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A munkaügyi kutatások információs adatbázison alapuló felhasználása

Általánosan elfogadott tény, hogy a munka világában a nagy változások korát éljük, mivel a 
gazdaság  globalizálódása  és  a  technológiai  változás  hatására  a  gazdálkodó-szervezeti 
struktúrák folyamatos átalakuláson mennek keresztül.  Ennek hatására számos, a munkaügy-
foglalkoztatás területét érintő kérdés merülhet fel.  Hogyan lehetne e változásoknak a hazai 
foglalkoztatásra  gyakorolt  hatását  megragadni?  Vajon ezek  a  változások  hogyan  érintik  a 
hazai társadalmi intézményrendszert, a kis- és középvállalatokat, a munkanélküliséget kezelni 
kívánó aktív és passzív beavatkozásokat, a munkavállalókat és családjaikat? 

E  kérdések  megválaszolásához  a  hazai  állami  munkaügyi  és  foglalkoztatáspolitikának 
feltétlen szüksége van célirányosan alkalmazott  kutatásokra.  Az összefüggéseket nélkülöző 
egyedi,  egymástól  elszigetelt  elemzések  azonban  nem  adhatnak  megbízható  alapokat  a 
munkaerő-piaci előrejelzésekhez.1 Az egyes aktuális munkaügyi problémák ugyanis többnyire 
nagyon komplexek.  Sokféle szempontot és dimenziót kell figyelembe venni akkor, amikor e 
problémák  súlyának  csökkentésére  irányuló  kormányzati  beavatkozások  következményeit 
előre jelezni,  illetve  azok hatásosságát  és hatékonyságát  vizsgálni  akarjuk.  A komplexitás 
kezelése  tág  orientációs  és  értelmezési  keretek  nélkül  aligha  lehetséges.  Világszerte  ezért 
szisztematikus  törekvések  irányulnak  a  kormányzati  döntések  tudásbázisának  növelésére. 
Keresik  azokat  a  tipikus  konceptuális  kereteket,  amelyek  az  információs  adatbázisok 
szerkezeti  kialakításához  –  elsősorban  a  kutatási  kérdések  megfogalmazása  és  értékelése 
révén – vezérfonalként szolgálhatnak. A legfőbb kihívást az jelenti, hogy a munka világának 
differenciáltabb átlátásához szükséges releváns adatokat hogyan lehet  minél  több forrásból 
megszerezni,  és  az  ezek  közötti  összefüggéseket  feltárni. Időszakonként  célszerű  ezért 
meghatározni  azokat  a fontos kiinduló téziseket,  amelyekre a  további  magyarázó állítások 
ráépülhetnek, és hogy ezáltal  a munkaügyi  folyamatokra gyakorolt  intelligens kormányzati 
kontroll gyakorlata egy bizonyos időszakra viszonylag hatékonyan és  hatásosan  biztosítható 
legyen. 

Szükség  van  tehát  a  kutatások  összehangoltságára  és  koordinált  felhasználására,  annak 
érdekében,  hogy  egyrészt  a  prioritások  mentén,  másrészt  a  már  meglévő  belső-külső 
szaktudás  eredményeinek  ötvözése  által  a  munkaügyi  kormányzat  stratégiaalkotó 
tevékenysége elméletileg  és módszertanilag  jobban megalapozható  legyen.  Ezek alapján a 
kutatások szükségessége mellett is jobban lehet érvelni. 

Egyre fokozottabb az igény2 a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások megfelelő 
hatékonyságú felhasználására is. Ahhoz, hogy a közpénzből finanszírozott hazai munkaügyi 
kutatás rendszere is megfeleljen a XXI. század hatékonysági igényeinek, alkalmaznia, illetve 
adaptálnia kell a másutt bevált kutatáskoordinálási megoldásokat.3 

Jelen  tanulmányunkkal  egy  információs  adatbázison  alapuló  kutatás-koordinációs 
tevékenység szisztematikus megalapozására teszünk javaslatot. Ehhez figyelembe vesszük a 
munkaügyi  kutatások  néhány  általános  szempontját,  a  kutatásértékelési  módszerek 
nemzetközi  tapasztalatait,  és  mintavételszerűen  áttekintjük  az  egyes  elkülönített  pénzügyi 
alapokból 2007-2008.  években  támogatott  mindazon  kutatásokat,  amelyek  a  kormányzati 
munkaügyi politika kialakításához szorosabban kötődnek, ill. köthetőek. 
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A munkaügyi kutatások néhány általános szempontja

A munkaerő-piaci folyamatok előrejelzése számos feltételtől függ4: a kutatási ráfordításoktól, 
azok koordináltságának fokától,  a  távlati  kutatási  tervek alakulásától,  a  rendelkezésre  álló 
információk  minőségétől  és  mennyiségétől,  az  információfeldolgozás  hatékonyságától,  a 
központi dokumentációs intézmények feldolgozási képességétől,  a társtudományok kutatási 
teljesítményétől és a kutatások kiértékelése érdekében tett erőfeszítésektől.5 

A globalizáció korában a társadalomnak a munka világát mind többféle „lencsén” keresztül 
kell  szemlélnie  ahhoz,  hogy  megpróbálja  értelmezni  az  abban  történő  változásokat.  A 
különböző tudományágak közül leginkább a közgazdaságtudomány,  a munkaszociológia,  a 
gazdasági  földrajz,  a  szervezéselmélet,  a  szociálpszichológia,  az  etnográfia,  a  munkaügyi 
kapcsolatok és a politikatudomány képviselik  a fontosabb nagyítólencsék egy-egy fajtáját. 
Természetesen  léteznek  további,  legkülönbözőbb  érdekvezérlésű  látásmódok  a  változás 
kedvezményezettjei vagy potenciális vesztesei részéről is. Ezek – a teljesség igénye nélkül – a 
különböző  nemzetközi  fejlesztési  társaságok,  a  fejlett  és  fejlődő  országok  kormányai,  a 
gyártástechnológiák  előállítói,  szolgáltatói,  a  munkaadók,  a  szakszervezetek,  az oktatók,  a 
civil  szervezetek,  és  a  foglalkozási  ágak egyéb  érdekvédelmi  szervezetei.  A látásmódokat 
erősen befolyásolják még a különböző ideológiai megközelítések és az egyes nemzeti kutatási 
sajátosságokban gyökeredző  eltérések  is.  Mindebből  már  belátható,  hogy nem könnyű  az 
információkból koherens egészet alkotni. Mivel e látásmódok nemzetközi és hazai forrásai 
között is eleve diszparitás áll fenn, még nehezebb közös nevezőre hozni őket, azaz nehéz az 
értelmezéshez egy közös referenciakeretet kialakítani. Még azonos kifejezés használata esetén 
is előfordulhat,  hogy egész mást értenek alatta a különböző kontextusokban, és a közösen 
elfogadott  definíciók  hiánya  a  töredékes  bizonyítékhalmazt  igencsak  nehezen  teszi 
összehasonlíthatóvá, és gyakran ellentmondásos jelleget kölcsönöz neki.

Az  egyre  dinamikusabb  gazdasági  fejlődés  révén  változó  munka-  és  életkörülmények,  a 
globalizálódó  gazdaság  kihívásai  növelik  a  tudományosan  megalapozott  tanácsadás  iránti 
igényeket  a politika részéről. A nemzetközi  tapasztalatok  alapján az állami  munkaügyi  és 
foglalkoztatáspolitika  kialakítása  szempontjából  meghatározó  jelentőségük  van  az  ún. 
reszortkutató  (háttér)  intézeteknek6,  amelyek  az  adott  minisztérium  működési  területeihez 
(reszortjaihoz)  kötődnek.  Ebben  a  kontextusban  az  a  feladatuk,  hogy  tudományos 
megközelítéssel  segítséget  nyújtsanak  a  minisztérium  által  meghozott  döntésekhez,  és 
észleljék,  jelezzék az elsőbbséget  élvező feladatokat.  A reszortkutatás  feladata  az aktuális 
társadalmi, technológiai és gazdasági kérdésfelvetéseket időben megfogalmazni, felkarolni és 
a  szükséges  cselekvési  opciókat  kifejleszteni.  Ebben a pro-aktív  felismerésben a  jövőbeni 
cselekvési terek állnak előtérben.

A tudomány és a politika kereszteződési pontján a reszortkutatásnak a következő speciális 
követelményeknek kell megfelelnie:

• problémaorientáltság és gyakorlatközeliség
• interdiszciplináris orientáltság
• a tudományos felismerések lefordíthatósága az alkalmazásra 
• rövid távon kamatoztatható tudományos kompetencia
• kutatási alapon feldolgozható, hosszú távra kiható kérdésfelvetések
• a tudomány és a politika hatóterében való cselekvőképesség
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A fentiek által definiálható munkaterületek:

• kutatás és fejlesztés 
• tudományos tanácsadás és tájékoztatás 
• tudományos szolgáltatás.

A kutatás területén a reszortkutató intézményeknek egyfajta speciális, „antenna” szerep jut. 
Előre tekintve,  olyan területeket  kell  beazonosítaniuk,  amelyek az adott  pillanatban ugyan 
még  nem igényelnek  különösebb cselekvést  vagy beavatkozást,  de  nagy a  valószínűsége, 
hogy a jövőben kihívásként jelentkeznek. Ebben a kontextusban különös szerep jut az ún. 
előzménykutatásnak  (Vorlauf-forschung).  Ez  olyan  terület,  ahol  tanácsadói  minőségben 
folyamatosan  nyilatkozatképesnek  kell  lenni,  ezért  fontos,  hogy  a  reszortkutatásokban 
tevékenykedő munkatársak saját tudományos munkássággal rendelkezzenek. 

Akár a saját kutatásokról, akár külső kutatások rendszerezéséről van is szó, minden kutatás 
megtervezésénél  alapvető  kritérium  az,  hogy  előre  definiált  minőségi  követelményeknek 
feleljen  meg.  A  minőségbiztosítás  körül  zajló  polémia  igen  sokrétegű  és  összetett.  A 
tudományos minőség biztosítása kötelező előfeltétele a politika számára nyújtott tanácsadási 
és információs teljesítménynek, mivel ez a semlegesség legfőbb biztosítéka.  

Általában  jelentős  eltérés  tapasztalható  a  tudományos  munkaerő-piaci  kutatásoktól  várt 
előrejelzések iránti igény, valamint a között, amit azok nyújtani képesek.  Az ilyen eltérések 
csökkentéséhez azokat a tényezőket kell meghatározni, amelyek a kutatások terén fennálló 
hiányosságok  kialakulásához  vezettek,  és  ennek  korrigálását  kell  megcélozni.  Jó  lenne 
legalább azt előre látni és a felkészülés érdekében jelezni is, hogy mikor áll elő egy olyan 
helyzet,  amikor  egy  bizonyos  fajtájú  és  mértékű  előrejelzésre  feltétlenül  szükség  van  a 
döntések megalapozásához 

A  helyzet  tisztánlátása  érdekében  ezért  érdemes  áttekinteni  a  munkaügyi  kutatások 
eredményességét befolyásoló fontosabb vonatkozásokat, feltételeket.

A kutatások költségtényezője

Az első feltétel a kutatás költségtényezője.  Az az összeg, amelyet  az országok munkaügyi 
kutatásokra  áldozni  fognak,  várhatóan  egyre  jelentősebb  lesz  a  közeljövőben.  Érdemes  a 
trendhez való illeszkedés érdekében ezeket folyamatosan összehasonlító módon elemezni és 
értékelni.   

A kutatások koordinációja

A feladat teljesítéséhez valamiféle egyezségre kell jutni az egyedi kutatási kezdeményezések 
terén  annak érdekében,  hogy a  munkaügyi  kutatásokra  előirányzott  költségvetési  források 
teljes  összegét  sokkal  gazdaságosabban  lehessen  felhasználni,  és  évente  egyre  nagyobb 
számban  lehessen  kutatási  eredményeket  felmutatni.  A  nehézséget  az  a  tipikusnak  is 
mondható helyzet okozza, hogy a napi politika jelentős kérdéseit egyszerre több helyen teszik 
fel,  míg  sok  újonnan  felmerülő  probléma  feldolgozatlanul  marad.  Amíg  a 
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természettudományos  kutatások világában mind gyakrabban hoznak létre  ún.  koordinációs 
intézményeket, addig a társadalomtudományok terén felmerülő kérdések esetében ez kevésbé 
mondható el. A kihívást csak fokozza, hogy a munkaügyi kutatás-koordinációs feladatok csak 
akkor végezhetők sikeresen, ha a korunk által generált egyéb jelenségek irányába is nagyfokú 
nyitottságot7 tanúsít a szakma. 

A kutatások átfogó koncepcionális stratégiája

Szükség  van  egy  olyan  átfogó  kutatási  stratégia  kialakítására, amely  a  koordinált 
feladatleosztás  alapját  alkothatná.  Így  aztán  az  egymástól  elszigetelten  kiadott  kutatási 
feladatok,  vizsgálatok,  amelyeket  azért  kezdeményeznek,  hogy  a  politikai  döntésekhez 
alapként szolgáljanak, gyakrabban épülhetnének logikusan egymásra, és figyelembe vehetnék 
egymás  eredményeit,  amelyek  így  a  politikai  irányelvalkotásban  nagyobb  szerephez 
jutnának.8

A politikai szándékok összhangja

A politikai megbízók elképzelései és törekvései meglehetősen különbözőek. Szükséges ezért 
olyan,  bizonyos  időszakokra  érvényes  prioritás  meghatározására  törekedni,  amely 
megmutatná,  hogy  mely  szándékok,  milyen  sorrendben,  milyen  előnyöket  élveznek 
egymáshoz  képest  (pl.  szakmai  mobilitás,  a  népszaporulat  fenntartása,  a  jövedelmek 
maximalizálása stb.). Nem elegendő tehát a célok támogathatóságának megítélése, hanem a 
célok összhangját is meg kell teremteni, lehetővé téve ezáltal együttélésüket. A tanulmányok 
ennek  hiányában  a  különböző  politikai  célkitűzések  pro  vagy  kontrájaként  működve 
versenyeznek egymással. Ennek az lehet a következménye, hogy pont azokat zavarják össze, 
akiknek a kormányzati intézkedéseket át kellene ültetniük a gyakorlatba.9 

A kutatások módja, mennyisége, hozzáférhetősége

A munkaerő-piaci kutatások sajátosságaihoz illeszkedő statisztikai adatgyűjtés részletessége, 
periodicitása  meghatározó  jelentőségű  a  munkaerő-piaci  prognózisok szempontjából.  Nem 
nehéz belátni azt, hogy a jövővel kapcsolatos kijelentések, illetve a tendenciózus változások 
leírásának  pontossága  súlyozottan  függ  a  jelen  és  a  múlt  alapos  ismeretétől.  Ezeknek 
hozzáférhetőeknek  kell  lenniük,  amihez  viszont  nem  csak  hogy  bővebb,  hanem  teljesen 
újszerű,  és  másképpen  rendezett  információkra  van  szükség.  Például  olyan 
szakmameghatározásokra,  amelyek  alkalmasak  arra,  hogy  a  különböző  képzési  útvonalak 
nyomán a foglalkoztatási kilátásokat az adatok aggregálása alapján körvonalazzák.  De ezen 
kívül  még  számos  más,  részben  a  végzett  tevékenységgel  kapcsolatos,  részben  az  adott 
szakma  mibenlététől  teljesen  független  információk  megismerése  is  szükséges,  mert  csak 
ezekkel  együtt  lehet  következtetni  a  különböző  képzési  módszerek,  célok  és  útvonalak 
alakulására, azok hatásosságára. A múlttal kapcsolatos információk rögzítése és feldolgozása, 
illetve ehhez a meglévő statisztikai feldolgozások kisebb-nagyobb módosítása, vagy főként 
újak  bevezetése,  korszerű  információs  rendszereket  igényelnek,  annak  érdekében,  hogy a 
kutatók a valóság valóban gyors és helyes értékelését tudják elvégezni.10
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A kutatási információk dokumentálása

A legkülönfélébb kutatási területekről megjelenő temérdek információt szükséges munkaerő-
piaci szempontból rendszerezve dokumentálni és értékelni. Minél inkább elmarad ez, annál 
inkább a véletlen műve lesz az, hogy a hazai és külföldi kutatási eredmények közül melyeket 
tekintik fontosabbaknak, illetve melyek válnak ismertté és kerülnek további hasznosításra. Az 
így  rendszerezett  ismeretanyag  felbecsülhetetlen értéket  képvisel  a  tényszerű,  higgadt 
kutatásértékelés metodikájának alappilléreként.

A kutatások módszertani problémája

A  munkaerő-piaci  kutatásoknak  számos  metodikai  problémával  kell  megküzdeniük.  E 
kutatások vizsgálati tárgya nagy kiterjedésű és mélységében rendkívül sokrétegű: az emberi 
társadalom, annak teljes összetettségével és számtalan egyedi sajátosságával. Ezért lépnek fel 
a konzisztencia-problémák, azaz nehéz különbséget tenni az egyedi kivétel és a fölérendelt 
általános között. Például, az is közvetlenül belátható, hogy az egyes térségeknek egyidejűleg 
nagyon különböző lehet a hozzájárulása a társadalmi össztermék növeléséhez, így aztán, pl. a 
villamosmérnökök  iránti  munkaerő-igényről  szóló  előrejelzések  mindaddig 
megkérdőjelezhetőek,  amíg  nem  vizsgáltuk  meg  azt,  hogy  a  munkaerőpiac  összes  többi 
szegmensének az előrejelzési eredménye összhangban van-e ezzel. 

Ezért  átfogó  modellre,  illetve  modellekre van  szükség  annak  érdekében,  hogy  vállalható 
megállapításokat  és  következtetéseket  lehessen  kimunkálni. Olyan  egyedi  előrejelzéseket 
természetesen könnyebb előállítani, amelyek publicisztikailag ugyan érdekesek, de cselekvési 
kiindulási alapként csak ritkán ajánlhatók. Meg kell azonban jegyezni, hogy az előrejelzések 
átfogó  modelljének  kialakítását  meglehetősen  nehéz  feladatnak  tartják  a  szakemberek  és 
ennek megfelelően a módszertani fejlesztés is költséges, és jelentős kapacitásokat igényel. 

Analóg kutatási helyek teljesítményei

A munkaerő-piaci  kutatások  fejlődése  terén  fontos  feltétel  az  ún.  analóg  kutatási  helyek 
beindítása,  amelyekben  olyan  független  változókat  vizsgálnak  –  pl.  az  információs 
technológia  terjedésének  kutatása  során  –,  amelyek  meghatározó  befolyással  bírnak  a 
munkaerő-piaci  körülményekre,  pl.  a  szakképzés  szempontjából.  A közép  és  hosszú  távú 
munkaügyi  előrejelzésekhez,  különösen  a  szakképzéshez  a  gazdaságtudományi 
alátámasztások  nélkülözhetetlenek.  Szükség  van  a  társadalomtudományi  elméletek 
érvényesülésének  ellenőrzésére  is.  Következésképpen  az  ún.  partner-kutatási  erőfeszítések 
hiányában a munkaügyi kutatások eredményeinek csak korlátozott mértékben lehet hitelt adni. 

A kutatások eredményeinek értékelése

A kutatások értékelését úgy kell végezni, hogy az eredmény ne csak az államigazgatás, hanem 
a politika és a tudomány számára is hasznosítható legyen. Ahhoz, hogy a kutatási eredmények 
betölthessék funkciójukat,  szükség van olyan koordináló egységekre, amelyek rendszeresen, 
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mélyrehatóan  és  folyamatosan  nyomon  követik  és  értékelik  a  tudományos  kutatási 
eredményeket,  ütköztetve  azokat  a  politikai  vagy  az  államigazgatási  tevékenységekkel. 
Ugyanakkor a kutató egységeknek maguknak is szükségük van speciális értékelő részlegre a 
tudományos eredmények kölcsönös hasznosítása érdekében. 

Kutatásértékelések nemzetközi tapasztalatai

Általánosságban  jellemző,  hogy  a  kutatások  áttekintése,  koordinálása  rendszerszerűen 
történik.  A  vita11 nem  erről  folyik,  hanem  az  értékelési  rendszerek  relevanciájáról,  azok 
módszertani és érdekeltségi szempontjait figyelembe vevő továbbfejlesztéséről.

Bár országonként igen eltérő szemléletmódok jellemzőek, azért három közös tulajdonság 
kiemelhető:

• egyre több autonómia jut az egyetemeknek 
• a központi koordináció javításra szorul 
• fokozódik az országhatárokon túl nyúló (cross-border) és a nemzetközi benchmarking 

tevékenység

A kutatásértékelések három csoportra oszthatók:
• nemzeti kutatási rendszerekben zajló magas szintű kutatásértékelési gyakorlat (pl. EK, 

Franciaország)
• a tudományos kutatások értékelése állandó prioritásként szerepel a nemzeti 

kutatástervezésben (pl. a skandináv országok, Németország, Írország)
• korlátozott kutatásértékelési tevékenység, amelyeknek az újrafogalmazása jelenleg 

van folyamatban (pl. Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarország, Izland)

Átfogó kutatásértékelési  modellt  eddig még egyik  országnak sem sikerült  kialakítani. Egy 
2003-as OECD-jelentés12  rámutat  arra,  hogy valamennyi  tagállam végez előértékelést  (ex 
ante),  míg  utóértékelés  (ex  post)  folyamatosan  csak  Finnországban  és  az  Egyesült 
Királyságban  van.  Csak  néhány  ország  hajt  végre  finom  értékelő  eljárásokat  kutatási 
programokra vagy intézményekre vonatkozólag. Ez a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol 
ad  hoc  értékeléseket  is  végeznek.  A  legtöbb  országban  a  költségvetés  kiszámolásához 
nyomon követő értékeléseket  végeznek.  Elvileg  valamennyi  intézményi  testületnek,  amely 
értékelési  feladatokat  hajt  végre,  az  a  feladata,  hogy  a  tudásgyarapodást,  a  kutatási 
teljesítményt  megragadja,  és megvizsgálja,  hogy az új ismeretek hogyan kamatoztathatóak 
gyakorlati síkon. Kormányzati nyilatkozatok és hivatalos dokumentumok azt hangsúlyozzák, 
hogy az értékelés elsősorban a politikaalkotás és a forrásallokáció alátámasztását kell, hogy 
szolgálja, ennek ellenére az értékelések politikai hasznosítása gyakran elmarad. 

Fő kérdés mindenhol az, hogy vajon mekkora hatást gyakorolnak a kutatási eredmények a 
politikai döntésekre. 2002-ben a Finn Technológia-fejlesztési Ügynökség13 kijelentette, hogy 
„a  kormánynak  a  politikáit  illesztenie  kell  a  változó  körülményekhez,  és  a  megtanult 
leckékhez”, de a valós értékelési gyakorlat még nem annyira elterjedt. Az olasz értékelés a 
kulturális  támogatottság  (a  kutatásértékelés  pozitív  megítélése)  hiányától  szenved.  Fontos, 
hogy  létrejöjjön  a  párbeszéd,  az  együttműködés  és  áttekinthetőség,  mielőtt  az  értékelés 
eredményét  hatékony  politikai  lépésekre  lehetne  lefordítani.  Hasonló  módon 
Spanyolországban is csak 2000-ben kerültek bevezetésre értékelési módszerek, és az energiák 
még  mindig  nagyrészt  arra  fordítódnak,  hogy megpróbáljanak  pozitív  légkört  teremteni a 
kutatásértékelés  számára,  továbbá  a  túlságosan  nagy  autonómia  regionális  szinten 
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akadályozza  a  központi  koordinációt.  Ugyan  ez  a  helyzet  Japánban,  csak  ott  a  központi 
koordinációt akadályozó autonómia az egyetemek szintjén jelentkezik. 

Bár  egyértelmű  javulás  tapasztalható  az  értékelés  terén,  még  mindig  ritkán  hozzák 
nyilvánosságra  az  eredményeket.  Valójában  csupán  néhány  ország  (Egyesült  Királyság, 
Finnország, Spanyolország,  Japán) alkalmaz igazán sikeres értékelési  modellt  a közpénzek 
allokálásának előkészítése érdekében. 

A 2007-ben az Európai Tanács Brüsszelben kiemelte a legjobb gyakorlatok kicserélésének és 
a  K&F  szerepelőinek  jobb  együttműködésének  szükségességét.  A  kohéziós  politikák 
hozzájárulhatnak a lisszaboni célok megvalósuláshoz,  azonban ezek nem helyettesíthetik  a 
nemzeti kutatási rendszerekben működő folyamatokat. Fontos, hogy az erőfeszítések tartósak 
legyenek annak érdekében, hogy a szükséges strukturális változások végbemehessenek.

A kutatásértékelési rendszerek folyamatos fejlesztésének főbb indokai a következők: 
• a kutatói tevékenység számon kérhetőségének és áttekintésének a fokozása
• a munkaügyi kormányzati politikák hatékonyságával kapcsolatos 

visszajelzések javítása
• új elképzelések, módszerek kidolgozásával a kormányzás és politika 

megújulásának, fejlődésének (innovációjának) segítése
• az ún. „számon kérhető kormányzás „accountable governance” segítése
• a közvélemény tájékoztatása a közpénzekből finanszírozott kutatásokról
• a pénzeszközök szétosztásának döntéstámogatása
• az EU-tagországok kutatási tevékenységeinek benchmarkingja, 

összehasonlítása

Az egyes elkülönített pénzügyi alapokból 2007-2008 években támogatott kutatások 
áttekintése14 

OFA kutatások 

A támogatott kutatások célja a foglalkoztatáspolitika tervezett intézkedéseinek segítése. Ezen 
belül  időszakonként  speciális  témakörök  kerülnek  kiemelésre.  A  kutatásokat  azok 
célcsoportjai, témái és az elemzések során vizsgált változói szerint csoportosítottuk.15

Az OFA kutatási témák (2007–2008) célcsoportjai

- Magyarországi munkaerőpiac (5)16

- Inaktívak (3)
- Betanított munkások (2)
- Azonos szakképesítésűek (1)
- Észak-alföldi régió (1)
- Magyar állampolgárságú osztrák munkavállalók (1)
- Magyar vállalkozások (1)
- Megváltozott munkaképességűek (1)
- Munkaerő-piaci szereplők (1)
- Nagy foglalkoztatók (1)
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- Nemzeti humán erőforrás (1)
- Pályakezdők (1)
- Rezidens orvosok (1)
- Román állampolgárságú magyarországi munkavállalók (1)
- Szakképzettek (1)
- Szakmunkások (1)
- Új tagállamok (1)
- Vállalatok (1).

Az OFA kutatások témái (2007–2008)

- Attitűdjellemzők inaktívaknál
- Felsőfokú szakképzés
- Foglalkoztatást növelő költséghatékony módszerek (megváltozott 

munkaképességűeknél)
- Humán erőforrás vonzása (új tagállamok, Magyarország)
- Magyar munkavállalók Ausztriában 
- Magyarországi munkaerő piaci jellemzői (évenkénti összeállítás)
- Menetrend szerinti személyszállítás (helyi és helyközi)
- Motivációs jellemzők inaktívaknál
- Motivációs jellemzők rezidens orvosoknál
- Motivációváltozások térben és időben
- Pályakezdők iránti kereslet a magyar vállalkozásoknál
- Román munkavállalók Magyarországon
- Rugalmasság
- Stratégiajellemzők inaktívaknál
- Szakképzési finanszírozás (Magyarország)
- Társadalmi-területi tényezők
- Területi és strukturális jellemzők (szakképzési hozzájárulásnál és alaprésznél)
- Tervezett piacnyitás és privatizáció
- Vállalatok humán erőforrás gyakorlata

Az OFA kutatások (2007–2008) foglalkoztatást és munkanélküliséget befolyásoló 
összefüggéseinek, kapcsolatainak elemzése

- Álláskeresés – toborzás – járadékindokoltság (betanított és szakmunkásoknál és új 
nagy foglalkoztatóknál)    

- Attitűd – rugalmasság (munkaerő piaci szereplőknél)
- Forrásszerző érdekek – lehetőségek (szakképző intézeteknél)
- Jóléti ellátások – munkakínálat
- Képzési – keresleti struktúra-feszültségek (Észak-Alföld régióban)
- Keresleti – kínálati feszültségek (szakképzetteknél)
- Magyarországi munkaerő-piac európai összehasonlításban
- Munkaerő-hiány és - többlet (azonos szakképesítésűeknél)
- Munkakörülmények – egészségi állapot

Ágazati Párbeszéd Központ kutatásai 
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Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok által az elmúlt két évben adott 23 megbízás többsége (20) 
az egyes  ágazatok szakpolitikájával  és csak csekély mértékben (3) fókuszálnak a „munka 
világával” kapcsolatos, fontosnak ítélt kérdéskörre. 

Az egyes ágazati szakpolitikák kidolgozását segítő szakanyagok többsége (11) a különböző 
független változók (termelés, adó, járulék stb.) által befolyásolt munkaerő-piaci keresletnek a 
foglalkoztatásra  gyakorolt  hatásaival  foglalkozik,  különös tekintettel  a differenciált  ágazati 
helyzetkép, és az előrejelzés meghatározására, illetve becslésére. A kollektív szerződésekkel 
kapcsolatos  témák  (törvényi  szabályozás,  gyakorlati  tapasztalatok,  megállapodások 
megalapozásának,  illetve  az  azokra  történő  felkészülés  feltételei,  konkrét  megállapodások 
tervezetei) is gyakoriak (7).  Más, a munkafeltételek munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
kérdéseivel, a környezetszennyeződéssel, illetve ezek foglalkozáspolitikai következményeivel 
foglalkozó témákban viszonylag kevés (2) megbízásra került sor.  

A  „munka  világa”  átfogó  elnevezéssel  illetett  fogalomkörben  főleg  a  rugalmasság  és 
biztonság  (flexysecurity)  kérdéseit  vizsgálják,  különös  tekintettel  arra,  hogy  a  szakmák 
alakulása és a tudás hogyan függ össze a rugalmassággal és a minőséggel, az időráfordítással 
és a tanulással, milyen hatással van a társadalmi párbeszédre, és milyen szervezet-fejlesztési 
változatokat generál. Az EU-gyakorlatok figyelemmel kísérése a kollektív szerződéskötés és a 
béren kívüli juttatások területén folyik.

Az  Ágazati  Párbeszéd  Központ  honlapját  tanulmányozva  megállapítható,  hogy  az  általa 
támogatott kutatásokat viszonylag naprakészen, csekély hiányosságokkal tartalmazza.  

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal végezte kutatások

E kutatások célja elsősorban az egyes munkaerő-piaci folyamatok és intézkedések integrált, 
valamennyi rendelkezésre álló adatforrást felhasználó, és az információk szintézisén alapuló 
átfogó kiértékelése. A Minisztérium és az FSZH szakértői közösen határozzák meg azokat a 
témaköröket,  amelyeken a legnagyobb a munkaerő-piaci  információk elemzésének hiánya. 
Ezeket az FSZH Szakmai Felügyelő Tanácsa tárgyalja meg és hagyja jóvá. Az utóbbi két 
évben kutatási és elemzési tevékenység az alábbi témakörökben történt: 

- Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések hatásvizsgálata (2)17

- Adatbázis  működtetése  a  foglalkoztatáspolitikát  támogató  munkaügyi  kutatások 
áttekintő étékelésére (4)

- A szociális ellátórendszer és a foglalkoztatás összefüggéseinek vizsgálata (2)
- Az országos társadalmi párbeszéd fejlesztése (2)
- Rendszeres elemzések készítése a munkaerő-piaci és a szociális ellátási folyamatokról 

(6)

SZMM fejezeti kezelésű előirányzatok 

Az  előirányzatot  a  kormányzati  operatív  programok,  akciótervek,  kiemelt  projektek  és 
pályázatok előkészítésére,  a stratégiai  tervezés megalapozására használják fel.  Az „SZMM 
uniós  programjának  előkészítését  támogató  fejezeti  kezelésű  előirányzata”18 az  alábbi 
kategóriákba besorolható tartalmú dokumentumokat tartalmaz:

- tematikus konferencia lebonyolítása
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- szakértői közreműködés, elemzés
- pénzügyi, szakmai eljárásrendek
- szervezési, pl. kiszervezési megoldások
- kutatási, fejlesztési, pl. tananyag-fejlesztési projekt megvalósíthatósági tanulmányok
- intézkedéseket megalapozó elemzések
- intézkedési konstrukciókat előkészítő kutatások
- legjobb gyakorlatok, pl. képzési gyakorlatok kidolgozása
- információs modulok
- adatgyűjtő, pl. demográfiai „lekérdező” rendszerek) 

A fenti  tanulmányok – kevés kivételtől  eltekintve – valamilyen konkrét igény kielégítését, 
illetve  konkrétan  megfogalmazott  feladat  megoldását  szolgálják.   Specifikus  tartalmuk  és 
terminológiájuk sokfélesége miatt, az egységes szemléletű áttekintő értékelésük lehetősége és 
szükségessége  kérdéses.  A  kutatásoknál  gyakori  elvi  ütköztetésektől  eltérően  ezeknél 
többnyire  a  gyakorlati  megvalósulás  sikere  és  kudarca  képezi  az  alapját  a  sajátos 
értékeléseknek. 

Nemzetközi  összehasonlításban  a  hazai  –  az  egyes  elkülönített  pénzügyi  alapok  által 
támogatott  – munkaügyi  kutatások naprakész,  felhasználóbarát  elérhetőségének biztosítása, 
áttekintő értékelése nem kellő differenciáltsággal és integráltsággal történik, annak ellenére, 
hogy  az  egyes  elkülönített  pénzügyi  alapok  mindegyikének  van  információs  portálja  az 
általuk  támogatott  munkaügyi  kutatásokról.  Ezeket  általában  a  naprakész  feltöltés 
elmaradása19, a releváns információk korszerűtlen keresése és a portálok közötti egységesítés 
teljes  hiánya  jellemzi.  Nem teszik  lehetővé,  hogy a befejezett,  illetve  a  folyamatban lévő 
kutatásokról szintetizált áttekintést kapjunk.20 

Mivel  a  különböző  forrásokból  támogatott  kutatások  releváns  információi  nincsenek 
munkaerő-piaci  szempontból  szisztematikusan  dokumentálva  és  értékelve,  egyre  inkább  a 
véletlen  műve  lesz  az,  hogy  a  hazai  kutatási  eredmények  közül  melyeket  tekintik 
fontosabbaknak, illetve melyek válnak ismertté és kerülnek további hasznosításra. 

Javaslat egy információs adatbázison nyugvó kutatás-koordinációs tevékenység 
megalapozására

Általánosságban  megállapítható,  hogy  a  kutatásértékelés  eredményei  leginkább  a 
politikaalkotásban és a forrásallokációban hasznosulnak. A kutatási  tanulmányok minőségi 
ismérvek  alapján  történő,  áttekintő  tájékoztató  értékelése  egyrészt  segíti  az  emberi  és 
pénzügyi erőforrások jobb szétosztását, másrészt pedig – adatbázisba kerülve – lehetővé teszi 
a tudományos eredmények szélesebb körű elterjedését. 

A  munkaügyi  kormányzati  munkát  közvetlenül  támogató,  közpénzből  finanszírozott 
kutatásoknak – egy strukturált kutatásértékelési modell alapján kialakított – nagyobb tartalmi 
átláthatóságának,  azaz  a  tudásgyarapodás  megragadásának  és  az  új  ismeretek  gyakorlati 
kamatoztathatóságának fokozása érdekében az alábbiakat javasoljuk: 
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1. Az  egyes  kutatások  áttekintő,  értékelő  analíziséhez  –  figyelembe  véve  a 
kutatásértékelési  gyakorlat  nemzetközi  tapasztalatait  is  –  elemezni  kell,  hogy az  egyes 
kutatások tartalmazzák-e az alábbiakat21:

- a kutatási program-célokat
- a kutatás hazai és külföldi előzményeit
- a kutatási hipotézisek megfogalmazását
- az elemzések szempontjait és azok következetes alkalmazását 
- a kutatási eredmények felhasználói körét, kompetenciáit
- új célok kitűzését, és javaslatokat új kutatásokra 
- javaslatokat arra, hogy a kutatási eredmények hogyan válthatók hatékony 

politikákká 
- a költség/ráfordítás/haszon arányait
- a hatáselemzett programok támogathatóságát, jóváhagyhatóságát
- a megvalósítandó programfázisok monitorozásának módszerét
- a jövőbeli kutatásokhoz értékelő indikátorok ajánlását 
- a kutatási következtetéseket és azok alátámasztását
- a kutatási eredmények nemzetközi (EU-s) benchmarking-ját22

2. A fenti elemzési, értékelési kritériumokat, illetve a közöttük lévő preferencia-sorrendet 
– amennyiben meghatározásra kerülnek – iránymutatásként a kutatók számára 
nyilvánossá kell tenni! 

3. Egy létrehozandó, ún. Kutatásokat Értékelő Bizottság az 1. pontban javasolt értékelési 
kritériumok alapján nyújtson olyan áttekintést a munkaügyi kutatási teljesítményekről, 
amely lehetővé teszi azok rendszeres alapon, nem ad hoc jelleggel történő figyelemmel 
kísérését23. A Bizottság évenként tegyen javaslatot a kutatási stratégiák esetleges 
módosítására, vagy újragondolására, illetve a kutatáspolitikai megfontolások 
felülvizsgálatára is. 

Jöjjön létre egy olyan adatbázis, amely a munkaügyi kormányzati munkát közvetlenül 
támogató, közpénzből finanszírozott befejezett kutatások eredményeit és az induló kutatások 
szinopszisait is tartalmazza. Az adatbázis lehetővé tenné azt is, hogy a kutatók és a 
kutatásokat megrendelők, finanszírozók egy új kutatás megindítása előtt megismerhessék a 
témában folyó és korábban lezajlott kutatásokat. Ez segítené a szűkös források hatékonyabb 
felhasználását, és a kutatók információhoz jutását is. Az adatbázist technikailag egy 
számítógéppel támogatott információs rendszerre, a Szociális és Munkaügyi Intézetben 
kifejlesztett Munkaügyi Kutatások Információs Rendszerre lehetne alapozni.24  
Következésképpen:

- Valamennyi kutatásról, azok áttekintő értékelését lehetővé tevő jelentés 
készüljön a jövőben. Ezeket folyamatosan az adatbázisba kell küldeni, és ott – 
minősítésük szerint kódolva – kerüljenek megőrzésre.

- A megbízást kapott kutatók a kutatásaik megkezdésekor és befejezésekor 
megadott szempontok szerint elkészített beszámoló jelentéseket küldjenek be az 
adatbázisba, annak online szolgáltatásán keresztül. Az előbbiek a „Folyamatban 
lévő kutatások címmel legyenek jelezve. 
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4. Az adatbázisban őrzött értékelő jelentések elsősorban információs, tájékoztató 
jelentőséggel bírjanak. Nyújtsanak visszacsatolási lehetőséget a szélesebb szakmai 
nyilvánosság számára a kutatás eszközrendszerének hatékonyságáról és minőségéről, 
valamint segítsék a kutatási eredmények országos szintű terítését. 

A Munkaügyi Kutatások Információs Rendszere – MUKUTIR

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Munkaügyi Igazgatóságán – számos külföldi példa 
tapasztalatainak  felhasználásával  –  kidolgouztunk  egy  olyan  kutatás-koordinációs  modell, 
amelynek lényege, hogy létrehozható egy kutatás-szolgáltatási információs adatbázis, amely 
célirányosan feldolgozva tartalmazza a meglévő és a már megkezdett kutatásokat, valamint 
kutatókat és kutatóhelyeket. 

A MUKUTIR elsődleges feladata az, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban folyó 
kormányzati  tevékenység  tudásbázisát  komplex  módon  kiszolgálja,  azaz  a  minisztériumi 
igényeknek és céloknak megfelelő differenciáltsággal és integráltsággal adjon tájékoztatást a 
felmerülő  szakmai  kérdésekről.  Ennek  érdekében  felhasználóbarát  módon  feldolgozza, 
rendszerezi, és elérhetővé teszi a rendelkezésre álló munkaügyi kutatásokat. 

Az adatbázis létrehozása elsődlegesen a minisztérium döntéshozói és szakmai munkáját kívánja 
segíteni, de a kutatási információk jelentős része mindenki számára hozzáférhető.

A MAT támogatásával a fenti célokhoz kidolgozott Web alapú tudásbázist nyújtó információs 
rendszerbe25 tölthetők  majd  a  munkaügyi  kormányzati  munkát  közvetlenül  támogató, 
közpénzből finanszírozott befejezett kutatások eredményei, és az induló kutatások szinopszisai 
is. Fő céljához közvetve kapcsolódva számos más, fontos részfunkciót is betölthet, pl. szakértői 
panelek  létrehozását  vagy a  kutatások  értékelését.  Ez  egy olyan,  a  folyamatos  önépítkezést 
lehetővé tevő rendszermodell, és az azt megjelenítő aktív portál, amely rendszerezett módon 
teszi  lehetővé  a  munkaügyi  kutatások  feldolgozását,  gondozását,  és  minősítésük  szerinti 
hozzáférést, jelenleg az alábbi területeken:

01 - Gazdasági fejlődés és foglalkoztatás
02 - Foglalkoztatás és munkaerőpiac. 
03 - Munkaügyi politika. 
04 - Egyéb kormányzati intézkedések. 
05 - A munkaügy irányítása, szervezete, működése. 
06 - Álláskeresők, munkanélküliek ellátása. 
07 - Aktív eszközök. 
08 - Foglalkoztatási formák. 
09 - Munkaerő költségek, munkaerő díjazása. 
10 - Munkanélküliség 
11 - Azonos elbánás. 
12 - Oktatás, képzés. 
13 - Érdekegyeztetés. 
14 - Foglalkozások. 
15 - Ágazatok. 
16 - Területek. 
17 - Munkabiztonság. 
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18 - Munkafeltételek. 
19 - Munkajog. 
20 - Migráció. 
21 - Nemzetközi munkaügy. 
     - Egyéb.

A Munkaügyi Kutatási Információs Rendszer fő szolgáltatásai

• Egy  adott  témakörről  rendelkezésre  álló  információk  alapján  készített  tömör 
„Összefoglaló  jelentés”,  amelynek  célja,  hogy  adekvát,  gyors  választ  adjon  a 
minisztérium által feltett kérdésekre

• A kutatások  rövid  tartalmi összegzése,  a  bennük lévő fontosabb megállapításokkal  és 
javaslatokkal,  valamint  a  teljes  kutatási  anyagok  letölthető  változata,  a  részletesebb 
tájékozódás segítése érdekében  

• A felvetett problémához kapcsolódó kutatások címeinek és szerzőinek listája a kutatások 
céljainak feltüntetésével, elsősorban a témakörben kompetens potenciális kutatók, illetve 
kutatóhelyek szakértői paneljének kiválasztásához 

• A fentieken  túlmenően  a  rendszer  –  közvetett  módon  –  alkalmas  arra,  hogy szakmai 
támogatást nyújtson  a  kutatási  feladatok  megfogalmazásához, a  kutatási  pályázati 
kiírásokhoz 

A rendszer szolgáltatási elemei

 A kutatók/kutatóhelyek listája
 A kutatások listája 
 Keresési lehetőség többféle, kötött és szabadon választható szempont (pl. kutatási 

területek kódjai, kulcsszavak, megrendelők) szerint
 Többszintű hozzáférés biztosítása a rendszer kutatási anyagaihoz, a titoktartási 

szempontok érvényesítésére
 A kutatások tartalomösszegzései (a „célok – tartalom – következtetések - módszerek” 

ismertetési szempontok szerint) 
 A teljes kutatási anyagok letölthetősége
 A Témagazda megjegyzéseinek tárolása, a rendszer egyes elemeinek (kulcsszavak, 

hírek, tájékoztatások, új kutatások) folyamatos aktualizálása
 Külső kutatók közvetlen bejelentkezési lehetősége a rendszerbe, a kutatásaik, illetve 

személyes adataik bevitelére
 Minden szolgáltatási funkciónál „Segítség” nyújtása a felhasználók számára, valamint a 

gyakran ismételt felhasználói kérdések megválaszolása 
 Felhasználói üzenetek küldési lehetősége a rendszer üzemeltetői számára

A Munkaügyi  Kutatási  Információs  Rendszer  a  Foglalkoztatási   és  Szociális  Hivatal  2009 
október 19. hatályba lépett  eljárásrendje szerint működik,  és a  http://mukutir.telco-system.hu 
web-helyen tekinthető meg.

Irodalomjegyzék
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1 Jegyzetek

 Világosan kell látni azt, hogy az általános munkaerő-piaci prognózis hatékonysága attól nem javul 
feltétlenül, ha az egyedi kutatási lehetőségek száma növekszik.

2  Feltételezésünk szerint – többek között – a fenti megfontolások álltak annak hátterében, hogy a Munkaerő-
piaci Alap Irányító Testület – 38/2008.(VI.4.) határozatának 4. pontjában leírtak szerint – azt a döntést 
hozta, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal készítsen elemzést a munkaügyi kutatások 
megvalósulásának helyzetéről, és tegyen javaslatot a jobb összehangoltság, az eredmények koordináltabb 
felhasználása érdekében. 

3  Az EU 2000-ben megalkotta az European Research Area (ERA) vízióját, amely a nemzeti kutatáspolitikák 
koordinálásban és megújulási kísérleteiben kíván segítséget nyújtani.  Ez egy olyan tudományos kutatási  
program,  amely  az  EU  tudományos  erőforrásait  integrálja.  2000-es  létrehozása  óta  multinacionális 
kooperációt szorgalmaz, elsősorban orvosi, környezetvédelmi, ipari és társadalmi-gazdasági témákban. Az 
ERA az áruk és szolgáltatások „közös piacának” kutatási és innovációs megfelelője. Abból a célból hozták 
létre,  hogy növeljék  az  európai  kutatási  intézmények  versenyképességét  azáltal,  hogy összehozzák  és  
összehangoltabb munkára ösztönzik azokat, az USA-beli és japán intézetek gyakorlatához hasonlóan. Az 
ERA fő célja az ún. „knowledge workers” mobilitásának és a tagországok kutató intézetei közötti mélyebb  
multilaterális együttműködésének növelése (Wikipedia).

4  Ezeket az elveket Dieter Mertens (1968) fogalmazta meg először. 
5  A feltételekkel minden fejlett országban elégedetlenek, annak ellenére, hogy fontos előrelépések történtek.
6 Isabel Rothe (2009) „A reszortkutatás hozzájárulása a munkatudomány aktuális és jövőbeni problémainak 
megoldásához” című előadásában részletesen kifejtette az ilyen háttérkutatásokat végző intézetek szerepét és 
feladatait. Az un. „reszortkutatás” a munka/munkaügyi tudomány színpadának is fontos szereplője. Primer 
feladata a munkaügy területén előre megfogalmazni a figyelmet érdemlő cselekvési területeket, azaz minél 
előbb felismerni az új fejleményeket és kockázatokat. Célrendszerében fontos alkotóelem – szemben az 
egyetemi kutatóhelyekkel – hogy tudományos alapon nyugvó semleges tanácsadást nyújtson politikai 
grémiumoknak. Annak érdekében, hogy ezen feladatoknak meg tudjon felelni, a mindenkori tudomány és 
technika aktuális szintjén állva a tudományos társadalomhoz fogaskerékszerűen kell kapcsolódnia. 

7 A kutatók azok, akik kutatásaik során a leginkább szembesülnek mindazon problémákkal, amelyek nem 
kerülnek a döntéshozók érdeklődésének homlokterébe. 
8 Nemzetközi kitekintésben a kutatásokon és hatástanulmányokon alapuló irányelvalkotásban nagy szerephez 
jutnak azok a különféle elnevezésű, de valójában azonos célt szolgáló információs adatbázisok, amelyek a  
régebbi  és  a  legfrissebb  kutatások  tartalmába  adnak  betekintést,  egy-egy  újabb  összefüggés  vagy 
kérdésfeltevés megvilágításához. 
9 Ráadásul  gyakorta  ezek  az  egymással  versengő,  néha homlok  egyenest  ellenkező következtetésre  jutó 
anyagok, amelyek alapján a döntéshozóknak egy-egy intézkedés meghozatala mellett vagy ellenére kellene  
dönteniük,  csak nagy ritkán tartalmaznak utalást  a  „hogyan”  és  „miként”  kérdéseire.  Pedig egy konkrét  
kutatáson alapuló, vagy annak következményeként hozott kormányzati intézkedés esetén a gyakorlatba való 
átültetés metodikája, a végrehajtó apparátus működéséhez illesztése, illeszthetősége határozza meg a költség-
haszon  arányt,  ami  eldöntheti,  érdemes-e,  kell-e,  szabad-e  meghozni  az  adott  intézkedést.  Egy  kutatás 
eredménye  gyakran  attól  válik  igazán értékessé,  ha  annak végső következtetéseiben konkrét  alternatívák 
megfogalmazásáig is eljut, lebontva azokat akár operációs akcióterv-szerű csomagokra is, annak érdekében, 
hogy ne a végrehajtó mechanizmusnak kelljen „kitalálnia”, egy egyébként megfelelő intézkedés gyakorlati 
kivitelezésének mikéntjét. 
10 A  kutatásokon  alapuló  intézkedés  végrehajtó  csomagjába  olyan  „visszacsatoló  szondákat”  lehetne 
beépíteni,  amelyek  folyamatosan  információkat  generálhatnának  egy-egy  adott  program végrehajtásáról,  
annak hatásosságáról. Ezek az adatgyűjtő szondák fontos tényezőjévé, alappillérévé válhatnának a kutatások 
ex  post  értékelésének.  Ha  a  kutató  javaslata  azt  is  tartalmazza,  hogy  az  általa  indítványozott  
intézkedéscsomag  hatásosságát  hogyan,  mely  pontokon  érdemes  mérni,  akkor  ezzel  egyben  nagyobb 
felelősséget is vállal javaslatáért. 

11 A kutatásértékelés terén tett erőfeszítések eredményeivel mindenhol elégedetlenek.
12  Az irodalomban Godin nyújt történeti elemzést arról a folyamatról, amellyel az értékelést alkalmazzák, 

annak érdekében, hogy a pénzügyi forrásokat elosszák, a kutatási politikákat megcélozzák, és 
monitorozzák a K&F hatékonyságát és a gazdasági növekedést (Godin, 2003). Abban a ciklikus értékelési 



folyamatban, amelyet Wouters javasol, a kutatásértékelés elvezet oda, hogy „új célokat állítsanak, és új 
kutatásokra tegyenek javaslatot” (Wouters ,1997. p. 43). 

13 Technology Development Agency
14 Köszönet az SZMI-ből Nagy Juditnak, az OFA-ból Gelencsér Lászlónak, az Ágazati Párbeszéd 

Központból dr. Gonda Zsoltnak, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalból Szarvas Sándornak az áttekintés 
összeállításához nyújtott segítségéért. 

15 A kutatások áttekintésnek ez csak egy lehetséges példája. Ilyen, ill. ehhez hasonló feldolgozásokat 
célszerűen egy internet alapú információs rendszer segítségével lehet elvégezni. 

16 A zárójelben lévő számok az adott célcsoportba besorolható kutatások számát tartalmazzák. 

17 A zárójelben lévő számok az adott témakörbe besorolható kutatások számát tartalmazzák. 
18 Az SZMM uniós programjai tervezésének előkészítését támogatja a „16/58/3 II. NFT-s fejlesztések 

előkészítése ágazati tervezése” c. fejezeti kezelésű előirányzat. Ennek során az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv SZMM-et érintő operatív programjaihoz (TÁMOP, TIOP, Regionális Operatív Programok) és 
akcióterveihez kapcsolódóan a részletes fejlesztési programok kidolgozásának, az ágazati és ágazatközi 
tervezési, stratégiai, koordinációs, felkészítő és partnerségi feladatok ellátásának támogatása történik. 

19  A hiányosságok mértéke különböző az egyes portálokon.
20  Hasznosságuk inkább abban merül ki, hogy az elkészült kutatások – pénzügyi alapok szerinti 

csoportosításban – egy helyen megtalálhatók (Tanulmányok gyűjteménye).
21  Hangsúlyozzuk, hogy ezen ismérvek mentén csak az kerülne rögzítésre, amit a kutatás dokumentációjából 

meg lehet állapítani. Nincs szó ezek minősítéséről.
22 A megközelítések, a „látásmódok” között fennálló diszparitások miatt a Lisszaboni Tanács 2000-ben 

felszólította az Európai Bizottságot, hogy nevezzen meg korlátozott számban kulcsfontosságú 
indikátorokat, amelyek a K&F tevékenység benchmarkingját szolgálják. 

23 Különösen fontos a meghatározott szempontok szerinti áttekintés az új kutatási programokra javaslatot  
tevő minisztériumi K&F főosztályok számára.

24 A  témában  a  MEH kezdeményezésére  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium,  a  Foglalkoztatási  és 
Szociális  Hivatal,  a  Szociális  és  Munkaügyi  Intézet  és  az  Országos  Foglalkoztatási  Közalapítvány 
munkatársai  egyeztető  megbeszélést  folytattak  a  problémáról  és  a  megoldás  lehetőségéről.  Egyetértés 
született  abban,  hogy  a  kezdeményezés  mindegyikük  szándékaival  összhangban  van,  megvalósulása 
mindenki számára hasznos lenne. Megállapodásra került sor abban, hogy mindegyik fél a saját intézménye 
belső szabályozásával  gondoskodik arról,  hogy az általa finanszírozott munkaügyi  tárgyú kutatások tá-
mogatási  szerződéseibe  kerüljön  bele  egy  olyan  passzus,  amely  előírja  a  kedvezményezett  kutatónak, 
kutatócsoportnak  a  szükséges  adatok  előállítását  és  a  Munkaügyi  Kutatások  Információs  Rendszer 
adatbázisába való bevitelét.  

25 Az aktív portál működtetője a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.
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