznú  munkán 
foglalkoztatottak  többsége  alacsony  kvalifikációt  igénylő,  kommunális  jellegű 
tevékenységet  lát  el.  A  munkáltatók  eleinte  csak  a  település  fenntartásra  és 
kommunális  szolgáltatások  területén  ajánlottak  számukra  fizikai  munkát.  (…)  A 
tevékenységfajták sokszínűbbé válását segítette, hogy a foglalkoztatási törvény 2000. 
február 1-jétől hatályos módosítása kibővítette  azoknak a közhasznúnak minősülő 
tevékenységeknek körét, amelyek támogathatók, (…) E szerint a közhasznú munka 
támogatására  lehetőség  nyílik  nemcsak  közfeladat,  hanem az  önkormányzat  által 
önként vállalt,  a lakosságot,  illetve a települést  érintő feladatok ellátása esetén is” 
(Frey  M.,  2007,  149.  o.).  Az  esetek  számottevő  részében  ez  azonban  csak  mint 
lehetőség áll fenn, mivel a közhasznú munka keretén belüli munkavégzés – a 2001–
2007 közötti időszakot tekintve – 75-80%-a kommunális tevékenység maradt.

A  2005-ös  évet nyugodtan  tekinthetjük  történetünk  fordulópontjának,  hiszen  a 
munkanélküliek  pénzbeli  ellátórendszere  gyökeresen  átalakult.  A  biztosítási  – 
ekvivalencia  –  elvet  (álláskeresési  járadék)  és  a  munkaösztönzési  elemeket 
(együttműködési  megállapodás;  elhelyezkedési  prémium)  megerősítették,  s  ezzel 
párhuzamosan – a biztosítási idő lejárta utánra, bizonyos feltételek fennállása esetén 
–  a  jogalkotó  álláskeresési  segélyt  vezetett  be.  A  segély  mintegy  utolsó  (előtti9) 
lépcsőként,  minimális  összeggel  (a  minimálbér  40%-a)  járult  hozzá  a  megélhetési 

9 A  jogalkotó  utolsónak  szánta,  de  a  valóságban  utolsó  előtti,  mivel  e  támogatás  lejárta  után  a  kérelmező 
szociális segélyben részesülhet.
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költségekhez azon aktívak körében, akik vagy kimerítették a biztosítási időt, vagy a 
munkanélkülivé  válás  előtt  nem  rendelkeztek  kellő  szolgálati  idővel  a  járadék 
megszerzéséhez,  vagy  korábban  nyugdíj  előtti  munkanélküli-segélyre  voltak 
jogosultak. Utóbbi kör kivételével a folyósítás időtartalma 90 nap.    

A  szociális  törvény  módosításában  az  eddigi  együttműködési  kötelezettséget 
konkretizálták:  az  önkormányzatoknak  kötelezően  ki  kellett  dolgozniuk  a 
beilleszkedési  programokat.  A  helyi  rendeleteknek  tartalmaznia  kell:  a)  az 
intézményi  kijelölést;  b)  az  eljárási  szabályokat;  c)  a  beilleszkedést  elősegítő 
programok típusait; d) a szankciókat. 

A  változások  egyik  következménye,  hogy  a  segély  folyósításának  feltétele  egyre 
inkább  a  munkavégzés  lett,  amely  erősítette  az  önkormányzatok  (családsegítők), 
valamint  a munkaügyi kirendeltségek  közötti  munkakapcsolatot.  A másik látható 
következmény, hogy – a munkaügyi központok jelzései szerint (idézi: Frey M., 2007) 
–  a  foglalkoztatási  törvény  2005.  évi  módosítása  nem  váltotta  be  a  hozzáfűzött 
reményeket,  hiszen  a  rendszer  nem  lett  hatékonyabb,  csak  a  bürokratikus 
adminisztráció növekedett,  meghosszabbodott  az  ügyintézési  és  a  várakozási  idő, 
valamint az álláskeresési megállapodás – főként a rossz munkaerő-piaci helyzetben 
lévő térségekben  –  formálissá  vált  (Bódis  L.–Galasi  P.–J.  Micklewright–Nagy Gy., 
2005). 

Talán ezért, a rendszer 2006-ban és 2007-ben is módosult. Előbbi esetben a rendszeres 
szociális  segély  családi  segéllyé  vált.  A  2007-es  változás  tovább  pontosította  az 
együttműködési kötelezettségek tartalmi elemeit, és az eddig párhuzamosan (egyik 
ág: foglalkoztatási törvény, másik ág: szociális törvény) futó változtatási hullámok 
mintha  a  jogalkotás  szintjén  kezdtek  volna  összeérni.  Jól  jelzi  ezt,  hogy  az  új 
szabályok  szerint  a  szociális  segélyre  jogosultak  kötelesek  együttműködni  a 
munkaügyi  kirendeltségekkel  is.  Az  együttműködés  részletes  szabályait  a 
beilleszkedési programoknak kell tartalmazniuk.   

Elérkeztünk a 2009-es évhez. Ekkortól hatályos az Út a munkához elnevezésű program. 

Az Út a munkához program 

A  program  célja:  „komplex  intézkedések  sorozatával  kívánja  elérni  azt,  hogy  a 
munkára  képes,  tartós  munkanélküli  személyek  a  korábbiaknál  fokozottabb 
mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, 
hogy  rendszeres  jövedelemhez  jussanak.  (…)  Ennek  érdekében  megfelelő 
munkakapcsolatban  kell,  hogy  együttműködjenek  az  önkormányzatok  és  a 
munkaügyi  szervek,  illetve  a  szociális  szolgáltatásokat  biztosítók.”  –  áll  a 
Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatal  honlapján  (http://www.afsz.hu/engine.aspx?
page=full_utamunkahoz).

A  program  központi  eleme  a  közfoglalkoztatásban  való  részvétel  növelése.  Fő 
szabályként  tehát  minden  aktív  korú  inaktívnak  közfoglalkoztatásban  kell  részt 
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vennie.  Ezt a célt  lényegében a szociális segélyezési rendszer módosításával és az 
intézményi együttműködés erősítésével, a kapcsolatok informatikai megerősítésével 
kívánják elérni. 

A munkaerő-piaci  pénzbeli  ellátás  lényegi  módosítása  nélkül  a  szociális  segélyek 
körében történtek átalakítások. Az új jogszabály az aktív korú inaktívak körében úgy 
szelektál,  hogy meghatározza a nem foglalkoztathatók, valamint a munkaképesek 
körét. Előbbi esetben a jogszabály három kört nevesít, akiket felment a munkavégzés 
alól. Ők az 55 év felettiek; azok, akiknek 14 éven aluli gyermekük elhelyezését az 
önkormányzat nem tudja napközbeni ellátás keretében biztosítani (feltéve,  hogy a 
másik  szülő  ellátásban  nem  részesül);  valamint,  akik  egészségi  okok  miatt  nem 
képesek munkavégzésre. A munkavégzés alól törvényileg felmentettek továbbra is a 
rendszeres szociális segélyt kapják. Az ellátás jogosultsági feltételei nem változtak. 
(Ha mégis dolgozni szeretnének, akkor erről nyilatkozni kell.)

A fentiekben felsoroltak közül az egészségkárosodottakat ide nem sorolva, a másik 
két  csoporttal  a  családsegítők  (vagy  az  önkormányzat  által  kijelölt  szerv) 
együttműködési megállapodást köt. Az együttműködés tartalmi elemeit a beilleszkedést 
segítő program tartalmazza.10 
 
Azok,  akik  alkalmasak  a  munkavégzésre  és  jogosultak  lennének  a  rendszeres 
szociális  segélyre  –  jövedelem-  és  vagyonteszt,  valamint  előzetes  együttműködés 
alapján  –,  a  munkaügyi  kirendeltségen  kérik  az  álláskeresőként  történő 
nyilvántartásba  vételt.  Az  ügyfél  a  munkaügyi  kirendeltséggel  álláskeresési  
megállapodást köt, illetve közfoglalkoztatásban vesz részt. Az álláskeresési megállapodás 
35 év alatti, az alapfokú oktatást be nem fejezett fiatalok esetében kötelező jelleggel 
képzést ír elő. A munkaügyi kirendeltségek kompetenciájába tartozik az is, hogy ha 
úgy  ítélik  meg,  akkor  a  már  említett  álláskeresési  megállapodás  keretén  belül  a 
családsegítőkkel való együttműködésre kötelezhetik ügyfelüket.11

A közfoglalkoztatás (ami minimum évi 90 nap, és legalább napi 6 órai munkavégzést 
jelent) biztosításáért a települési önkormányzatok a felelősek. A közfoglalkoztatásban 
részt vevők munkabért kapnak, amely – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb 
a  mindenkori  minimálbérnél.  A  közfoglalkoztatás  keretében  állami  vagy 
önkormányzati  közfeladatokat  lehet  ellátni.  Ennek  formái  a  közhasznú munka,  a 
közmunka,  illetve  a  közcélú  munka.  Ez  utóbbi  megszervezését  és  végrehajtását 
minden esetben a helyi önkormányzat felügyeli.

Amennyiben  az  önkormányzat  nem  tud  közfoglalkoztatást  biztosítani,  az 
igényjogosult – addig, míg ez a helyzet fennáll – rendelkezésre állási támogatásra 
(rát) jogosult. Az ellátás mértéke megegyezik a nyugdíjminimum összegével.

10 Ugyanakkor kérdéses, hogy a felmentettekkel milyen tartalmú beilleszkedési programra lehet megállapodást 
kötni, ott, ahol mondjuk nincs napközbeni gyermekellátó szolgáltatás.
11 Ez  fordítva  nincs  így,  a  családsegítőknek  –  a  törvény  szövege  szerint  –  nem  kell  kezdeményezni  az  
együttműködést, illetve ha kezdeményez, akkor a munkaügyi kirendeltségnek nem kötelező reflektálni. Mondani 
sem kell, hogy ez nagyban gátolja a hatékony és eredményes működést.
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Intézményi együttműködés – intézményi feladatok

A változtatások szükségessé teszik az érintettek körének pontos ismeretét,  ezért  a 
törvény kötelezi az önkormányzatokat az illetékességi területükön élők éves szinten 
történő  számbavételére.  Az  ún.  Közfoglalkoztatási  tervben meg  kell  határozni  a 
képzésre-,  illetve  foglalkoztatásra  alkalmas,  illetve  alkalmassá  tehető  személyek 
körét.  A  közfoglalkoztatási  tervet  véleményezésre  el  kell  küldeni  a  munkaügyi 
kirendeltségeknek,  illetve  (2000  főt  meghaladó  település  esetében)  a  helyi 
szociálpolitikai kerekasztaloknak is. 

A program során az önkormányzatok (jegyzők) és a munkaügyi központ, valamint a 
kirendeltségek  közötti  információáramlás  biztosítására  informatikai  rendszert 
(Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis) építettek ki.  Az adatbázis deklarált funkciója: „a 
közös  ügyfélkörről  történő  információcsere  naprakész  tájékoztatást  ad  mindkét 
szervezetnek a saját feladatkörükbe tartozó ügyintézési folyamatok elvégzéséről, és a 
hatáskörük  alapján  hozott  döntésekről,  illetve  kötelezettségeinek  teljesítéséről”. 
(FSZH 2009b, 2. o.)

Az adatbázishoz  –  melyet  az  FSZH működtet  –  a  következő  szervezeteknek  van 
hozzáférési jogosultsága12:

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH);
 települési önkormányzat jegyzője;
 regionális munkaügyi központ és annak kirendeltségei;
 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség.

A családsegítő szolgálatoknak – évente legalább egyszer – írásos értékelést kell adni a 
beilleszkedést  segítő  program  végrehajtásáról.  Ezt  a  rendszeres  szociális 
segélyezettek  esetében  a  jegyzőnek,  a  rendelkezésre  állási  támogatás  esetében  a 
munkaügyi központnak kell megküldenie. A munkaügyi kirendeltségnek nincs ilyen 
feladata.

12 Az megint  kérdés,  hogy a családsegítők be-nem-emelésével a rendszer  miként fogja teljesíteni a deklarált 
céljait.
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Az „Út a munkához” program szervezeti-működési sémája:

Megállapító
hatóság

Ellátások közreműködő

település Jegyző

Nem 
foglalkoztatható

Támogatás:
rendszeres 
szociális segély

együttműködési 
megállapodás 
(beilleszkedést 
segítő program)

Foglalkoztatható

Támogatás:

közfoglalkoztatás, 
vagy 

rendelkezésre 
állási támogatás, 

Települési 
önkormányzatok

Közfoglalkoztatásban 
közreműködő 

szervezetek

családsegítők

kistérség munkaügyi 
kirendeltség

Álláskeresési 
megállapodás 
(képzés)

Képzésben, 
munkaerőpiaci 

programban résztvevő 
szervezetek

Összegzés, értékelés – Lehet-e menni a munkába?

Az  Út a munkához program bevezetésétől számított időszakban történt folyamatok 
arra  még  nem alkalmasak,  hogy mélységében  tudnánk  a  hatásokat  értékelni.  Az 
biztos,  hogy a  program sok  helyen  elindult,  hiszen  a  települési  önkormányzatok 
94%-a elkészítette a közfoglalkoztatási tervet13,  és  – mivel  a központi  költségvetés 
kerete felülről nyitott volt – várhatóan 20 milliárd Ft-tal meghaladja az előirányzatot. 
Egyszóval, a program által megszabott jogszabályi keretek közötti átrendeződésnek 
és ezzel párhuzamosan létszámbővülésnek lehetünk tanúi. Átrendeződésnek, hiszen 
egyrészt összességében csökkent a segélyezettek száma, másrészt a rendszeres szociális 
segélyben részesülők többsége átkerült a rendelkezésre állási támogatás ellátásába, azaz 
munkára  képes,  de  jelenleg  nem  foglalkoztatottak  körébe  (4.  ábra). 
Létszámbővülésnek, hiszen 6 hónap alatt mintegy 57 ezer fővel növekedett az aktív 
korú  ellátásban  részesülők  száma,  valamint  közcélú  foglalkoztatásban  részesülők 
köre.  

13 Forrás:  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium,  Pénzbeli  Ellátási  és  Nyugdíjbiztosítási  Főosztály, 
Kőnig Éva főosztályvezető előadás, 2009. június 9-10, Hajdúszoboszló konferencia

Foglal és Szoc 
Adatbázis
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4. ábra

Aktív korúakat érintő ellátásokra jogosultak, valamint közcélú foglalkoztatásban 
részesülők (2009. I. félév, %)

Forrás: SZMM Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály.

Igaz, megfogalmazott célként nem szerepelt,  de azt mindenképpen sikerként lehet 
elkönyvelni, hogy egyre több ember kerül be a munkaügyi és szociális szolgáltatási 
rendszer ügyfélkörébe.  A 2. táblázat adatából látható, hogy 2007-ben nagyjából 476 
ezer  olyan  aktív  korban  lévő  inaktív  volt,  aki  nem  tanult,  nem  részesült 
nyugellátásban  és  szülői  támogatásban,  vélhetőleg  segélyből  és/vagy  alkalmi 
munkából élt, és nem volt, illetve laza kapcsolatban állt a különböző gyermekjóléti,  
-védelmi,  munkaügyi,  szociális  szolgáltatási  rendszerrel.  E  majdnem  félmillió 
emberből  –  2007-ben  –  209  ezren  részesültek  rendszeres  szociális  segélyben.  A 
segélyezettek bővülése és az együttműködési kötelmek erősítése – elvben – az első lépcsőfok  
lehetne a munka világába való visszajutásnak.  Lehetne, de ez - egyelőre - csak elvi szintű  
lehetőség. Mire  alapozzuk ezt  a megállapítást?  Négy olyan tényezőt látunk,  amely 
zsákutcába viheti a programot. Vegyük sorra ezeket:

1. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az aktív eszközök, és ezen belül 
különösen  a  közcélú  foglakoztatás  nem működik  hatékonyan.  A  ’miért’-re 
adható egyik választ egy nemrég megjelent kiadvány tanulmányában szereplő 
folyamatábra  illusztrálja  (Erdős  Zs.–Szabó  J.–Jászberényi  Á.,  2009,  114.  o.). 
Idézzük:     
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A közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszáma

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők létszáma (RÁT)

A rendszeres szociális segélyben részesülők létszáma (RSzS)
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„RÁT folyamat jogszabály szerint
Forrás: Kovács I.–Ráczné Lehóczky Zs. (szerk.), 114. o.

Az ábra egyértelműen mutatja,  hogy  a közfoglalkoztatás  zsákutca;  nem teremti  
meg  a  nyílt  munkaerőpiacra  való  belépés  feltételeit.  Nem tudja,  mivel  nincs,  és 
törvényileg nem lehet kapcsolata az elsődleges  munkaerőpiaccal,  hiszen ha 
lehetne,  az  már  nem közfoglalkoztatás,  hanem gazdaságfejlesztési  és/vagy 
munkaerő-piaci aktív eszköz. Azért  sem tűnik jó eszköznek, mivel – ahogy 
már  többször említettük  –  a  közcélú  munkák az alacsony presztízsű,  nagy 
élőmunka-,  de  alacsony  eszközigényű  közmunkákat  jelentik  (kommunális 
munkák),  amely  nem segíti  elő  az  áhított  munkaképesség  javulást.  A  már 
említett  kézikönyvben  (Kovács  I.–Ráczné  Lehóczky  Zs.,  [szerk.],  2009.) 
szereplő  példák  erre  hívják  fel  a  figyelmet.  Ráadásul  a  bemutatott  jó 
gyakorlatok (Kaposvár,  Szombathely,  Nyíregyháza vagy Túrisvándi)  a  már 
eddig  is  működő  modellek  voltak,  ezeket  „írták  át”,  egészítették  ki  a 
jogszabály-változás követelményeivel. Ez érthető is, hiszen a települések így 
tudtak forráshoz jutni.
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2. A másik jelenség, amely veszélyt (zsákutcát) jelent a programra, hogy az Út a 
munkához program  elsősorban kistelepülésen lévő problémára kívánt reagálni,  ezt  
szélesítette ki országos előírássá. Ezt a megállapításunkat két tényre alapozzuk. 
Először is, a rendszeres szociális segélyezettek harmada 2 ezer fő alatti, és csak 
14%-uk  50  ezer  fő  feletti  településről  került  ki.  Másodszor,  regionális 
metszetben  a  két  leghátrányosabb  régióban  (Észak-Alföld;  Észak-
Magyarország) él a segélyben részesülők majdnem 60%-a. Azaz a szegénység 
alakulása és a foglalkoztatási gondok szempontjából a legrosszabb helyzetben 
lévő térségek lakói, akik – a segélyre való jogosultságuk ezt igazolja – nagyon 
kevés  jövedelemből  kénytelenek  megélni.  E  településeken  a  közcélú 
munkavégzés a tekintetben eléri célját, hogy piacot helyettesít,  így emelve a 
támogatottak  jövedelmét,  megélhetési  biztonságát.  Ez  azonban  csak 
időszakos,  hiszen  nem  kapcsolódik  semmiféle  más  rendszerhez, 
társadalompolitikai elképzeléshez.  

3. A program működése szempontjából az is nagy veszély, hogy ahol nem olyan 
tragikusan  rossz  a  helyzet,  ahogy  azt  az  előzőekben  írtuk,  ott  a  program 
szerkezete  „elnyomja”  a  más  jellegű  kezdeményezéseket,  módszereket. Magyarán: 
meggyőződésünk szerint nem „út” van, hanem „utak” vannak a munkába, és 
nem a munkához. Így marad a kistelepülésen lévő gondok enyhítése (tömeges 
és  tartós  munkanélküliség,  és  masszív  önkormányzati  alulfinanszírozás), 
amire a program részleges segítséget ad(hat).   

4. A következő veszély, hogy – a településen élők számától függően – előbb vagy 
utóbb  elfogynak  az  értelmes  munkák, mivel  a  közcélú  munka  szervezése  a 
települési  önkormányzatok  feladata,  azaz  a  település  kommunális 
tevékenységeit  (épületfelújítás,  zöldfelületek  tisztán  tartása,  különböző 
karbantartási munkák stb.) végzi el. Nehezen – sok szabályzó és érdekviszony 
leküzdése és plusz feladatok vállalása árán – képes csak a települési körből 
kitörni, de így sem tud a program regionális nagyságban gondolkodni, amely 
tartósítani tudná az értelmes munkákat. 

A Bevezetőben feltett kérdésre – hogy a program illeszkedik-e az európai trendbe, 
vagy valamilyen sajátos magyar út – a következő válasz adható:  

Az  európai  trendek  –  korai  beavatkozás;  foglalkoztatatási  szint  növelése; 
munkaképesség megőrzése – közül az utolsóra ad valamiféle választ, de ez – úgy 
véljük  –  ideiglenes,  hiszen  a  program  nincs  beágyazva  egy  társadalompolitikai 
koncepcióba,  sőt  a munkaügyi és  szociális  integrálás  is  –  mint láttuk – csak félig 
sikerült. 

Az  Út  a  munkához programot  a  társadalmi  feszültségek  megléte  és  eszkalálódása 
hívta életre. Az elmúlt időszak munkanélküliségi és más gazdasági-társadalmi adatai 
azt mutatják, hogy  a társadalmi kirekesztés szempontjából létrejöttek reménytelen 
helyzetek, ahol gyermekek már úgy nőnek fel, hogy szüleik nem rendelkeznek tartós 
munkahellyel, a szülők – különböző, főként strukturális okok miatt – képtelenek a 
tartós  munkavégzésre.  E  családok  fő  rendszeres  bevételi  forrásai  elsősorban  a 
családtámogatások és egyéb a szociális ellátások, valamint – a jobban képzetteknek, 
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kapcsolati  hálóval  rendelkezőknek  –  (illegális)  (atipikus)  munkaalkalom.  A 
következmények:  e  sérülékeny  csoportokat,  családokat  a  társadalmi,  gazdasági 
körülmények olyan pályára kényszerítik, melyből nincs, illetve majdnem lehetetlen a 
kiút. „Ez a rendszer – miközben fenntartja a családot – egyúttal tartósítja is a legtöbb 
szülő  számára  a  kijutás  akadályait,  a  gyerekeknek  nyújtott  minták  és  esélyek 
hiányában pedig újra is termeli a hátrányos társadalmi helyzetet” (Simonyi Á., 2002, 
141. o.).  Az előzőkben vázolt folyamat legújabb természetrajza,  hogy a társadalmi 
törésvonalak,  szakadékok  etnikai  dimenziót  kaptak.  A  társadalmat  és  a 
munkaerőpiacot szétszabdaló folyamatok etnicizálódtak. 

A program célja a munkátlanságból fakadó társadalmi feszültségek kezelése. Ezt az 
elképzelést a sok egyéb szerkezeti elem és eszköz(telenség) mellett azért sem tudja a 
program teljesíteni,  mert  hiányzik  a  komplex  térségi  gazdaságpolitikai,  fejlesztési 
elképzeléseket  és  jóléti  politikákat  ötvöző társadalompolitika,  és  az ehhez rendelt 
allokációs  mechanizmus.  „Nem  győzzük  elégszer  hangsúlyozni  azt  az  elvi  és 
gyakorlati tapasztalatokon nyugvó meggyőződésünket, hogy a társadalmi integráció 
erősítésének  záloga  (így  a  szegénységi  élethelyzetek  csökkentésének  is)  a 
társadalompolitikai  eszközrendszer  (fontosabbak:  gazdaságpolitika,  adópolitika,  a 
mobilitási  csatornák  szélesítésének  politikája,  oktatási  és  képzési  struktúrák, 
egyszóval  a  közszolgáltatások  elérhetőségének  és  minőségi  feltételeinek  javítása) 
együttes, egy érdek felé történő alkalmazása” (Mózer P., 2007, 95. o.).

A  munkaképesnek  ítélt  embereket  a  segélyezés  –  közfoglalkoztatás  –  segélyezés 
körforgással nem lehet integrálni. A program által megerősített eszközök (segélyezés 
összekötése  a  közmunkával)  a  régi  érdemes  (munkaképtelen)  –  érdemtelen 
(munkaképes) dilemmát veti fel, méghozzá úgy, hogy eközben a program által kínált 
megoldásmódok inadekvátak.  Érdemes egy kicsit  hosszabban idézni,  hogy mit írt 
erről  Robert  Castel:  „A  segélyezés  egész  története  nem  egyéb,  mint  ezzel  az 
ellentmondással való keserves küzdelem. (…) Annak lehetetlenségébe ütköznek bele, 
hogy  a  segélyezés  sajátos  kategóriáinak  keretein  belül  teljes  értékű  megoldást 
dolgoznak  ki  a  munkaképes  szegények  problémáira.  Amíg  árva,  elhagyatott 
gyermekekről, erejüket vesztett aggokról, beteg, nyomorék szegényekről s effélékről 
van szó; amíg a hátrányos helyzetek keretein belül maradunk – addig nincs igazán 
probléma. Ezen azt értem, hogy a nehézségek (melyek igen súlyosak is lehetnek) – 
alapvetően pénzügyi,  technikai,  intézményi jellegűek.  Azoknak az embereknek az 
önmaguk  fenntartására  való  képtelensége  viszont,  akik  munkaképesek,  azt  az 
alapvető problémát veti föl élessen, amellyel, történelmileg, az épkézláb szegények 
szembesítették  először  a  társadalmat.  A  segélyezési  rendszert  olyan  talány  elé 
állították, mely nehezebb még a Szfinx kérdésénél is. Hogyan csináljunk a segélykérőből  
olyan embert,  aki  majd  képessé  válik  arra,  hogy saját  maga teremtse  meg létfeltételeit.  A  
kérdésre nincs válasz, mivel a „jó válasz” kívül esik a segélyezési logika dimenziórendszerén,  
a munkaviszony logikájáéba tartozik [kiemelés MP]” (R. Castel 1998, 63. o.).  

   
Így – a szerkezeti elemek számbavétel után – azt kell, hogy mondjuk, a program nem 
az európai  trend része,  hanem inkább az elmúlt  időszak szerves  következménye, 
mivel  „a  szociális  ellátások  elmúlt  másfél  évtizedes  történetében  a  megcélzott 
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szeparáció  technikai  ésszerűsítést  ugyan  sem  pénzügyi,  sem  adminisztratív 
értelemben  nem  hozott,  utat  nyitott  viszont  a  szélsőséges  szegregációnak  és  a 
társadalmi kirekesztődésnek. És ami a jelen összefüggésben legalább ilyen fontos: a 
szegregáció  gyorsan  intézményesülő  pályáin  kiformálódtak  és  súlyos 
megkülönböztetésekkel,  mi  több,  irreverzibilis  módon  megtapadt  jelentésekkel  – 
stigmákkal  –  telítődtek  az  elsőtől  markánsan  elválasztott  másodrendű 
állampolgáriság tartalmai. Magyarán, a sodródó reformok útján mára kialakult jóléti 
ellátás  a  szociális  jogok  kettéhasadásának,  ezzel  pedig  az  állampolgáriság  köré 
szervezett  társadalmi  integráció  felbontásának  tevőleges  aktora  lett.”  (Szalai  Júlia 
2007, 55. o.)
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