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Előszó 

 
A napjainkat átfogó globalizáció erősítette fel a területi fejlődésben a korábban visszaszorult 

lokalitások szerepének felértékelődését. A „glokális” gondolkodáshoz elengedhetetlen a 

társadalom tagjait közvetlenül körülvevő, mindennapi cselekvéseink keretét meghatározó 

lokalitás, annak globalizációhoz való viszonyulásának mélyebb megismerése, lokális 

lehetőségeink bemérése és az azok kiaknázására való felkészülés. 

A Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés modul célja a helyi fejlesztés szereplőinek, 

elméleteinek és gyakorlatának megismertetése a hallgatókkal, annak érdekében, hogy képessé 

váljanak helyi fejlesztési akciók kezdeményezésére, megvalósításuk menedzselésére és a 

beavatkozások hatásainak követésére és a helyi fejlesztési folyamatokba, valamint a regionális 

és nemzeti területpolitikákba való visszacsatolására 

A tárgy második felében a helyi foglalkoztatás-fejlesztés elméleti és gyakorlati 

vonatkozásaira, valamint a helyi / kistérségi menedzsment néhány kiemelt feladatára 

fókuszálunk. Jártasság kialakítására törekszünk az önkormányzatokban folyó foglalkoztatási 

feladatok végzésében, a térségi együttműködések szervezésében, a kistérségi tervek 

készítésében, valamint a helyi stratégiák értékelésében. Ugyanakkor meg kívánjuk erősíteni a 

kistérségi fejlesztés mindennapjaiban szükséges menedzserképességeket. A modul szemléletet 

formál és betekintést nyújt a települési és térségi fejlesztések általános módszertanába, a 

szociális gazdaság működésébe, felkészít a helyi stratégiák kidolgozására, a helyi szervezetek 

működtetésére. 
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1 Lokalitás és munkaerőpiac 

1.1 A lokalitás értelmezése és a helyi fejlesztést életre hívó 
folyamatok 

1.1.1 A lokalitás értelmezése 

 

A kistérségi és helyi fejlesztés fogalmának megértéséhez a lokalitás fogalmának 

értelmezése és a lokalitás területi fejlesztésben játszott szerepének megértése elengedhetetlen. 

A „helyi” vagy „lokális” és a „kistérségi” megnevezések egyszerre jelentik a társadalom 

szerveződésének földrajzi térbeni, közösségi és társadalmi hierarchia szerinti szintjeit. 

A szociológiában a lokális társadalom a pusztán a földrajzi tér egy adott pontjához való 

kötődésnél lényegesen összetettebb jelentést hordoz. Az adott földrajzi területhez kötődő 

társadalmi csoportok lokális társadalomként való értelmezésében a közösség
1
, a hatékony 

kommunikáció és az identitástudat
2
 játszanak kulcsszerepet. Ezek kialakulásában a földrajzi 

helynek tagadhatatlanul fontos szerep jut. Elég arra utalnunk, hogy a társadalmi alakzatok 

kialakulásának korai fázisában, a görög poliszban a közösség fogalma egyaránt jelentette az 

emberek csoportját, összetartozását és az azonos helyhez kötöttségét, lokalitását is.
3
 A helyi 

közösségek szociológiai alapon való meghatározása a helyi közösség össztársadalomtól eltérő 

szerveződésének, másfajta minőségének megragadásán alapul. A lokalitás mint „közvetítő 

közeg” jelenik meg a közgondolkodásban, az egyén és a „nagy társadalom” közötti 

kapcsolatrendszer közbülső színterén kap helyet. A lakosokat a racionális munkamegosztáson 

túl a tradicionális - a szocializáció során megerősített - összetartozással is összefűző települési 

közösség mellett, a helyi társadalom fontos eleme a helyi kormányzat, valamint a helyi 

közösség és a helyi kormányzat közötti viszonyrendszer.
 4

 

A szociológia közösségeken alapuló lokalitás fogalma nem kötődik szorosan a települési 

határokhoz. A kommunikáció és az identitástudat attól eltérő kisebb, vagy több településre 

kiterjedő nagyobb területeket is kirajzolhat. A településhatárokat túlhaladó, több településre 

kiterjedő közösségekre részint az erős etnikai összetartozáson és/vagy a környező 

társadalmakkal való szembenálláson alapuló „szigetek” (székelyek, matyók, gascgoniak, 

kelták), részint a több települést egy községbe szervező közigazgatás (municipalities) által 

elindított szervesülési folyamat nyomán találunk példákat. Ezekben az estekben a több 

települést átfogó közösség közös helyi társadalmat formálhat, saját (ön)kormányzattal, a 

közösség tagjai számára világos munkamegosztással, hatékony kommunikációval, írott és 

íratlan szabályokkal és természetesen közös „mi tudattal” - azaz valójában lokalitásként 

működik. Az említettnél lazább településközi kötődések esetén a földrajzi együvé tartozás 

már nem az egyén és a nagytársadalom, sokkal inkább a települési közösség egésze és a 

nagytársadalom közötti közvetítéshez szolgáltat keretet. Mint ahogyan a kommunikáció és a 

„mi tudat” is sokkal inkább a szervezetek, mint az egyének szintjén fogalmazódik meg. A 

földrajzilag összefüggő, településközi kötődésekkel át meg átjárt, az egyén által is még 

belátható és bejárt méretű teret formáló települések kistérségnek nevezett együttese átmenetet 

képez az egyének közötti kapcsolatokkal átszőtt lokalitás és a csak a szervezetek közötti 

kapcsolatokra épülő, másodlagos közösségi szint között. 

Megemlítendő azonban, hogy korunk folyamatai kedveznek a kistérségi szintű elsődleges 

közösségek formálódásának is. A szükségletek változása, a korábban csak kevesek által 

                                                           
1
 Pál L. 1985. 

2
 A.Gergely A. 1993. 

3
 Vercseg I. 1993. 

4
 A.Gergely A. 1993. 



igényelt szolgáltatások iránti igények tömegessé válása, a technika fejlődése és a települések 

közötti funkcionális munkamegosztás elmélyülése következtében a települési közösségek 

tagjai számára a tér kitágul. Nagyobb földrajzi térséget tapasztalnak meg személyesen, a tér 

nagyobb darabjának áttekintésére, közvetlen megélésére lesznek képesek. Már nem csak a 

tradicionális település, de a tágabb körzet sorsa befolyásolja közvetlenül életüket. Nem 

mindegy számukra, hogy bezárják-e a szomszéd település általuk is igénybe vett 

intézményeit, vagy azok éppen az ő szolgáltatásaiknak teremtenek konkurenciát és csökkentik 

piacaikat, vagy sikerül-e a szomszédban olyan fejlesztést megvalósítani, ami áttételesen 

fellendítheti az itteni gazdaságot is. Mindezen kérdések már nem maradnak meg 

kizárólagosan a közösség vezetőire tartozó gondoknak, hanem az állampolgárok közvetlenül 

kívánnak alakításukban részt venni. Szándékukhoz a kommunikáció fejlődésével más 

települések lakói közül is sikerül szövetségeseket találniuk. Ezáltal az egyének számára még 

átlátható, általuk személyesen is megélt térben létrejöhet az állampolgárok közötti térségi 

kapcsolatrendszer, ami a kistérségi közösségek kialakulását eredményezheti. 

 

A politológiai vizsgálatokban a lokalitás mint a társadalmi hierarchia alsó szintjén 

elfoglalt, a központi hatalomnak alávetett, természetes érdekei alapján azzal szembenálló, a 

politikai közös cselekvésre alapozott és saját ügyeinek intézésében autonómiával rendelkező 

szint jelenik meg.
5
 A politikai hatalom itt biztosít státust és részvételi lehetőséget a 

kisközösségeknek, ill. a szubjektumoknak. A.GERGELY András szerint: „minden helyi 

társadalom egy kicsit hátrányos helyzetű. A „helyiség” mint pejoratív fogalom létezett a 

centralizációs politikák évszázados történetében. … A területi egységek minden területi 

struktúrában, ahol kiépül a központ, rászorulnak a központi irányításra, egyúttal persze utálják 

is azt, és uralmi pányváit levetni törekszenek. … A helyi önkormányzatiság, a politikai test 

egészéhez viszonyított önszabályozó szabadság, az önálló cél- és értékrendszer a lokalitás 

mérőeszköze.
6
 Ebben az értelemben - azaz a központi hatalomhoz viszonyított szembenállást 

tekintve - a kistérség lokalitásként viselkedik. PÁLNÉ KOVÁCS Ilona definíciója sem zárja 

ki a kistérségek lokális közösségként való politológiai értelmezhetőségét. E szerint: „a lokális 

közösség embereknek olyan területi, szomszédsági alapokon szerveződő közössége, amely 

össztársadalmi meghatározottsága mellett elsősorban a földrajzi, ökológiai feltételekhez 

idomul, további fogalmi ismérve, hogy rendelkezik az elkülönült politikai részvétel, 

érdekérvényesítés esélyével, melynek közvetlen bázisát a lakóhellyel szemben támasztott 

igények, követelmények azonossága biztosítja.”
7
 

A globális világ keretei között a lokális érdekek védelme és érvényesítése új hangsúlyokat 

kap és a lokális világok középkori zártsága, majd a világméretű gazdasági vérkeringésbe és a 

médián keresztül a szellemi-kulturális egységesülésbe való bekapcsolódásukat kísérő 

alávetettsége után a globalizáció jelen szakaszában elindult lokalizáció már egy új lokalitás 

fogalmat vetít előre. 

Az emberi társadalmak fejlődése egyre táguló földrajzi térben értelmezhető, a fejlődést 

meghatározó gazdasági és társadalmi kapcsolatok, kölcsönhatások által kijelölt tér 

folyamatosan növekszik. Ma már a legperiférikusabb térség mindennapjait és jövőjét is 

alapvetően befolyásolják a térségen kívüli, sőt globális tényezők. A világ általános 

globalizálódását egyes szerzők azonosítják a fejlődés kívülről való meghatározottságának 

növekedésével.
8
 Az ötvenes-hatvanas években a társadalmi élet minden területén domináns 

rendező elvvé vált globalizáció mellett azonban - az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as 

évektől, Nyugat-Európában a 70-es évektől – újból megjelent a lokalitás is és ez a 80-as 

                                                           
5
 Weber, M. 1970. 

6
 A. Gergely A. 1993. 

7
 Pálné Kovács I. 1990. 

8
  László E. 1974. 



években egyre inkább a globalitás fontos ellenpontjává vált.
9
 Vannak, akik ezt a fejlődés 

külső és belső vezérlésének ciklikus változásával magyarázzák.
10

 Véleményük szerint az 

emberiség történelmében a kívülről (vagy fentről) és a belülről (vagy lentről) vezérelt területi 

fejlődési szakaszok váltják egymást. A történelem – a korábbiakban már említett - ún. 

racionális, erősen gazdasági meghatározottságú, az anyagi javak birtoklását előtérbe helyező 

korszakaiban az előbbi, míg az emocionálisabb, metafizikai jellegű, az érzelmeknek, emberi 

kapcsolatoknak nagyobb teret engedő, az emberi létet és a szeretet előtérbe helyező történelmi 

periódusokban az utóbbi hatása erőteljesebben érvényesül.
11

 Ugyanakkor korunkat épp az 

teszi érdekessé, hogy a globalizáció – lokalizáció dichotomiájában mindkét jelenség egyszerre 

érvényesül. Globalizáció nem létezik lokalizáció nélkül. Az új lokalitás lényege az 

autonómiaszerzés (immár nem a nemzeti, de a globális világban) és potenciális funkcióátadás 

a lokalitás alatti, eddig szereptelen individuumoknak. A lokalizáció olyan globális folyamattá 

vált, melyben a lokalitások önállósulnak, jobb esetben relatív autonómiát szereznek.
12

 

A társadalmi tér tágulásának másik következménye, hogy az önállósulásra törekvő 

lokalitás védőfala a korábban védelmet jelentő szomszédsági, települési közösségektől több 

szinttel feljebb, a falvak és városok szintje felett értelmezhető. A globalizációnak alávetett 

lokális egységben akkor gyorsulhat fel a lokalizáció, ha a települések, térségek szövetséget 

kötnek és közös stratégia alapján, egységes lokalitásként lépnek fel. A globalitással szemben, 

vagy éppen a globalitás előnyeinek kihasználása érdekében csak közös településcsoportok – 

kistérségek, régiók – érhetnek célba.
13

 

 

A közgazdaságtanban a „lokális gazdaság” szintén a globalizációval nyert új értelmet. A 

székhelyüket és a tevékenységeik alapját jelentő erőforrásokat a földrajzi tér egy adott, 

viszonylag kisterületű darabján belül bíró gazdasági tevékenységek összességeként megjelenő 

helyi gazdaságok jelentős változásokon mentek át a II. Világháborút követő gazdasági 

internacionalizáció alatt. Arto HAVERI fejtegetései szerint
14

 a fejlett országokban az export 

GNP-t meghaladó mértékű növekedésében, a vállalkozások külföldi kapcsolatainak 

kiszélesedésében és a kultúra és életstílus határokat átlépő terjedésében testet öltő 

nemzetköziesedés során a produktivitás és a hatékonyság növelésének fő módja a 

munkamegosztás és a specializáció elmélyítése lett. A munkamegosztás változása együtt járt a 

munkafolyamatok területi elosztásának változásával is. Az erősödő területi munkamegosztás a 

helyben található gazdasági tevékenységek, ill. maguk a helyek specializációját hozta 

magával. Másrészről, a növekvő területi munkamegosztás során a különböző helyi 

gazdaságok egyre növekvő mértékben függővé váltak egymástól, amely függőség gazdasági 

integrációkat hozott létre. A lokális gazdaság átalakulásának így két markáns eleme emelhető 

ki: 

1. A korábban egy-egy településhez köthető lokális gazdaság kilépett a települési határok 

közül, már csak valamely nagyobb – kistérségi - területi egységben lehet a releváns 

gazdasági tevékenységek magját és erőforrásait együttesen megtalálni és még eme 

gazdasági tevékenységek köre is beszűkült. A fejlődés magterületein a helyben található 

gazdaság egyre kisebb része tekinthető valóban helyinek. A helyi alapokra épülő, helyiek 

által kontrollált gazdasági tevékenységek is vagy a helyi, ill. kistérségi piacra alapozottan, 

vagy a nemzetközi specializációba bekapcsolódva képesek fennmaradni. 
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2. A internacionalizálódás azonban nemhogy el-, vagy összemosná a lokalitásokat, éppen 

ellenkezőleg hat. Mint CAPPELIN hangsúlyozza
15

, a globalizációs folyamatok nem 

vezetnek a lokalitások nagyobb homogenitásához. Inkább a különbségeket erősítik, mivel 

a növekvő versenyben minden cég, város, térség speciális jellemzőik és kiemelkedő 

minőségeik hasznosítására és komparatív előnyeik területén további specializációra 

kényszerül. 

 

Más gazdasági szemléletű megközelítésben FRIEDMANN és WEAVER területi 

fejlődésről alkotott, a területhez kötött fejlődési potenciál szerepét hangsúlyozó elmélete
16

 a 

lokalitásnak - mint a lokális szervezetek, intézmények és emberek hálózatának - a gazdasági 

fejlődésben betöltött szerepét emeli ki. Véleményük szerint a régiók saját potenciáljából 

fakadó fejlődés ott működik leginkább, ahol van elég hely a helyi piacokon alapuló 

tevékenységekhez. Bár az újabb területi megközelítésekben a területi potenciál kevésbé a 

helyi piacokra, inkább a helyi kulturális milieu-re épül, a speciális kulturális tartalmat hordozó 

lokalitást továbbra is a fejlődés stratégiai erőforrásának tekintik és szintén fontosnak tartják a 

lokális szint működésében az optimális térségi méret elérését. A lokalitástól, mint a gazdaság 

lokális környezetétől megkövetelik, hogy olyan integrált egészet alkosson, ami társadalmilag 

és területileg elkülöníthető ugyanakkor saját gazdasági újratermelési bázisa van.
17

 

 

A regionális tudományok vizsgálati rendszerében a szomszédság, a lakókörzet és a 

település földrajzi térben is megjelenő alakzatai képezik a társadalmi tér lokális szintjét, míg a 

kistérség a regionális szint legkisebb kategóriáját reprezentálja.
18

 

A több településből álló településhalmaz kistérségnek akkor tekinthető, ha a benne lévő 

településeket önkéntes és/vagy kényszerjellegű, vertikális és/vagy horizontális, funkcionális, 

adminisztratív és/vagy közösségi kapcsolatok fűzik össze. Pl. a házasságkötések az egyéneket, 

ill. családokat összekötő önkéntes, horizontális, közösségi településközi kapcsolatokat, a más 

településen való munkavállalás bizonyos népességcsoportokat (a munkavállalókat) a másik 

településen található gazdasági szervezettel összekötő önkéntes, vertikális, funkcionális 

kapcsolatokat hozhatnak létre, míg a közigazgatás többnyire kényszerjellegű, vertikális és 

adminisztratív kapcsolatokat generál.  

A térségfejlesztés szempontjából különös figyelmet érdemelnek a területi 

munkamegosztás sajátos képződményei, így: 

a. a városok és a falvak közötti munkamegosztás elmélyülése közben megjelenő, ún. 

vonzáskörzeti típusú kapcsolatok, valamint 

b. a gazdaság ágazati és területi szerveződését magába foglaló gazdasági klaszterizációs 

folyamatok által kijelölt területi kapcsolatrendszerek. 

a. Az emberi szükségletek köre, valamint az igények mennyisége és színvonala folyamatosan 

növekszik. Ugyanakkor a kielégítés technikai feltételeinek kiépíthetősége, a funkció 

működtetésének gazdaságossága alapján a legritkábban lehet a technika révén már elérhető 

(és az erkölcs által megengedett) szolgáltatásokat mindig és mindenhol helyben biztosítani. A 

társadalomtól elvárt, de viszonylag ritkán, vagy kisebb népességcsoport által igénybevett 

funkciók az ellátandó területnek az erre legalkalmasabb településében koncentrálódnak.
19

 (A 

vonzáscentrumokba települt funkciók természetesen csak akkor játszhatnak szerepet a 

környező, az adott funkcióval nem rendelkező települések lakosai szükségleteinek 

kielégítésében, ha biztosított a központok elérhetősége.) A vonzáskapcsolatok többé-kevésbé 
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pontosan meghatározható területi egységeket, ún. vonzáskörzeteket jelölnek ki a földrajzi 

térben és velük a tér nagyjából - egészében le is fedhető. A vonzáskörzet azonban alapvetően 

a város és vidéke közötti hierarchikus kapcsolatrendszeren alapszik, a vertikális irányú 

munkamegosztás terméke. 

b. A gazdasági klaszterek megjelenésével azonban az egyenrangú partnerek kooperációján 

alapuló horizontális kapcsolatok is megjelenek. Az ugyanazon termék vagy termékcsoport 

előállításához, értékesítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó legkülönbözőbb termelő és 

szolgáltató egységek telephelyei és mozgásai által meghatározott földrajzi tér a terméktől 

függően kisebb vagy nagyobb régiót formál. Mérete azonban a legtöbb esetben meghaladja a 

kistérségek méretéről alkotott képünket. 

A települési közösségek tagjainak vagy vezetőinek önkéntes elhatározásán alapuló 

településközi kapcsolatok mellett jól ismertek a “fölülről”, valamely külső hatalmi szerv által 

kikényszerített kötődések is. Ezek jellemző példáit alkotják az államigazgatás hatalmi szervei 

által kialakított adminisztratív körzetek. Közelmúltunk történelméből ismerjük a szomszédos 

településeket sokszor akaratuk ellenére egymáshoz kötő körzetesítést és annak 

következményeit. 

 

A szociológia, a politológia, a közgazdaságtan és a regionális tudományok megfontolásait 

összegezve, értelmezésünkben a „kistérségiséget” megtestesítő településközi kapcsolatok 

alapvető jellemzői: 

● az egyénekből felépülő elsődleges közösségek (civilek) valamilyenfokú jelenléte, az ezt 

feltételező átláthatóság és közvetlen kommunikáció, 

● a másodlagos közösségek (szervezetek) közötti érdekazonosság és kommunikáció,  

● az együttes cselekvés szükségességének, lehetséges területeinek és formáinak helyben 

történő felismeréséből táplálkozó önkéntesség, 

● a központi érdektől elkülönülő saját érdekek megfogalmazása, önállóságra törekvés 

● az adottságok viszonylagos komplexitása 

● az egyenrangú felek egymásra hatását jelző horizonalitás. 

 

A települések közötti, a területi munkamegosztásból adódó, kölcsönös érdekeken nyugvó 

horizontális együttműködések tartalmát a települési közösségek szükségletei, az azok 

kielégítésében követett stratégiák és a megvalósítás feltételrendszere formálják. Az 

együttműködések térbeni határait pedig részint a hagyományok, részint az érdekek alapját 

jelentő közös, vagy éppen egymást kiegészítő adottságok, valamint az adott technikai 

színvonal és társadalmi viszonyok mellett megvalósítható kommunikáció jelölik ki. Ez utóbbi 

tényezők mindegyike időben változó kategória, így az általuk meghatározott térség méretei 

sem tekinthetők állandónak. Az adottságok homogenitása leginkább a természeti földrajzi 

kistájakban ragadható meg, a közös tevékenység feltételeként jelentkező intenzív 

kommunikáció pedig a jelenlegi technikai színvonal és a személyes kommunikáció iránti erős 

igények mellett ugyancsak egy kisebb, bár fokozatosan táguló térséget jelölnek ki.  

 

Mindezen gondolatok jegyében kistérség alatt a földrajzi tér azon, az ott élő népesség 

mind szélesebb csoportjai számára átlátható és személyesen megélt, területileg összefüggő 

darabját értjük, melyen belül a települési közösségeket szoros, a közös múlton, az abból 

felépülő kultúra közös vonásain, a gazdasági és társadalmi tevékenységüknek keretet adó 

ugyanazon földrajzi tájhoz való tartozáson, a funkcionális (gazdasági, humán szolgáltatási, 

infrastrukturális, közösségi) egymásrautaltságon és intenzív kommunikáción alapuló 

horizontális kapcsolatok, az ezek tudatosulásaként jelentkező közös érdek és regionális 

identitástudat fűzik össze és különítik el környezetüktől, azaz ugyanezen alapon más település 

már nem köthető hozzájuk. 



 

A kistérség lehetséges tágulása ellenére is sokkal közelebb áll az egyénekhez közvetlenül 

kapcsolódó lokalitáshoz, mint a döntően másodlagos közösségek által formált, a nemzeti szint 

felé közvetítő régióhoz. A kistérségben megtalálhatók a lokalitás fentebb számbavett 

jellemzői. Épp ezért a területpolitikában minden, a központi, ill. a központihoz hasonló 

hatáskörökkel rendelkező regionális szint alatti területi szint helyinek tekintendő. 

 

1.1.2 A helyi fejlesztést életre hívó és formáló folyamatok 

 

A lokalitásra épülő, onnan gyökerező fejlesztés megjelenésére és alapelveinek formálódására 

öt, a globalizációval szorosan összefüggő folyamat van alapvető hatással: 

1. A gazdasági globalizáció kihívásai 

2. Az információs társadalom formálódása 

3. A fenntartható fejlődés eszmeköre 

4. A részvételi demokrácia formálódása 

5. A regionális politikák paradigmaváltása 

 

A gazdasági globalizáció, a Földi világ egységesülése határozott kihívást jelent a 

lokalitások számára. Az első szakaszában az áruforgalom, a kereskedelem egységesülésében 

testet öltött globalizáció a helyi gazdaság saját piacainak elvesztését, a helyben megtermelt 

termékek helyben való értékesítésének megnehezedését hozta magával. A tömegtermelés 

áruinak bármely kis településre való eljutása révén a belső piacok elvesztése jelentette az első 

kihívást a helyi gazdaságok számára. A belső piacok fogyasztói igényekhez jobban 

alkalmazkodó szolgáltatásokon keresztüli megtartásán túl, a külső piacok megtartásáért 

folytatott egyre éleződő versenyben újabb lépések váltak szükségessé. Az erőforrásokat 

nemzetközi szinten bevonni és felhasználásukat a maga szempontjából optimalizálni képes 

globális gazdasággal szemben a helyi gazdaságok számára a piaci résekbe való betörés 

lehetősége és a globális gazdaság számára nem elérhető, alternatív erőforrások bevonása 

maradt.  

Az egyre inkább a tőke mozgásában megmutatkozó globalizáció képes a gazdaság egy-

egy térségen belüli szerkezetét teljesen átalakítani. A termelés harmadik világbeli országokba 

való áthelyezése és az új technológiák alkalmazása munkahelyek megszűnését és átalakulását 

hozta magával, ami lokális szinten foglalkoztatási válságban öltött testet. A globalizációban 

az adott helytől való nehezebb, csak az elektronikus szolgáltatás-közvetítés elterjedése estén 

lehetséges elvonatkoztatása miatt a lokalitáshoz inkább kötődő szolgáltatói szektor 

folyamatos bővülése hozhat megoldást. A 80-20 társadalma, ahol a népesség 20%-a 

rendelkezik hagyományos értelemben vett munkahellyel, állítja elő a szükséges javakat és 

részesedik a gazdasági növekedés előnyeiből, már nem csak távoli vízióként jelenik meg. 

A regionális fejlődésben a horizontális kapcsolatok jelentősége megnő, miközben a helyi 

közösségek fokozódó verseny-nyomás alá kerülnek. Ádáz küzdelembe kezdenek a gazdasági 

tevékenységek, különösen a high-tech ágazatok megszerzéséért.
20

 A versenyben azok a 

helyek érhetnek el eredményeket, akik képesek saját egyediségüket megjeleníteni, a 

globalizált gazdaság számára vonzóvá tenni. 

Az erőforrások egyenlőtlen hasznosítása úgy a túlhasznosított mint az alulhasznosított 

térségekben környezeti problémákat vet fel. Az első esetben a szennyezés, a túlterheltség, a 

másik esetben az elhanyagoltság, a foglalkoztatási problémák vezettek helyben megoldandó 

konfliktusokhoz. A környezeti és munkaerő költségek globális gazdaság versenypozícióit 
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javító externalizálása is a lokalitások számára hozott újabb feladatokat, melyeket csak erős 

helyi gazdaságok és társadalmak tudnak sikeresen megoldani.
21

 A helyi sajátosságokra 

érzéketlen globális gazdaság az elérhető legkorszerűbb technológiák minél gyorsabb 

alkalmazásában érdekelt és hálózatai révén képes is erre, figyelmen kívül hagyva az ebből 

helyben adódó kulturális, erkölcsi, foglalkoztatási konfliktusokat. A multinacionális gazdasági 

társaságok gazdasági szférán túlnövő, a polgárok mindennapi életére növekvő befolyást 

gyakorló hatalma ellen ugyancsak erős helyi társadalom és helyi gazdaságok esetén lehet 

védekezni. 

Már a 70-es évekre bebizonyosodott, hogy a globalizált gazdaság nem képes a területi 

elmaradottság problémáját megoldani, sőt számos újabb konfliktust felvetve, tovább növeli a 

lemaradók táborát és lemaradásuk mértékét. A nagy gazdasági struktúrákkal szemben a 

humanisztikus közgazdászok előtérbe helyezték a helyi adottságokhoz alkalmazkodni képes, 

rugalmas, a kockázatokat minimalizáló, ugyanakkor a helyi közösségbe beágyazodó 

kisléptékű megoldásokat.
22

 Ezen megoldások közben a lokális szinten egyszerre jelenik meg a 

globális gazdaságon még kívül maradtak körön belülre kerülése érdekében a nagyok kegyéért, 

ill. az azok által még le nem fedett területek megszerzéséért a más lokalitásokkal vívott 

verseny és a globális gazdaság ártalmaival szembeni, eredményességével tulajdonképpen a 

további globalizációs folyamatokat erősítő küzdelem.  

 

Az ipari, majd a fogyasztói társadalmakat felváltó, a globalizáció nyomán megjelenő 

információs társadalom egyszerre követeli meg az egységesülés alapfeltételét képező 

kommunikációs rendszerek technikai eszközeinek helyben való elérhetőséget, ezáltal a 

kommunikációba való bekapcsolódás feltételeinek biztosítottságát és az ezek működtetéséhez 

elengedhetetlen tudás, szemlélet kialakulását. Ez utóbbiba beletartozik az információdömping 

kezelésére, az információval való ésszerű gazdálkodásra való felkészülés is. 

Az információs társadalomba való belépés azzal, hogy összekapcsolja a lokalitásokat, 

megteremti információ-ellátásukat, ugyanakkor lehetővé teszi a lokalitás saját arcúságát, 

értékorientáltságát, új lendületet ad a lokalizációnak azzal, hogy az integrálódásukhoz 

szükséges technikai és humán feltételek megteremtésére és a saját arculat megrajzolására 

kényszerít. Az információs társadalom új értékeket, új minőségeket helyez előtérbe, 

melyekben az emberközpontúság, az egyediség, a szuverén alkotás, az ökológiai életforma 

megerősítésére a lokalitásoknak kell felkészülnie.
23

 

 

A fenntartható fejlődés követelménye a globalizáció alapproblémájaként megjelenő 

ökológiai és szociális egyensúlybomlásra adott válaszként jelent meg a Maastrichti 

Egyezményben 1993-ban. Az Európai Települések Bizottsága által 1993-ban publikált 

“Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás” dokumentum megerősítette a fenntartható 

fejlődés mint új fejlődési modell befogadását.
24

 A fenntartható fejlődés hat alapelve: 
25

 

 Környezeti fenntarthatóság: 

1. A megújuló erőforrások felhasználásának üteme nem haladja meg azt az ütemet, 

amellyel az ökoszisztéma képes újratermelni őket. 

2. A nem megújuló erőforrások fogyasztásának vagy újra nem hasznosítható hulladékká 

alakításának üteme nem haladja meg annak ütemét, ahogy az ember helyettük 

megújuló erőforrásokat fejleszt ki és vesz fokozatosan használatba. 
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3. A környezetszennyezés kibocsátási üteme nem haladja meg az ökoszisztéma 

feldolgozó-kapacitását. 

 Gazdasági igazságosság: aki többet ad a társadalomnak, az többet is kapjon vissza, de 

csak ha már mindenki alapvető szükségleteit kielégítették, ha a jövendő nemzedékek 

választási lehetőségei nem csorbulnak és a gazdasági hatalom nem válik destabilizáló 

hatásúvá. 

 Biológiai és kulturális változatosság (diverzitás): a változatosság az evolúciós potenciál 

alapja, fenntartása alapvetően fontos ahhoz, hogy építő módon vegyünk részt az evolúciós 

folyamatban. 

 Szubszidiaritás elve: “Amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg 

tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivenni, és a közösségre bízni tilos. Éppígy mindazt, 

amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és 

ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani 

jogszerűtlenség és –egyúttal súlyos bűn, a társadalom rendjének felforgatása, mivel 

minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni – 

szubszidiálni – köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad 

bomlasztania vagy bekebeleznie azokat.”
26

  

 Belső felelősség: sem az egyéneknek, sem a vállalkozásoknak, sem politikai 

közösségeknek nincs joga más egységre hárítani fogyasztásának költségeit. 

 Közös örökség: a Föld környezeti erőforrásai és a fajok felhalmozott tudása közös 

erőforrás-örökségünket alkotják és minden embernek joga, hogy részesüljön a hasznukból, 

ugyanakkor a környezeti erőforrások birtokosainak kötelessége, hogy a jövő nemzedékek 

érdekeit képviselvén sáfárkodjanak a javakkal, továbbá a speciális tudás birtokosainak 

kötelességük, hogy e tudást megosszák mindazokkal, akik ennek hasznát látják. 

 

A részvételi demokrácia mint a társadalomépítkezés új módja, a folyamatok alakításában, 

a közös ügyeket érintő döntések meghozatalában és a közös feladatok megoldásában az egyén 

közvetlen részvételét helyezi előtérbe. A folyamat kibontakozása a fejlett országokban a 70-es 

évek közepétől eredeztethető, amikor is a piaci szektorból induló válság hamarosan az állami 

szektort is elérte, és az állami szektor mérete jelentősen lecsökkent, láthatóvá váltak a jóléti 

állam társadalmi következményei. Ezek között említhető a függőségi attitűd
27

 széleskörű 

elterjedése, ami az emberek egy olyan uralkodóvá váló szemléletét fejezte ki, miszerint 

minden probléma valaki más felelősége, majd „ők” megoldják a problémákat. Az „ők” 

rendszerint az államot és alkalmazottait jelentette, de ez a szemlélet megjelenhetett bármely 

„szolgáltató” szervezetben, így az egyházakban, közösségi csoportokban, sőt a családon belül 

is. A jóléti államok gyengülésével párhuzamosan - a nyugati demokratikus hagyományokhoz 

visszanyúlva - ismét előtérbe került a független, saját jólétéért felelős egyén. Az egyén 

társadalmi szerepének megváltozása, így a közszolgáltatások ellátásában vállalt nagyobb 

közvetett és közvetlen szerepe, a környezet alakításáért érzett felelőssége óhatatlanul felerősíti 

a hatalomgyakorlásban vállalt közvetlen szerep iránti igényt. Egyre kevésbé elégszenek meg 

az állampolgárok a képviseleti demokrácia adta lehetőségekkel, személyesen kívánnak részt 

venni a közösséget érintő kérdések eldöntésében. 

A keretek kialakulása megköveteli éppúgy a hatalomban lévő elit, mint az egyének 

felkészülését a hatalomgyakorlás új technikáira. Az egyén felkészülésének és tevékenysége 

kibontakoztatásának természetes közege a lokális közösség. 

Az új demokrácia másik alapvonása a kisebbségek érdekeinek fokozott védelme, 

számukra a részvétel pozitív diszkrimináción keresztüli biztosítása. A kisebbségeket 

                                                           
26

 Quadragesimo Anno, pápai enciklika, 1931. 
27

 Macfarlane, R. – Laville, J.L. 1992. 



összetartó identitás gyakorta területi identitással is párosul, így a lokalitás számára külön 

lehetőséget és egyben kihívást jelent. 

 

A területpolitikákban a 70-es évektől kezdődően az állam viszonya a lokalitáshoz 

alapvetően megváltozott. A neoklasszikus fejlődéselméletek és az azokra épülő 

területpolitikák elégtelenségeire először a harmadik világ országaiban folyó fejlesztési akciók 

sikertelensége hívta fel a figyelmet. A kívülről - felülről vezérelt fejlesztés nyomán nem hogy 

csökkentek volna a területi különbségek, még tovább szélesedett a szakadék.
28

 Hamarosan a 

nyugati jóléti társadalmakban is szemléletváltásra lett szükség. A 70-es éveket megelőzően a 

regionális politikák szerte Európában a vidéki központok iparosítását támogatták, amit az 

állam a tőkeintenzív és munkaerő-intenzív ágazatok saját maga által - „from above” - 

szervezett fejlesztésével ért el. A 80-as évektől ez az iparosítási politika hatástalanná és 

tarthatatlanná vált, új regionális politikai célok fogalmazódtak meg a kisvállalkozások 

létrehozásának támogatására és a létező vállalkozások racionalizálására (termékfejlesztés, 

marketing, stb.) A 80-as években a jóléti állam terjeszkedése a közszolgáltatások 

biztosításában is lelassult, súlyos nyomás nehezedett a költségvetésekre, veszélybe kerültek a 

korábban – főként falusi térségekben – nagyszámban létrehozott munkahelyek. A “helyi 

erőforrások használata” szlogent kezdték el alkalmazni a gazdaságpolitikában és a 

közszolgáltatások terén is.
29

 Kiútként az alternatív fejlesztési stratégiák, köztük pl. a helyi 

szükségletek kielégítését a helyi erőforrások mobilizálásával, a külső támogatások 

felhasználásának helyi szervezésével és kontrolljával elérni kívánó önerős fejlődés 

modelljének alkalmazása kínálkozott.
30

  

A 80-as évektől rendre fogalmazódtak meg az új nemzeti területpolitikák, melyekben a 

területfejlesztési döntéshozás decentralizációja, a helyi kezdeményezések fontosságának 

elismerése alapelvként jelennek meg. 

Ugyanakkor élénk szakmai vita bontakozott ki a helyi fejlesztés lehetségességéről. 

WALLERSTEIN világrendszer elméletéből kiindulva
31

 a világrendszer a szegénység és 

gazdagság, a mag és a periféria régiók közötti regionális munkamegosztás elvén működik. A 

globális gazdaság nyomása alatt a helyi közösségek egyet tehetnek csak - alkalmazkodnak. 

TAYLOR szerint is
32

 a globális szint, a nemzetközi gazdasági fejlődés logikája határoz meg 

minden fejlődést, ez képeződik le az alsóbb szintekre és határozza meg a helyi választási 

lehetőségek kereteit. A hatás azonban nem közvetlen, mivel létezik egy szűrő a globális és a 

helyi szint között, ez a globális gazdaság változatosság-igényével szemben a stabilitásra és 

egyenletes fejlődésre törekvő nemzetállam. A regionális politikákban uralkodóvá vált az a 

nézet, hogy: a fejlett és elmaradott térségek között a magánszféra erősödésével tovább 

növekedő különbségeket természetes folyamatként felfogva, a területfejlesztés feladata: a 

népesség területi mobilitásának elősegítése, illetve olyan helyi fejlesztési stratégiák 

kidolgozása, melyek reális alternatívát jelenthetnek az anomáliákhoz vezető programok 

mellett vagy helyett.
33

 

A centrum-periféria és a függőségi elméletek a területpolitika által mérsékelni kíván területi 

különbségeket a régiók közötti függőségi viszonyokkal magyarázzák. Abból kiindulva, hogy 

a régiók közötti interakciók határozzák meg a fejlődést és ezekben rendszerint az erősebb 

partner állítja fel a feltételeket, a periferikus térségek fejlődését gátló függőségi viszonyok 

kialakulására következtetnek. Ennek nyomán kerültek előtérbe a politikai és gazdasági 

                                                           
28

 Myrdal, G. 1956.; Schumacher, E.F. 1991.; Friedmann, J. - C. Weaver 1979. 
29

 Oksa, J. 1991. 
30

 Galtung, J. 1980. 
31

 Terlouw, C.P. 1989. 
32

 Taylor, P.J. 1985. 
33

 Faragó L. 1992. 



függetlenséget, a helyi erőforrások használatát és megerősítését követelő endogén és önerős 

fejlesztési modellek.
34

 

A nemzeti politikákon belül az önerős fejlődési modell szorgalmazását a fejlett országokban 

az élénkülő állampolgári aktivitás, a civil társadalom megerősödése, területfejlesztésben való 

szerepvállalási szándéka tovább erősítette.  

 

A nemzetközi integrációs törekvések elmélyülésével a nemzeti területpolitikák mellett 

megjelentek a nemzetközi területi beavatkozási rendszerek is. A kontinensnyi területekre, sőt 

több kontinensre is kiterjedő (pl. OECD) fejlesztési programok kiírásaikkal, a közvetített 

modellekkel maguk is formálják a helyi elképzeléseket, a fejlesztés kialakuló alapelveit és 

módszereit. 

Az új területpolitikák alapelvei: 

 szubszidiaritás és decentralizáció 

 partnerség 

 koncentráció és addíció 

 átláthatóság és ellenőrizhetőség, 

 programszerinti fejlesztés.
35

 

 

Az új területpolitikák mögött fel-felsejlik egy új fejlődési modell, ami a korábbi, 

kizárólag a gazdasági növekedést tekintő fejlődés fogalommal szemben egy 

emberközpontúbb, humanisztikus fejlődés-elméletből származik.
36

 Ennek kiindulópontja 

szerint a fejlődés mozgatója az emberi tevékenységek legfőbb motiváló ereje, a szükségletek 

kielégítésére irányuló igény. A társadalom bonyolultabb struktúráinak kialakulását követően 

már nem minden, a jelen társadalmunkban megfigyelhető tevékenység származtatható 

közvetlenül az emberi szükségletekből. Az eredetileg a szükségletek kielégítését segítő 

gazdasági és államhatalmi rendszer és annak egyes szervezetei önálló szükségletekkel és 

ennek megfelelően érdekekkel rendelkeznek, melyek kicsúszhatnak a polgárok ellenőrzése 

alól, önálló, az eredeti célokkal netán ellentétes életet kezdhetnek élni. A humanisztikus 

megközelítésben a fejlődés fokmérőjének a primer, közvetlen emberi szükségletek 

kielégítésének színvonalát és kiterjedését tekintik. Az emberi szükségletek MASLOW szerinti 

hierarchiájából kiindulva
37

, a gazdasághoz köthető anyagi szükségletek mellett a nem anyagi 

szükségleteknek való megfelelést is fontosnak tartják.  

A szükségletpiramis alapját a fiziológiai szükségletek, így a levegő, az élelem, az egészséges 

ivóvíz, az alvás és a fajfenntartás iránti igény képezik. Ezeket a részben még mindig anyagi 

jellegű, a fizikai és az érzelmi biztonság követik. MASLOW szerint a magasabb szükségletek 

kielégítése addig nem lehetséges, amíg az alacsonyabb szükségletek kielégítetlenek 

maradnak, de a társadalmi és morális szükségletek az ember kiteljesedéséhez éppoly fontosak 

mint az anyagi feltételek. Ezek kielégítése nélkül jólétről, egyéni és társadalmi elégedettségről 

nem beszélhetünk. A szükségletek különböző, bár egymással szorosan összefüggő, térben is 

megjelenő társadalmi tevékenységeket és az azokat szervező intézményeket indukálnak, 

melyek kiépültsége és működése a jólét alapja.  
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szeretet 

hit 

szépség 

tisztesség, megbízhatóság 

igazság, ésszerűség 

önbecsülés, megbecsülés 

kötődés, ráhatás, törődés, figyelembe vétel 

fizikai biztonság 

levegő, víz, élelem, fajfenntartás 

 

1.ábra: Az emberi szükségletek Maslow-féle piramisa 

forrás: 

 

A fentiek szerint a humanisztikus megközelítésben területi fejlődés alatt az adott területen 

élő emberek szükségleteinek mind teljesebb, nem csupán a materialisztikus szükségletekre 

koncentráló, a népesség mind nagyobb hányadára kiterjedő, hosszú távon is fenntartható 

kielégítését eredményező folyamatot értünk. 

Az elmélet egyik legjellemzőbb vonása tehát a nem anyagi tényezők fejlődésfogalomba 

való beemelése. A fejlődésben meghatározó szükségletek köre, az, hogy ezek milyen súllyal 

jelennek meg a társadalmak értékrendjében, térben és időben változik. A nyugati társadalmak 

utóbbi évtizedeit, sőt évszázadát kétségkívül a materialisztikus értékek uralták. Velünk egy 

időben élő más kultúrákban azonban a metafizikus elemek nagyobb szerephez jutnak, az 

anyagi világhoz kötődő innovációkat tőlünk kevésbé értékelik. Ugyanakkor saját 

kultúránkban is jól megfigyelhető a materiális és a metafizikus értékeket előtérbe helyező 

korszakok váltakozása. Így a görög városállamok, a középkor, a romantika időszaka, a két 

világháború előtti és közötti időszak inkább az utóbbi, míg a Római Birodalom, a 

merkantilizmus, a klasszikus szabadkereskedelem, a II. Világháborút követő expanzió 

időszaka inkább az előbbi ciklusokat jelzik.
38

 LÁSZLÓ E. szerint ez a váltakozás szoros 

összefüggést mutat a társadalmi és területi interakciók mértékének ingadozásával és a 

gazdasági növekedés ciklusaival.
 39

 Nem létezik tehát egy, az egész emberiségre, vagy az 

egész nemzetre nézve egységes érték- és igényrendszer. A különböző időben és térben élő 

közösségek számára más-más elem a fontos. Ezért a humanisztikus fejlesztés az adott 

közösség valós igényrendszeréből indul ki és nem valami külső, a közösségtől idegen, mások 

által fejlettnek tartott társadalom értékrendjéből következő, mesterségesen támasztott 

szükségletek kielégítését célozza. (Különösen a fejlődő országokban okozott gondot korábban 

a helyi kultúrától idegen fejlesztési célok megvalósítása.)  

 

A globalizáció vizsgált négy metszetében és az ezek hatására megváltozott 

területpolitikák és a formálódó humanisztikus fejlődés modell mentén felmerülő kihívások – 

bizonyítva a globalizáció és a lokalizáció szétválaszthatatlanságát – meghatározóan hatnak a 

lokális szintre. A globalizáció adta pozitív lehetőségek kiaknázásában és a negatív 

következmények elhárításában a lokalitásoknak, így az önszerveződő kistérségeknek 

kulcsszerepe van és lesz. Erre azonban fel kell készülniük, meg kell tudni fogalmazniuk saját 

válaszaikat. Az 1. táblázatban szereplő kihívásokra a térségben élők számára elfogadható, sőt 
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társadalmi 

erkölcsi 

önmegvalósítási 



kívánatos megoldást kínáló kistérségek kialakulása az ott élők és a társadalom egésze 

szempontjából is elemi fontosságú. 

 

1. táblázat: A helyi fejlesztést életre hívó folyamatok áttekintése 

 

globális kihívás lokális következmény 

gazdasági globalizáció 

mindenáron való gazdasági növekedés 

piacok globalizálása 

tőkebefektetések globalizálódása, a termelés 

áthelyezése 

folyamatos igény az újra, eredetire 

termelési költségek externalizálása 

erőforrások egyenlőtlen hasznosítása 

új technológiák gyors alkalmazása, 

élőmunkaigény csökkenése 

szolgáltatói szektor jelentőségének 

növekedése 

emberi szükségletek háttérbe kerülése, növekvő 

területi és társadalmi egyenlőtlenségek 

helyi piacok elvesztése, külső kiszolgáltatottság 

növekedése 

piaci résekben rejlő lehetőségek 

külső függőség 

munkahelyek megszerzésének és elvesztésének 

lehetősége 

helyi egyedi adottságok felértékelődése 

helyi környezetvédelmi, munkaerő és szociális 

költségek növekedése 

túlterhelés vagy alulhasznosítottság 

kulturális konfliktusok, foglalkoztatási 

problémák 

helyi szolgáltatások fejlődési lehetősége 

globális kihívás lokális következmény 

információs társadalom 

az idő felgyorsulása 

információs robbanás 

individualizáció oldása 

szabadidő megnövekedése 

életkor kitolódása 

növekvő mobilitás 

kultúra globalizálódása 

a gyors reagálás létfontosságúvá válása 

információgazdálkodás követelménye 

kisközösségek szerepének felértékelődése 

turisztikai, rekreációs igények növekedése 

idősek speciális szolgáltatási igényeinek 

megjelenése 

népességvesztés, idegenek megjelenése 

helyi kultúrák veszélybe kerülése 

fenntartható fejlődés 

környezeti szempontok előtérbe kerülése 

diverzitás megőrzése, helyreállítása 

természeti erőforrások felértékelődése 

védelmi szempontok előtérbe kerülése 

helyi egyedi adottságok felértékelődése 

újtípusú demokrácia 

az állam szerepének csökkenése 

demokrácia átalakulása 

horizontális kapcsolatok térhódítása 

kisebbségek védelme 

önirányítás lehetősége és követelménye 

állampolgárok részvételi igénye 

helyi partnerség felértékelődése 

az identitás szerepének felértékelődése 

területpolitikák paradigma váltása 

helyi kezdeményezéseknek nagyobb szerep 

központi források beszűkülése 

nemzetközi fejlesztési programok 

emberközpontú fejlesztés 

kezdeményezőkészség szükségessége 

 

helyi források mozgósításának kényszere 

helyi fejlesztés egységesülése 

helyi igények és értékrend fontossága 

 

A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” alapelv a fejlesztés minden területét 

áthatja, szükségszerűen életre hívva és elterjesztve ezzel a helyben történő fejlesztést. A 



térségben élők értékrendje szerinti fejlődést biztosító megoldások pedig a helyi fejlesztés és 

az innovációk potenciális területeit is kijelölik. 

 

A területi fejlődést, ezen belül a lokalitás szerepét alakító folyamatok együttes eredőjének 

vizsgálata egy érdekes paradoxonra hívja fel a figyelmet. A globalizáció egyik 

következménye a gazdaság „helyvesztése”. A földrajzilag lehatárolható „helyek terét” a 

semmilyen egyetlen lokalitás határai közé be nem sorolható emberek, tevékenységek és 

döntések közötti kapcsolatokon alapuló „áramlások tere” váltja fel. Ugyanakkor az emberi 

közösségek és az erre épülő társadalom továbbra is a „hely-központú” logika szerint működik. 

Mialatt a gazdasági tevékenységek tere kitágul, a politikai és kulturális tevékenységek egyre 

lokálisabbá válnak. Ráadásul a globális döntések nyomán jelentkező változások is helyi 

szinten érzékelhetők, a tapasztalatok, a tudás és a helyi szereplők igényei is a mindennapi 

cselekvések teréből, a helyi szintről származnak. Ebből következően a lokálisan értelmezett 

szervezetek és mozgalmak „hely-specifikus” tapasztalatai ellentmondásba kerülhetnek – és a 

tapasztalatok szerint kerülnek is - a világszintű szervezetek és érdekek az „áramlás-orientált” 

logikájával. A regionális fejlődés így a „helyet vesztett hatalom és a hatalmat vesztett helyek” 

együttes tevékenységének (nem föltétlenül harcának) eredőjeként jelenik meg.
40

 Ennek egyik 

megnyilvánulása, hogy minél inkább uralják a globális tényezők a lokalitást, annál több helyi 

intézmény, szervezet és ember dolgozik a lokalitás egyediségének megjelenítésén és 

növelésén.
41

 A regionális és helyi identitás az az ellenerő, ami együtt nő a globális 

orientációval.
42

 A helyi fejlesztésben tevékenykedők egy része ezzel a globalizáció további 

specializációs érdekeit szolgálja, mások a globalizációs ártalmak kivédése érdekében kívánják 

a lokalitást megerősíteni. 

 

1.1.3 A fejlesztés lokális dimenziójának értelmezése 

 

Területfejlesztésen a területi folyamatok alakulásába való tudatos beavatkozást értjük. 

Kétségkívül minden területi fejlesztés kötődik valamely földrajzi helyhez, érinti valamely 

lokalitás(oka)t. A települési és kistérségi területi folyamatok alakulásába való tudatos 

beavatkozásként értelmezhető fejlesztés azonban nem föltétlenül „helyi”, még akkor sem, ha 

az valamely lokális társadalom jólétének növekedését szolgálja. A lokalitás szociológiai-

politológiai értelmezéséből adódóan, a fejlesztés „helyi” jellegét a lokális társadalom mint 

kezdeményező és ellenőrző erő részvétele, valamint a nemzeti, ill. a lokálisnál magasabb 

szintről eredő fejlesztéshez viszonyított „saját mozgástér” adja. A helyi fejlesztés minden 

értelmezés szerint hangsúlyosan „bottom-up” jellegű, szemben a hatalom felsőbb szintjeiről 

indított „top-down” fejlesztéssel. A lokalitással való egyezésből adódóan a kistérségi 

fejlesztés legjellemzőbb vonása is az alulról való meghatározottság.  

Abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy a lokális társadalmon belül a 

tradicionális szektornak tekintett civil társadalom vagy a helyi hatalom fejlesztő 

tevékenységét tekintsük-e a helyi fejlesztésnek, ill. abban meghatározó elemnek. Vannak, 

akik az „alulról” alatt nem csupán térségi szintet, de társadalmi tagozódást is értenek és ebben 

az értelemben is „from below” fejlesztésről beszélnek. Vannak, akik helyi fejlesztésként a 

helyi társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak önsegítő (self-help) tevékenységét tekintik, 

vannak, akik a fejlesztési kezdeményezéseket közvetlenül az egyénektől, családoktól (grass 

roots) várják, és vannak, akik csakis a helyi önkormányzati testületek, ill. a helyi elit fejlesztő 
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munkájára és annak eredményeire koncentrálnak és főként a központi fejlesztési törekvésektől 

való különbözőséget hangsúlyozzák (local development).  

A helyi fejlesztésben domináns lokális szereplők meghatározása mellett a fejlesztésbe 

bevont helyi és külső erőforrások aránya a helyi fejlesztés értelmezésében a következő 

választóvonal. A helyi közösségek számára ugyanis saját jólétük fokozása érdekében két mód 

adódik: a saját erőforrásaik mind teljesebb kihasználása és a külső források mind nagyobb 

arányú bevonása. Az előbbire az ad lehetőséget, hogy „a piacgazdaság keretei között az 

erőforrások megítélése is a piaci viszonyoktól függ. A helyi erőforrások kisebb-nagyobb része 

a kereslet hiánya miatt a piacgazdaság fő áramában kihasználatlanul maradhat. A helyi 

közösség, ill. annak választott vezetői azonban feltárhatják az alternatív hasznosítási 

lehetőségeket, menedzselhetik a helyi érdekeket.
43

 A külső erőforrások bevonása pedig egyes 

térségekben a fejlődés elindításához – a belső erőforrások elégtelensége miatt - 

elkerülhetetlen. Vannak, akik a helyi erők mellett számottevő külső erőforrás bevonása esetén 

is még helyinek tartják a fejlesztést (local development, development from below), és vannak 

akik, csak az alapvetően helyi erőforrásból való építkezést tartják „helyinek” (self-sufficient, 

endogenous development). A helyi erőforrások fejlődést eredményező hasznosítása az önerős 

fejlesztési stratégiákban a helyi piac erősítésével egyenlő. A helyi piac bővítésének kulcsa a 

diverzifikáció, ami ma már nem csupán a helyi kisgazdaságok kiszolgálását célozza, hanem a 

település, vagy térség beilleszkedését a nagyobb területre kiterjedő rendszerekbe. A helyi piac 

erősödése a piacra lépők erőforrásainak a bővülését részint előfeltételezi, részint elősegíti. A 

helyi piac egyik legfontosabb kritériuma, hogy az erőforrások - a munkaerő, a föld és a tőke - 

tulajdonosai a lehető legnagyobb mértékben helybeliek legyenek.
44

 

 

A különböző értelmezések között tehát a helyi domináns szereplők és a bevont 

erőforrások szármázási helye alapján lehet különbséget tenni. A kategorizálás természetesen – 

mint minden ilyen – sematikus, az értelmezésbeli különbségek árnyalatait nem képes 

tükrözni, ráadásul ugyanazt a fogalmat egyes szerzők más értelmezésben használják. Ennek 

ellenére a 2.táblázatban megjelenő rendszerezés segíthet a vonatkozó szakirodalmon belüli 

eligazodásban. 

 

2.táblázat: A helyi fejlesztés különböző irányzatainak áttekintése 

 

a fejlesztés 

kezdeményezői 

csak belső belső és külső nem jellemzett 

fejlesztési erőforrásokat von be 

egyének, családok grass roots  from below 

hátrányos kisközösségek self-help  

(települési vagy kistérségi) 

közösségek 

 (inter)community 

economic 

development 

helyi hatalom  local development  

nem jellemzett self sufficient 

endogenous 

bottom up  

 

Az egyébként markáns felfogásbeli eltérések ellenére is a fejlesztést ágazati keretek 

helyett területi dimenzióban megjelenítő helyi fejlesztéssel kapcsolatos különböző 

értelmezésekben van három közös alapelem
45

: 

 a helyi szereplők bevonása, 
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 a helyi erőforrások befektetése, 

 a helyi kontroll gyakorlása. 

Talán ez utóbbi kritérium tekinthető a leghangsúlyosabbnak. Külső erőforrások bevonása és 

külső szereplők megjelenése esetén is ez biztosítja a lokális érdekek érvényesítését. 

Az alulról vezérelt térségfejlesztés alapfeltétele, hogy a helyi közösségek autonóm módon 

határozhassák meg céljaikat, a megvalósításhoz vezető utakat és a külvilág változásaihoz való 

alkalmazkodásuk módját. A saját stratégiaformálás mellett a helyi, ill. kistérségi 

kezdeményezések sikeres megvalósításához szükségesek: 

1. a helyi erőforrások helyi ellenőrzése 

2. saját politikai, irányítási, pénzügyi és fejlesztési szervezetek 

3. biztos saját pénzügyi alapok. 

Ezen feltételek adják meg a fejlesztés önállóságát, az alulról vezérlés lehetőségét. Hiányukban 

helyi fejlesztésről nem beszélhetünk.  

 

A helyi fejlesztés során általánosan elfogadottnak tekintett további alapelvek: 

4. A fejlesztés középpontjában az ember és az emberi szükségletek mind teljesebb 

kielégítése áll. 

5. A fejlődés nem egyenlő a gazdasági növekedéssel, a fejlesztés csak komplex lehet. 

6. A fenntarthatóság biztosítása. 

7. A fejlesztés csak partneri együttműködések láncolatában valósulhat meg. 

8. Nem csak egyetlen út létezik, a szubszidiaritás jegyében a közösség lehetősége és 

felelőssége a stratégia megválasztása. 

9. A fejlesztés földrajzi tere: a horizontális kapcsolatok talaján szerveződött kistérség. 

 

1.2 A lokális munkaerőpiac léte és jelentősége 

 

A lakó- és a munkahely szétválása jó ezer éves folyamat. Előbb a lakóépülettől különült el a 

munkavégzés helye, majd a gyáripar megjelenésével a lakóhely településétől is elvált a 

munkahely települése. A mindennapokat egyre inkább behálózó globalizáció pedig teljesen 

átrendezte a világ gazdasági és társadalmi térszerkezetét. A működő tőke „határtalan” 

áramlása, a termelés fejlődő országokba való kihelyezése, a technikai színvonal egyetemes 

emelkedése, új húzóágazatok megjelenése, az info-kommunikáció forradalmasodása 

drasztikus változásokat hozott a munkaerőpiacon. Ennek négy markáns jelensége: 

(1) A munkatömeg csökkenése és egyben a munkaerőtől elárt minőségi követelmények 

emelkedése. Az elérhető munkalehetőségek mennyiségét a technikai haladás 

következtében fogyó élőmunka-igény csökkentette le. A haladás a minőségi elvárásokat is 

átformálta. A bevált technikák, begyakorolható mozdulatok puszta ismétlése helyett az 

újabb és újabb eszközök használatára és folyamatos alkalmazkodásra való képességek 

kerültek előtérbe. 

(2) A foglalkoztatás ágazati struktúrájának átalakulása egyrészről a mezőgazdaság 

foglalkoztató képességének további és az ipari foglalkoztatottak számának is egyre 

erőteljesebb csökkenését, másrészről a differenciálódó szükségletek kielégítésére hivatott 

szolgáltatások és az innovatív ágazatok munkaerőigényének növekedését hozta magával.  

(3) A munkavállalási célú térbeni mobilitás élénkülése, a mozgás távolságának 

megnövekedése. A szakmák specializációja, a munkaerő-kereslet térbeni átrendeződése új 

migrációs hullámokat indított el – országon belül és országok között. 

(4) A munkavállalás formáinak rugalmasabbá válása. A munkaerőpiac szektorális, ágazati, 

kompetenciák szerinti és területi rugalmasságának erősödése kikényszerítette a 

hagyományos bérmunka fajtáktól eltérő, ún. atipikus munkavállalási formák elterjedését.  



Összességében azt látjuk, hogy a gazdasággal együtt a munkaerőpiac is globalizálódik. 

Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért beszélünk a lokális munkaerőpiac jelentőségének 

felértékelődéséről. A válasz a fenti folyamatok hatására megbomlott környezeti, társadalmi 

(azon belül munkaerőpiaci) egyensúlyban és a helyreállítására irányuló törekvésekben rejlik. 

 

A munkanélküliség, mint társadalmi jelenség és közgazdasági kategória a XIX. század 

végétől kerül a közgazdasági elméletek középpontjába és a XX. század első felében kezd 

beépülni – mint „kockázati tényező” – a társadalompolitikába.
46

 A munkanélküliséget, mint a 

tőkés társadalomban törvényszerűen kialakuló munkaerőpiaci egyensúlyhiány 

következményét – a 30-as évek gazdasági világválságának tapasztalatai által is alátámasztva – 

KEYNES (1883-1946) elmélete tárta fel. Keynes vetette fel a termelés és a foglalkoztatás 

fenntartásában az állami beavatkozás szükségességének gondolatát is. Az amerikai New Deal, 

majd a II. világháború után a nyugati országokban kiépülő jóléti államok az állami 

beavatkozás szükségességének elfogadására és a szociális, valamint gazdasági jogok (köztük 

a munkához való jog) biztosításának vállalására épültek. Ez utóbbiak csakis az újraelosztás 

mértékének magasan tartásával és az állami intézményrendszerek kiépítésével volt 

megoldható. A jóléti államok működése során – egészen a 90-es évekig – a 

munkanélküliséget a gazdaság működésével szükségszerűen együtt járó, de átmeneti, a 

szociálpolitika eszközeivel kezelhető jelenségnek tartották. 

A 70-es években kibontakozott gazdasági válság hatására felerősödtek a jóléti kiadások 

lefaragását követelő, a neoklasszikus közgazdaságtanra támaszkodó nézetek
47

, melyek 

párosultak a jóléti állam visszásságaival, köztük a „jóléti függőség” egyén- és 

társadalomromboló hatásával szembesítő kritikákkal
48

. Az egyre növekvő munkanélküliség 

okai közé a jóléti állam működési zavarait is besorolták és a szociálpolitikai megoldásokkal 

szemben a megoldást a vállalkozások létrejöttében és megerősödésében, az egyénben az 

önálló és felelősségteljes magatartás kialakításában látták.  

A 90-es évekre tehető annak tudatosulása, hogy a fejlett országokban is a munkanélküliség 

tartós jelenlétével kell számolni.
49

 A folyamatot felerősítő okok között a gazdaság 

globalizációja, ennek során a termelés kihelyezése, a technológiai korszerűsítés meghatározó 

versenyfeltétellé válása, az árupiacok egységesülése egyaránt megtalálható. A tartós 

munkanélküliek számának és arányának növekedésével láthatóvá vált, hogy az elsődleges 

munkaerőpiac egyre kevésbé képes a munkaerő felvételére. A munka-készlet csökkenése a 

demográfiai folyamatok következtében növekvő munkaerő létszámmal párosulva a 

munkaerőpiaci feszültségek állandósulását, az egyének számára pedig a létbizonytalanság 

növekedését vetítette előre. A létbizonytalanság tényezői között Castel a társadalmi 

munkamegosztásban való részvétel hiányát és a közösségi kapcsolatoktól való 

megfosztottságot tekintette dominánsnak.
50

 Mindkettő kialakulásában a munkanélküliségnek 

meghatározó szerepe van. Kutatások sora igazolja, hogy az összes lehetséges tényező közül a 

munkanélküliség, különösen pedig a tartós munkanélküliség állapota függ össze 

legerőteljesebben az elszegényedéssel és a kirekesztődéssel.
51

 A fejlett társadalmak egyik 

legfontosabb törésvonala a munkával rendelkezők és a munka világán kívül rekedők között 

húzódik.  
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A munkanélküliség tartóssá válása tehát láthatóan korántsem csupán közgazdasági 

probléma. A munkának az emberi társadalmakban játszott szerepe következtében alapvető 

társadalmi értékeink, társadalomszerveződésünk alapjai kerültek veszélybe. Miután a fennálló 

társadalmi struktúrákban az egyéneket munkájuk, ill. a munkamegosztásban elfoglalt helyük 

után értékelik, a társadalmi újraelosztás alapja a munka és általánosan elfogadott normáink 

szerint a munka kötelesség, de egyben az önmegvalósításunk legfőbb eszköze is.
52

 A munka 

elvesztésével így nem csupán anyagilag kerül veszélyeztetett helyzetbe az egyén, de 

mentálisan és morálisan is. Társadalmi kapcsolatai meglazulhatnak, átformálódhatnak és 

kiesik a korábbi hálózataiból.
53

 Mindezt szellemi és erkölcsi leépülés kísérheti. A tünetek 

együttesen a társadalmi kirekesztődés folyamatát indíthatják el. Amikor ez a jelenség az 

egyéneket tömegesen érinti, akkor már súlyos társadalmi válságról beszélhetünk. A 

társadalom teljes polarizálódásának, szétesésének, majd az ennek nyomán fellépő 

válságjegyeknek, mint a társadalmi devianciák (válások, szenvedélybetegségek, bűnözés, 

öngyilkosság) növekedésének és az ezek által a gazdaságra háruló fokozott terhek elkerülése 

az egész társadalom érdeke. Akkor, amikor a szakértők körében elterjedt a 80-20 társadalom 

víziója
54

, azaz tartósan azzal kell számolnunk, hogy a társadalom 20%-a tartja el a további 

80%-ot, senki sem gondolhatja, hogy kívül tud maradni a problémákon. A 80%-ot érintő 

egzisztenciális, mentális és morális traumák teherként, közvetlen fenyegetésként nehezednek 

a maradék 20%-ra is. Mindezekből következően a modern társadalmak bérmunka = munka 

értelmezése mindenképp változtatásra szorul. 

 

 
Olvasmány: Újkapitalizmus - Varga Csaba gondolatai alapján
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A gazdaságot és a társadalmat a piaci mechanizmusok irányítják, de a transznacionális gazdasági társaságok 

kiléptek a klasszikus piacgazdaság kereteiből, a versenyük már jórészt nem piaci szabályozás alapján folyik. A 

klasszikus piacgazdaság egyre inkább visszaszorul a nemzeti piacgazdaságokba, a kis és középvállalkozások 

körébe. A gazdaságon belül az árutermelést drasztikus módon korlátozó, leépítő elektronikus pénzpiac tölt be 

központi szerepet. A spekulatív tőke hozadéka háromszorosa a termelőtőke nyereségének. Ezért az első világ 

gazdaságai tudatosan helyezik ki az árutermelés kisebb-nagyobb hányadát a második és harmadik világba, ami 

korábban példa nélküli munkanélküliséget vált ki a fejlett országokban. Ezzel a társadalmi osztályok is más 

értelmet nyernek. A társadalom továbbra is két részre szakad. Az integrált hatalmi osztály áll szemben a 

civilosztállyal. Az előző egyaránt birtokolja a gazdasági, pénzügyi, politikai, tudás és kommunikációs tőke nagy 

részét, míg az utóbbi, bár nem a régi módon elesett és kiszolgáltatott, ám az előbb felsorolt tőkéknek csak a 

kisebb részét szerezheti meg. Míg a korábbi osztályviszály a tőke és munka ellentéte volt, az új típusú 

társadalomban a hatalmi osztály a tőkét és a munkát együttesen birtokolja. A civilosztály számára egyre kevésbé 

lesz garantálva a munka, s még kevésbé a munkahely. A társadalmi lejtő egyre meredekebbé válik a fejlett 

országokban is.  

A gazdasági fejlettséget GDP-ben mérő gondolkodás korszaka lezárul. Megerősödnek azok a törekvések, 

melyek pl. az egy főre vetített vagyonban mérik egy-egy ország, régió fejlettségét. A vagyont az „előállított 

javak”, a természeti kincsek (nem csupán az ásványkincsek, de a termőföld, a vizek és egyéb környezeti 

erőforrások is) és az emberi erőforrások (beleértve a táplálkozás és a képzettség szintjét is) együttesen alkotják. 

A termékek (áruk és szolgáltatások) értékét a bennük koncentrált tudás és kreativitás minden korábbinál 

nagyobb mértékben határozza meg. A környezeti tudatosság erősödése az egész világon felgyorsította az 

ökoszociális piacgazdaság követelményének érvényesülését. A természeti környezet és az ember kapcsolatának, 

kölcsönhatásának újraértékelése megjelenik a napi gazdaságban. A környezetvédelem az egyik legfontosabb 

gazdasági ággá válik. A gazdasági ágak közül a szolgáltatások, azon belül is az információs gazdaság kerül 

előtérbe. Ez az ágazat foglalkoztatja a munkaerő nagy részét és állítja elő a GDP jelentős hányadát. Az 

információs társadalom eljövetele a XIX. sz. ipari forradalmával összevethető változásokhoz vezet. A digitális 

forradalom jóvoltából egy-két évtizeden belül létre jövő globális interaktív információs és kommunikációs 
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rendszer normális esetben először teszi lehetővé, hogy a modern korban ne csak az integrált hatalmi osztályok, 

hanem elvileg az egész társadalom közvetlenül és korlátlanul információkhoz és tudáshoz jusson. 

Úgy a gazdaságban, mint a társadalomban – ökológiai minták alapján – alapértékké vált a sokszínűség. A 

diverzitás, a több lábon állás az alkalmazkodó képesség, a fenntarthatóság alapkövetelménye és biztosítéka. 

Az új globalitásban a világgazdaság nem „falja fel” a regionális és nemzeti gazdaságokat, sőt talán 

paradox módon a globalizáció magával hozza a lokális gazdaság és a kisvállalkozások felértékelődését. Részint a 

multinacionális társaságok nyomában járó kedvezőtlen hatások elleni védekezésként, részint éppen a 

globalizálódó gazdaságban előnyöket nyújtó egyediség, rugalmasság biztosítékaként. A társadalmak három 

szintje is elkülönül és egymás mellett létezik. Totálisan globális világtársadalom nincs, a helyi társadalmak 

nincsenek alávetve a globalizációnak. A felsőbb rendszerek lefelé irányuló befolyásolási és manipulációs 

képessége évről évre csökken. Miközben odalent az emberek berendezkedtek az újra, odafenn még javában azt 

képzelik, hogy még mindig kezükben tartják a dolgok irányítását. Ez a láthatatlan forradalom az első és a 

második világban kiváltja a civiltársadalmak önállósodási törekvéseit. 1980-ban Torontóban, az első globális 

jövőkonferencián adták ki a jelszót: „Gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan!” A jelszó mögött az a 

felismerés áll, hogy közös gondjaink csak globális gondolkodással orvosolhatók, ám az igazán értelmes és 

hatékony cselekvés színtere a lokalitás. A helyi társadalmak szerepe felértékelődik, nő a lokális politika, a helyi 

önkormányzás szerepe. 

Az állami bürokrácia, a politikai hatalom kénytelen közvetlen és közvetett eszközökkel ellensúlyozni a 

gazdaságot és a társadalmat nem egyszer riasztóan romboló globális és regionális újkapitalizmust, mérsékelni 

annak kedvezőtlen társadalmi hatásait. Ám ehhez eszközei korlátozottak, a probléma túlhalad az állami 

adminisztráció keretein. A fejlett világban meginogtak a jóléti társadalmak. Ugyanolyan vagy hasonló jóléti 

állam, mint amilyen a hetvenes-nyolcvanas években volt, még egyszer nem lehet. A legfontosabb alapelv 

azonban igazabb, mint bármikor: a jövő Európája csak szociális Európa lehet. Miközben egy munka nélkül való 

kapitalizmusba rohanunk, egyre erőteljesebben vetődik fel a kérdés: hogyan lehetséges demokrácia a 

munkatársadalmon túl? A globális gazdaság és a kevésbé globalizálódott társadalom az első világ országaiban is 

modellválsággal, rendszerválsággal küszködik, így a második világ felzárkózni akaró nemzetei nem 

választhatják a múlt globalizációját, a modellválságokhoz vezető társadalmi-gazdasági szisztémát.56 

Az új kapitalizmus kihívásaira adott válaszként, annak kedvezőtlen, nagyarányú munkanélküliséget, a társadalmi 

különbségek szélsőségessé válását eredményező hatását mérséklő, a rugalmas, sokszínű helyi gazdaság iránti 

igényeket kielégítő és az egyre erősödő civil társadalomban rejlő tartalékokat kiaknázó megoldásként 

bontakozott ki a helyi foglalkoztatás-fejlesztés koncepciója és erősödtek fel a 90-es években az ebbe irányba 

mutató nemzetközi és nemzeti törekvések. 

 

A munkaerő-piaci területi egyenlőtlenségekre, a kereslet és a kínálat egyensúlyának 

megbomlására az idők során több kezelési mód is kialakult. 

Kezdetben állami beavatkozásként, jelentős összegeket ráfordítva valósítottak meg 

nagyméretű akciókat.  

(1) Időben először – Nyugat-Európában az 50-es és 60-as években – a konfliktus feloldására a 

gazdaságilag kiüresedett helyekről a munkaerőt a munkahelyeket koncentráló centrumokba 

igyekeztek áttelepíteni. Ehhez egyrészről a centrumok befogadó képességének növelésére, 

másrészről a kibocsátó területekről a népesség átköltözésének segítésére volt szükség. A 

kívánt folyamat beindult, ám még akkor is folytatódott, mikor már a centrumok nem tudtak 

több beköltözőt befogadni, sem munkahely, sem lakóinfrastruktúra nem állt rendelkezésre. 

A centrumokban egyre erősebben jelentkeztek a túlnépesedés problémái, míg a 

perifériákon pedig a kiüresedés hozott nem várt problémákat. 

(2) A következő időszakban – a 60-as és 70-es évek elején – az intézkedés irányát 

megfordítva, a munkahelyet vitték a szabad munkaerőhöz. A centrumokból a gazdasági 

tevékenységek kitelepülésének ösztönzése hozott eredményeket, de az erre a célra 

fordítható forrásoknak az olajválságot követő csökkenése miatt ez a politika már nem volt 

folytatható, valamint a kitelepült új munkahelyek nem bizonyultak fenntarthatónak. Ennek 

okai többek között a piaci szempontok háttérbe kerülésében, a technológiai elavultságban 

és a helyi munkaerő felkészületlenségében jelentkeztek. 

(3) A harmadik periódusban a nagy mozgásokat feladva, a helyi munkahelyek bővítésére 

helyezték a hangsúlyt. Az állami források hiánya és a korábbi politikák sikertelensége is 

                                                           
56

 Varga 1997 



visszavonulásra késztették az államot. A helyi adottságokra és a helyi 

kezdeményezőképességre alapozott területi politika indulásával a helyi foglalkoztatás-

fejlesztés koncepciója is megerősödött. 

A helyiek részéről a növekvő munkanélküliséget mérséklő megoldások keresését a 

személyes érintettség és a következmények közvetlen érzékelése motiválta.  

A helyi megoldások előtérbe kerülését a helyi szükségletek diverzifikációja, a 

szolgáltatások irányába történő eltolódása, a globális termékek iránti bizalom megbomlása, 

a technikai eszközök segítségével a távoli munkavégzés lehetőségeinek kiszélesedése 

erősítette. A későbbiekben – szintén a globalizáció ártalmai elleni védekezésként – a helyi 

piac védelme, a lokális identitás megőrzésének igénye tovább szaporította a helyi 

munkaerőpiaci beavatkozások indokait. 
 

1.3 A lokális munkaerőpiac néhány sajátossága 
 

Helyi munkaerőpiacon a lakóhelytől 50 km-es, kb. 40 perces körön belül elérhető 

munkahelyek és munkaerő összességét értjük. A lokalitás érvényesüléséhez elsősorban a napi 

utazásra fordított idő maximalizálását emeljük ki. A kilométerben mért távolság a közlekedés 

(technikai) fejlődésével természetesen változik.  

A helyi munkaerőpiac nem csupán földrajzilag elkülöníthető része a nemzeti 

munkaerőpiacnak, hanem (hasonlóan a helyi társadalomhoz) önálló sajátosságokkal is bír, a 

társadalmi, gazdasági, kulturális jellemzők miatt a keresleti – kínálati viszonyok 

karakterisztikusan eltérnek a környező területekétől. 

A munkaerőpiac általános felépítésének megfelelően a helyi munkaerő piac is jellemzően 

három elemből épül fel (3K-modell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ábra. A helyi munkaerőpiac elemei 

 

Kínálat: a helyi munkaerő alkotja és jellemzői: 

a. demográfiai sajátosságok: létszám, összetétel: nem, kor, családi állapot, dinamika 

b. kulturális sajátosságok: tudáskészlet (iskolai végzettség, szakképzettség, IT-készségek, 

nyelvismeret, helyi tudás), értékek (), motivációk, munkakultúra, tapasztalat,  

c. foglalkoztatottsági állapot: aktívak, inaktívak, eltartottak, munkát keresők 
 

Kereslet: a helyi munkaadók és az általuk kialakított munkahelyek alkotják és jellemzői: 

a. vállalkozássűrűség,  

b. nagyság (foglalkoztatottak száma, árbevétel nagysága szerint) 

c. vállalkozási forma (profitorientált, non-profit, közszolgálati) 

d. ágazati, tevékenységi struktúra 

e. tőkeerősség, eredményesség, profitabilitás 

f. dinamika 
 

kínálat kereslet 

közvetítők 



Közvetítők: a keresleti és kínálati oldalt kapcsolják össze és jellemzőik: 

a. számuk 

b. ügyfeleik száma 

c. kapcsolódó szolgáltatások (képzés, tanácsadás, mentorálás, adminisztratív segítség) 
 

Kínálati oldal 
 

1.3.1 Tartós munkanélküliség és következményei 

 

A magas munkanélküliségi ráták mellett különösen veszélyes a tartós munkanélküliség 

stabilizálódása. Tartós munkanélkülieknek a huzamosabb ideje munkát kereső és nem találó 

aktív korú lakosokat nevezzük. A magyar jogszabályok szerint a tartós munkanélküliként való 

nyilvántartás feltétele a betöltött 18. életév, legalább egy éves a munkaügyi regisztráció és 

együttműködés a területileg illetékes munkaügyi központtal, valamint az egy év alatt a 

megszakítások és aktív támogatások együttesen nem haladták meg a 31 napot. (A munkaügyi 

statisztikákban a 180 napon túli regisztrált munkanélküliek képezik a tartós munkanélküliek 

csoportját.) 

 

Tartós munkanélküliség vidéki térségekben 

A tartós munkanélküliséget a munkanélküliek körében magas arányban szereplő, nehezen foglalkoztatható 

alacsony iskolai végzettségűek, valamint a munkahelyek általános hiánya konzerválja. A vidéki térségekben 

mindkét feltétel teljesül, így a tartós (180 napon túli) munkanélküliek aránya jellemzően mindig is magasabb 

volt a vidéki térségekben, mint a városiakban.  
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2.ábra: A 180 napon túli munkanélküliek aránya az összes munkanélküliekből 1993 és 2010 között 

Magyarország kistérségeiben a kistérségek vidéki jellege szerint 

Forrás: KSH T-STAR adatok alapján saját szerkesztés 

A tartós munkanélküliek arányának a statisztikai adatokból kirajzolódó, láthatóan ingadozó, de 2003-ig 

csökkenő tendenciájával szemben a vidéki tartós munkanélküliség növekszik. A statisztikai adatok és a tényleges 

helyzet közötti különbségek részint a regisztrációban megjelenő és a tényleges munkanélküliek számának 

eltéréséből, részint a tartós munkanélküliséget ideiglenesen, összességében 31 napnál hosszabb időre 

megszakító, de tartós foglalkoztatást nem nyújtó aktív munkaerőpiaci támogatások, főként a közfoglalkoztatás 

gyakorlatából adódnak. Azaz a statisztikákban nem szerepelnek azok, akik nem állnak kapcsolatban a 

munkaügyi szervezettel, mert állásközvetítésük legalább 1,5 éve nem hozott eredményt. A néhány hétre 

(összességében legalább 30 napra) foglalkoztatottak, de az év többi részében ismét munkanélküliek szintén 



kikerülnek a statisztikákból. A jelenség nagyságrendjére utal, hogy már 2000-re a munkaügyi ellátások körébe 

belépők több mint 55%-a (egyes megyékben 60%-a) nem első belépő volt. Ugyancsak a helyzetet szépíti a tartós 

munkanélküliek inaktív státuszba menekülése. A regisztrált munkanélküliekből a nyílt munkaerőpiacra kilépő és 

ott tartós munkahelyre találók aránya a vidéki térségekben elenyésző. A tartós munkanélküliek létszámának 

csökkenése mögött sokkal inkább az említett munkaügyi szabályozási, statisztikai és az inaktívak táborát 

gyarapító mozgások keresendők. 

A halmozott hátrányok miatt az újból munkába állás, a mezőgazdasági kistermelővé vagy 

vállalkozóvá válás és az átképzés utáni munkavállalás stratégiái a tartós munkanélküliek 

számára csak korlátozottan választhatók. Két jellemző réteg vált dominánssá: (1) a társadalom 

perifériájára sodródott, hátrányos helyzetét újratermelő, lecsúszott, az öngondoskodást feladó 

réteg, (2) a túlélésre berendezkedő, alkalmi munkavégzésből, háztáji tevékenységből élő, 

ugyanakkor a segélyre való jogosultság megszerzéséhez éppen elegendő mértékben munkát 

vállalók csoportja. Mindkét réteg számít az állami segítségre, de az utóbbi még azon felül, 

munkavégzéssel is igyekszik megélhetését biztosítani.  

A tartós munkanélküliség veszélyei mindkét csoportban jelentkeznek, de korántsem 

egyenlő mértékben. Az egyik veszélyes következmény az elszegényedés. Anyagi szempontból 

a jövedelemnélküliség, az ezt követő szegénység válik fő problémává. A munkanélküli 

járadékból és a jövedelempótló segélyből nem lehet megélni egy családnak, noha erre 

kényszerül. Ugyanakkor az állásukat elveszítők szociális viszonyai egyre rosszabbak lesznek, 

és az idő múlásával a munkáltatók is bizalmatlanabbá válnak velük szemben, míg a folyamat 

eljuthat a passzív munkanélküliség kényszeréig, mert remény nélkül az emberek már 

értelmetlennek látják a munkahelykeresést. Ily módon az érintetteket nemcsak az anyagi 

ellehetetlenülés terheli, hanem a társadalomból való teljes kirekesztődés morálisan is 

gyengíti. Szociálpszichológiai ártalmakként az elszigetelődés, a társadalmi presztízs és 

önbecsülés csökkenése, családi konfliktusok, egészségügyi problémák, akár önpusztítás 

veszélye fenyegethet. Az érintett településeken az eddigi kezelhetetlen és így tartóssá vált 

tömeges munkanélküliség következményeként megjelenik a kéregetés, a falusi középrétegek 

elszegényedése, a tartalékok felélése, a válások és az alkoholisták számának a növekedése. A 

fiatalabb képzettebb és vállalkozóbb kedvű lakosság elvándorol, és az idősebb, az 

iskolázatlanabb, a kevésbé törekvő és igénytelenebb rétegek maradnak. A munkanélküliség 

tartóssá válása elértékteleníti az emberi tőkét, ami még inkább rontja a munkába állási 

esélyeket. A tartós munkanélküliség dominánssá válása tehát olyan ördögi kört indít el, mely 

az egyéni és családi tragédiákon túl egy-egy térség lecsúszását, a társadalmi és gazdasági 

problémák halmozódását hozza magával.  

 

1.3.2 Társadalmi nemekre érzékeny foglalkoztatás 

 

A modern társadalom jellemzően masculin.
57

 Ennek ellentmondani látszik, a nők magas 

foglalkoztatottsága Magyarországon. A nők foglalkoztatottsága 1990-ben meghaladta a 70%-

ot (a 25-54 éves korosztályban). A politikai rendszer változásától függetlenül is ható 

globalizációs és poszt-indrusztralizációs folyamatok által kierőszakolt súlyos gazdasági 

szerkezetváltás hatására megjelent, drasztikus méreteket öltő munkanélküliség első köre a 

férfiakat erősebben sújtotta. Ennek tulajdonítható, hogy a modern társadalmakban kevésbé 

jellemző módon a regisztrált munkanélküliek körében a nők aránya kisebb volt, mint a 

férfiaké.
58

 Az ugyan késleltetve, de a könnyűiparban is végbement tömeges leépítés miatt az 

arányok folyamatosan közeledtek, majd 2004-re a nők munkanélkülieken belüli aránya 
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meghaladta a férfiakét. Ehhez az is hozzájárult, hogy a munkanélküliséget mérsékelni hivatott 

közfoglalkoztatás a férfiakat preferálja. Részint, mert infrastruktúraépítési fizikai munkákra 

épül, részint mert a foglalkoztató önkormányzatok a „férfi a családfenntartó” alapelvet 

követik. Ha egy családon belül férfi és nő munkanélküli is van, a férfit hívják be dolgozni. Ez 

a tartós munkanélküliek nemek szerinti összetételére és az inaktív státuszba menekülés 

menetére is rányomta bélyegét. Az inaktív státuszba menekülés nők körében gyakoribb 

alkalmazására utal az is, hogy miközben a munkanélkülieken belül a nők arányának változása 

emelkedő trendet rajzolt ki, a tartós munkanélkülieken belül a nők aránya folyamatosan 

csökkent. (2006-tól enyhén ismét emelkedik.) 
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3.ábra: A nők aránya a regisztrált munkanélküliekből 1993 és 2010 között Magyarország 

kistérségeiben a kistérségek vidéki jellege szerint 
Forrás: KSH T-STAR adatok alapján saját szerkesztés 
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4.ábra: A nők aránya a regisztrált tartós munkanélküliekből 1993 és 2010 között 

Magyarország kistérségeiben a kistérségek vidéki jellege szerint 
Forrás: KSH T-STAR adatok alapján saját szerkesztés 

 



 

1.3.3 Romák körében szélsőségesen alacsony foglalkoztatottság és 
kiterjedt mélyszegénység 

 

A romák foglalkoztatottsága 1985 és 1993 között drasztikusan visszaesett
59

. A roma 

foglalkoztatottak száma ebben az időszakban 50%-kal, 125 ezerről 57 ezer főre csökkent, 

miközben az egész magyar társadalomban ez a visszaesés 13% volt. A munkaügyi 

szempontból különösen érzékeny északi és keleti régiókban összességében a 

foglalkoztatottság 17%-kal csökkent, míg a romák körében ugyanez az érték 59% volt. 

Ezt követően a roma foglalkoztatottak száma kisebb mértékben nőtt (1993 és 2003 között 57 

ezerről 80 ezer főre)
60

, de ez nem jelentette a foglalkoztatottsági ráta emelkedését, sőt kisebb 

csökkenés tapasztalható. A 2003. évi országos cigány felmérés idején a 15–74 éves cigány 

népesség 21%-a (Kertesi szerint 25,6%-a
61

) volt foglalkoztatott, szemben az 1993. évi 22%-

kal.  

A regisztrált roma munkanélküliek száma 57 ezerről 90 ezerre nőtt.
62

 Ezen adatokkal 

számolva a regisztrált munkanélküliségi ráta 52%. A munkanélküliség mértéke – miközben 

Magyarország össznépességét tekintve a munkanélküliség 1993 és 2003 között jelentős 

mértékben, 11,9%-ról 7,5%-ra csökkent – a romák körében enyhén növekedett, ami az 

országos átlagoktól való elmaradást is növelte. 

A lakóhely már 1993-ban is alapvetően befolyásolta a roma férfiak álláshoz jutási esélyét. 

A keleti országrészben feleakkora arányban voltak állásban, mint Budapesten és a 

Dunántúlon. A megkérdezettek közül a keleti régióban a munkaképes férfiaknak kevesebb, 

mint az ötöde dolgozott, a központi iparvidéken ellenben több mint 40%-a. Ezek a regionális 

esélykülönbségek nagyobbak voltak a nem roma férfiak között tapasztalható földrajzi 

eltéréseknél. 2003-ban is a fővárosban és környékén volt a legjobb a helyzet. A központi 

országrészben a roma férfiak és nők mintegy 43%-a rendelkezett valamilyen munkával. A 

Dunántúlon a romák 28%-ának, a keleti országrészben pedig 14%-ának van munkája. Ezen 

belül a nők kevesebb, mint 10%-a rendelkezik munkával. A vidéki férfiak aktivitási rátája 

mindenhol magasabb, mint a nőké, de nem közelíti meg a fővárosi férfiak körében mért 64%-

os arányt. A falvakban viszont a tíz évvel ezelőtti 27%-kal szemben csak a férfiak 20%-a 

dolgozik. 

A romák munkaerőpiaci helyzete (foglalkoztatottsági arány, nyugdíjasok, gyesen, gyeden 

lévők, tanulók, fiatalok elhelyezkedése, iskolai végzettség, szakmaszerkezet, regionális 

eloszlás, a végzett munka jellege, nem regisztrált tevékenységek végzése, a munka 

instabilitása) markánsan különbözik, mindamellett jellemzően továbbra is messze elmarad az 

egész magyar társadalométól. 

A romák munkavállalásának leggyakoribb akadályaként (1) az alacsony iskolai végzettség, 

a szakképzettség hiánya, (2) a segélyezési politikából fakadó anyagi érdekeltséghiány, az 

alacsony, ill. egyoldalú motiváció, (3) a szegregációból is adódóan befelé forduló hálózatok 

dominanciája miatt a követhető minták hiánya, a szegregált lakóhelyek nem is annyira 

közlekedési, mint inkább társadalmi elzártsága, valamint (4) a diszkrimináció jelennek meg. 

Természetesen mindezek csakis a legfőbb ok: (5) a munkastruktúra számukra kedvezőtlen 

alakulása, az abszolút munkahiány után következnek.  

Az említett okokat kiegészítve lehetővé vált a romák foglalkoztatottsági helyzetét alakító 

tényezők, valamint az alacsony foglalkoztatásból adódó következmények ok-okozati 
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rendszerének felvázolása.  

A romák alacsony foglalkoztatottságából fakadó következmények között szociális, morális, 

gazdasági és politikai vonatkozásúak is vannak és nem csupán az egyes egyéneket, 

családokat, de az egész magyar társadalmat érintik. A legfontosabb problémák: (1) 

Szegénység – amennyiben az egy főre jutó havi átlagos jövedelem 50%-át tekintjük a 

szegénység határának, a cigányság ¾-e tartozik a szegények közé. (2) Morális problémák: 

társadalmon kívüliség, agresszivitás, kriminalizálódás – alapvető magatartásváltás, a 

társadalmi együttélés alapját képező értékrend sérülése. (3) Gazdasági problémák: 

munkaerőhiány egyes területeken, magán- és közjavak pusztulása – a roma népesség magas, 

egyes térségekben 40-50%-ot meghaladó aránya esetén a helyi fejlesztés humánerőforrását 

szinte kizárólag a roma népcsoport aktív korú tagjai képezik, amennyiben ők nem képesek 

hatékony munkavégzésre, az az egész térség gazdaságát visszahúzza, úgyszintén a térségi 

gazdasági teljesítményeket visszafogó hatással jár a kriminalizálódás következtében az 

erőteljesebb vagyonvédelem szükségessége. (4) Politikai problémák: együttélési konfliktusok, 

megosztottság és gyűlölet – a fenti következmények mindegyike növeli a többségi 

társadalomban a romákkal szembeni érzelmeket, ami a roma programok hatástalanságával 

párosulva az előítéletek növekedéséhez, nyílt romaellenességhez vezet. 

A társadalmi-gazdasági hatások a demográfiai trendek és a munkakereslet várható 

alakulása következtében tovább súlyosbodnak. A munkastruktúra változásában az évtized 

elején jelzett néhány kedvező, ugyan csak a roma munkaerő kompetenciáinak, 

munkakultúrájának dinamikus javulása esetében hasznosítható tendencia is a távolabbi jövő 

ígérete maradt. Különösen az építőiparban, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó 

szolgáltatásokban, az egészségügyben prognosztizáltak a szakértők munkaerőkereslet 

növekedést, ám ez a pénzügyi és gazdasági válság miatt megtorpant. 
 

1.3.4 Munkaerő-tartalékok és munkavállalási motivációk 

 

A szükségletek kielégítésében a munkának meghatározó szerep jut. A munka – tágabb 

értelmezése szerint – a szükségletek kielégítésének közvetlen, piacon kívüli formájában és a 

szükségletek kielégítéséhez szükséges pénz megszerzése érdekében a munkaerő piaci 

hasznosítása formájában is kulcs szerepet játszik. A munkavállalás elutasítása egyaránt 

jelentheti a munkaerőpiacon kívüli, a háztartásban végzett munka előnyben részesítését és a 

munka nélküli jövedelemszerzés formáinak preferálását. 

A munkavállalási motivációk vizsgálatakor az alkalmazottá válás irányába mozdító 

késztetések, a munka kereséséhez és vállalásához vezető döntési folyamat megismerésére 

törekszünk.  

A modern társadalom alapvető sajátossága a munkaerő piaci értékesítése, a végzett 

munkáért kapott díjazásból a szükségletek kielégítéséhez szükséges termékek és 

szolgáltatások megvásárolása. A munkaerőpiacon a munkaerő értékesítése történhet 

önfoglalkoztatóként vagy alkalmazottként való foglalkoztatásban. Ez utóbbi lehet legális és 

fekete munka. Amikor munkavállalásról beszélünk első sorban a legális alkalmazotti viszony 

létesítésére gondolunk.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.ábra: A munkavállalási döntések sémája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szükségletek kielégítésére választott, vagy gyakorta inkább kapott megoldások 

megszabják az egyén munkaerőpiaci státuszát. A fő munkaerőpiaci kategóriák között azonban 

számos köztes állapot is létezik. Ezek egy modelljét rajzolta fel Gábor R. István 

tanulmányában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.ábra: Munkaerőpiaci státuszok és köztes állapotok 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Témánk szempontjából a „reményvesztett állástalanok” és a pótlólagos állásigénylők” 

lehetnek különösen fontosak. Ezeket a csoportokat Gábor R. István így jellemzi: 

Szükségletek kielégítésének módja 

A. Munkaerejét közvetlenül 

hasznosítva 

B. Munkaerejét a munkaerőpiacon 

hasznosítva 

C. Nem munkával 

B1. Önfoglalkoztatóként, 

vállalkozóként 

B2. Alkalmazottként legálisan illegálisan 

szerencsejátékból 

legálisan feketén 

teljes munkaidőben részmunkaidőben alkalmi 

munkából 

járadékból 

mások 

tulajdonának 

elvételéből 

segélyből, 

támogatásból 

csalásból, 

ügyeskedésből

, uzsorából 

MUNKANÉLKÜLIEK 

FOGLALKOZ- 

TATOTTAK 

GAZDASÁGILAG 

INAKTÍVAK 

Önként részidőben 

 dolgozók 

Nem hivatalosan foglalkoztatottak 

Kényszerűen 
részidőben dolgozók 

Közmunkások 

Reményvesztett állástalanok 

Pótlólagos állásigénylők 

Átképzésben 

részesülők 



„Reményvesztett állástalanoknak azokat a „passzív munkanélkülieket” tekintik, akik nem 

látván reális esélyt az elhelyezkedésre, felhagytak az álláskereséssel, s így nem 

munkanélkülinek, inkább gazdaságilag inaktívnak, munkaerő-állományon kívülinek 

minősülnek. A tapasztalatok szerint számuk konjunktúra-ellentétesen – recesszióban felfelé, 

fellendüléskor lefelé – ingadozik, ami a kényszerű állástalanság mértékének tényleges 

alakulásához képest recesszióban lefelé, föllendüléskor fölfelé torzítja a munkanélküliségi 

rátát. A munkaerő-állomány reményvesztettségből fakadó konjunktúra-egyező ingadozásával 

szemben a pótlólagos állásigénylők, minthogy számuk konjunktúra-egyezően ingadozik, pont 

fordítva: a munkaerő-állomány konjunktúra-ellentétes ingadozása irányába hatnak. Azokat a 

hivatalosan munkanélkülinek minősülő állástalanokat sorolják ugyanis közéjük, akik 

háztartásuk valamely munkanélkülivé vált tagjának kieső jövedelmét pótlandó lépnek 

átmenetileg be a munkaerő-állományba.” 
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A munkát vállalni nem akaró munkaképes lakosok munkából való kimaradása a 

foglalkoztatási rátában 1,5 százalékpont kiesést jelent. A foglalkoztatási szint EU-ban kitűzött 

70%-ra növelése tehát (más munkaerő-tartalék nem lévén) a munkavállalásra motivált 

munkanélküliek és inaktívak munkához juttatásával, valamint további inaktívak motiválásával 

érhető el. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a munkavállalási esélyek elsősorban a 

munkavállalást nehezítő „objektív” feltételek az iskolázatlanság csökkentésével, a háztartási 

és idénymunkák „kifehérítésével”, az ingázást segítő közlekedési feltételek javításával, a 

munkabér és a szociális segély közötti olló kinyitásával érhető el. 

A munkavállalás motívumai az alábbiak: (1) Szükségletek: valamilyen hiányállapot, aminek 

ki nem elégítése feszültséget, fájdalmat okoz. A szükségleteknek irányító szerepük van. Azt 

határozzák meg, hogy sok lehetséges cselekvés közül adott pillanatban melyik fog 

megjelenni. Nem ágyazható be teljesen a szükségletek témakörbe, de azzal szorosan 

összefügg a viselkedés hajtómotorja, a drive, ami akkor lép fel, ha a szükségletekben 

jelentkező hiány következtében megbomlik a belső egyensúly és olyan speciális viselkedésre 

késztet, ami ezeket a szükségleteket csökkenti. A tömeges munkanélküliség megjelenésével a 

szükségletek visszafogása tipikus családi stratégiának bizonyult. (2) Szokások: A család és az 

iskola által a szocializációs folyamat során átörökített, a munka jelentéséhez, 

elfogadottságához, a szükségletek kielégítése során játszott szerepéhez kapcsolódó felfogások 

és viselkedési minták összessége, ami a rendszerváltás során jelentősen sérült. A régi minták 

eltűntek és nem követte azokat más. (3) Elvárások, megfelelés: A külső környezet által a 

munkavállaló felé a munkavállalással és a munkavégzéssel kapcsolatos követelmények és 

preferenciák, valamint az ezeknek való megfelelésre ösztönző eszközök együttese. A 

munkanélküliség társadalmi elfogadása a munkát, mint a megfelelés eszközét leértékelte. (4) 

Megélt élményekből, tapasztalásokból következő érzelmek: értékelő, minősítő lelki jelenségek, 

jelzik a bennünket érő ingerek pozitív vagy negatív, kedvező vagy káros voltát. Ebben 

tükröződik szubjektív viszonyunk a megismert valósághoz. Az ún. magasabb rendű érzelmek 

tapasztalás, tanulás során alakulnak ki. A legalapvetőbb érzelemfajták az öröm és a fájdalom 

érzése. Ezek arra indítanak, hogy a kellemes állapotot megfelelő viselkedéssel minél tovább 

fenntartsuk, illetve a kellemetlent megszüntessük, elkerüljük. A félelem is ilyen tapasztaláson 

alapuló érzelem. A büntetéstől való félelem és a tartóssá vált félelemérzés, a szorongás a 

munkavállalásra is kihathat. 

A munkavállalási motivációk időbeni változására a makro-gazdasági és –társadalmi 

változások voltak a legnagyobb hatással. Korszakonként minden munkavállalási motívum 

tekintetében jelentős változások játszódtak le. Szembetűnő azonban a „fáziskésés”, azaz a 

korábbi időszakban kialakult beállítódások tovább működése. Ez az időbeni eltolódás 

stresszhez, a társadalmi funkciók egyént és a közösséget is próbára tevő működési zavaraihoz 

vezetett. Napjaink problémáinak megértését segítő másik felismerés az előző rendszerben 
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kialakult normák, beidegződések új feltételrendszerek közötti továbbélése. Így a 

„gulyáskommunizmus” keretei között a közösségi tulajdon bázisán, a szövetkezetekhez 

kötődő integrációban kifejlődött háztáji gazdaság, az ahhoz kapcsolódó akkor elfogadott 

technikák továbbélése a magántulajdonra épülő kapitalizmus keretei között részint 

mindennapi konfliktusokhoz, részint a „fekete” gazdaság bizonyos szintjeinek és formáinak, 

valamint az inaktívak magas számában és arányában is tükröződő ún. „potyautas” 

magatartásnak a közvéleményben való elfogadottságához vezetett. 

A munkavállalási motivációk térbeni változásairól csak óvatos megállapítások tehetők. Az 

azonban egyértelműen bizonyítást nyert, hogy településtípusok, azaz város és falu 

tekintetében a motivációk és a munkával szembeni elvárások eltérőek. A falvakban, ahol a 

városokhoz képest az átlagos iskolai végzettség egy egész osztállyal alacsonyabb és kevesebb 

az idegen nyelvet beszélők aránya, a munkaerőpiaci pozíció önértékelése kedvezőtlenebb és a 

munkaerőpiaci helyzet változását kevésbé valószínűsítik. Kisebb az önálló, rugalmas 

munkaidőben végzett munka iránti igény, a vállalkozóvá válás iránti érdeklődés és magasabb 

az elhelyezkedni nem akarók aránya. A térségek tekintetében a gazdasági szerkezet, a 

gazdasági hagyományok, a domináns gazdasági ágazat, a gazdasági centrumoktól való 

távolság függvényében eltérő módon alakulnak a jellemző munkavállalási motívumok, ill. 

azok súlya a munkavállalási szándékokban és döntésekben. 

A munkavállalást akadályozó „szubjektív” feltételek megerősíthetők – a „jó gyakorlatok” 

tanulságai szerint – : (1) a munkavállalás biztonságának megteremtésével; (2) a gyermekek, 

fiatalok munkára szocializálásának erősítésével; (3) a sikeres munkavállalói magatartások, a 

kitörés lehetőségeinek széles körben történő megismertetésével; (4) a legsúlyosabb helyzetben 

lévők külső kapcsolatokkal is rendelkező hálózatokba való bevonásával; (5) a munkából 

szerezhető sikerélmény és ezáltal az önbizalom növelésével, a munkavégzésben az egyén által 

teljesíthető követelmények kitűzésével, a teljesítményelvárás fokozatos növelésével; valamint 

(6) a folyamatos „learning by doing” típusú képzéssel és mentorálással. 

 
A munkanélküliek álláskeresési magatartását, a munkavállalási döntéseket jellemzően meghatározó tényezők és 

a jellemző munkavállalási stratégiák 

 

Az egyén döntésének eredménye, hogy szükségletei kielégítéséhez melyik utat választja. Azt azonban látnunk 

kell, hogy ez a döntés korántsem önkéntes. A munkavállalásra vonatkozó döntések a bemutatott munkavállalási 

motivációk, mint belső ösztönzők érvényesülése mellett, négy alapvetően külső tényező eredőjeként születnek 

meg. Ezek a döntések feltételrendszerét meghatározó alaptényezők: 

1. Az egyén demográfiai, társadalmi-gazdasági háttere (társadalmi nem, életkor, iskolai végzettség, szakma, 

lakóhely, családi háttér, közlekedési mobilitás) – meghatározza a munkavállaló munkaerőpiaci helyzetét, a 

munkával kapcsolatos értékeit, kapcsolatrendszerét és részint tájékozottságát is. 

2. Az elérhető munka jellege, minősége, távolsága, munkafeltételek – függenek a térség gazdasági jellemzőitől, 

de azon belül az egyén munkaerőpiaci kvalitásai is leszűkítik a lehetőségeket. 

3. Munkavégzésért elérhető ellenszolgáltatás, a munka díjazása – függ magától az adott munkától, de az 

alapkérdés, hogy hogyan viszonyul az egyén által önértékelése és tájékozottsága alapján felállított elfogadási 

bérküszöbhöz. 

4. Alternatívák ismerete, tájékozottság – meghatározza az egyén önértékelését, a munkával, a bérezéssel 

szemben támasztott követelményeit, a lehetőségek számbavételének teljességét. 

A munkavállaló döntése a nem kis részben a munkaerőpiaci helyzetből adódó tájékozottsága és a munkavállalási 

motívumok (szükségletek, szokás, elvárások, tapasztalat és érzelmek) szűrőjén keresztül értékelt munka-

tulajdonságok, valamint a várható díjazás mérlegelésén keresztül születik meg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26.ábra: A munkavállalási döntés szempontrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szükségleteik kielégítésének módjaként a legális munkavállalást választó munkanélküliek céljuk elérése 

érdekében különböző stratégiákat követhetnek. Ezeknek legjellemzőbb komponensei a következők: 

1. Álláskeresés. 

2. Képzettség, szakképzettség javítása. 

3. Referenciák szerzése, maguknak a témába való „bedolgozása”. 

4. Ingázás vállalása 

5. Elköltözés. 

 

Keresleti oldal 

 

1.3.5 Munkaadói érdekek és preferenciák 
 

A munkaadói oldalon profit orientált vállalkozásokat, a közszféra szervezeteit és civil 

szervezeteket egyaránt találunk. A három szektorba tartozó munkaadók érdekei és a 

munkaerővel kapcsolatos preferenciái különböznek. 

 

Versenyszféra: a legfőbb érdek a profit maximalizálása, ehhez a versenyképesség erősítése. A 

piaci versenyben a minőségnek, a termelékenységnek, a vagyonvédelemnek, a 

rugalmasságnak kitüntetett jelentősége van. Ezek eléréséhez kvalifikált és tovább képezhető, 

megbízható, gondos, lojális munkaerőre vágynak, ám ugyanakkor igyekeznek a személyi 

költségeket visszafogni. E tekintetben különböző stratégiákat követhetnek: 

a. engednek a munkaerővel szemben támasztott minőségi követelményekből a 

bértakarékosság érdekében, ami azonban megbosszulhatja magát és visszaüthet a 

termelés minőségére, 

b. beérik kisebb létszámú, de minőségi munkaerővel, aminek ára a munkaerő túlhajtása 

lehet. 

 

Közszféra: a közfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása, a közkiadások csökkentése 

és az állampolgárok (szavazók) elégedettségének elérése vezérli. Ennek tükrében a 

munkaerő-piaci helyzet 

a munka 
jellemzői 

a munka díjazása 

Tájékozottság 

+ 

Motívumok 

Munkavállalás vagy 

elutasítás 

Munkavállalás nélkül 

elérhető jövedelem 



foglalkoztatott munkaerőtől azt várja, hogy olcsón, a polgárok elégedettségére lásson el 

közszolgáltatásokat, állítson elő javakat. Közvetlen közfeladattól független gazdasági 

tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatást a közvagyon működtetéséhez és gyarapításához, 

vagy valamely közérdek kielégítéséhez kapcsolva valósít meg. A gazdasági, a szociális és a 

politikai érdekek időnkét keveredhetnek, ezáltal társadalmi – politikai konfliktusokat 

okozhatnak. 

 

Civil szféra: a munka mint megélhetési (a megélhetéshez szükséges  jövedelemszerzési) és 

mint alkotási lehetőség, örömforrás érdekli. A munka közvetlen eredménye számukra kevésbé 

fontos, kivétel, ha az közvetlenül valamely szükséglete kielégítéséhez kapcsolódik. A 

foglalkoztatási kérdésekben a civil szektoron belül működik a szolidaritás, szívesen 

alkalmaznak a munkaerőpiacról kiszoruló, de az adott feladat ellátására képes munkaerőt.  
 

1.3.6 Foglalkoztatási formák és szabályok  

 

A foglalkoztatás formáit jogszabályok rögzítik és szabályozzák. Magyarországon a Munka 

Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint a megbízási jogviszony szabályait rögzítő 

Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. Tv. 474.§-487.§-ig) tartalmazza a foglalkoztatás tipikus 

és atipikus formáinak meghatározásait. 

 

A foglalkoztatás, munkaszerződések formái (tipikus) 

- Határozatlan idejű, hagyományos, teljes munkaidős szerződés: A munkaviszony 

határozatlan időre szól. Olyan munkaszerződés, melyet a munkáltató és a munkavállaló 

nem előre meghatározott időtartamra köt. 

- Határozott idejű munkaszerződés: A munkaszerződésben meghatározzák az időtartamát, 

de az öt évet nem haladhatja meg. Ez a kitétel nem vonatkozik a vezető állású 

dolgozókra. A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel, 

rendkívüli felmondással, vagy a próbaidő alatt azonnali hatállyal szüntethető meg. 

 

A nem tipikus (atipikus) foglalkoztatási formák 

- Részmunkaidős foglalkoztatás: Csak akkor foglalkoztathat így a munkáltató, ha ebben a 

munkavállalóval a munkaszerződésben külön megállapodik. Napi, heti vagy havi 

munkaidő, legkisebb mértéke nincs korlátozva, így az akár napi fél óra, heti négy óra 

vagy havi tíz óra is lehet. A legrövidebb munkaidő napi négy óránál rövidebb nem lehet, 

ettől részmunkaidős foglalkoztatás esetén el lehet térni, de csak akkor, ha a felek ebben 

kifejezetten megállapodnak. 

- Rugalmas munkaidő: A kötetlen és a kötött munkaidő kedveredésének egyik formája. A 

munkáltató meghatározza munkahelyen kötelezően eltöltendő munkaidőt, az ezen 

túlmenő munkaidő beosztására azonban már a munkavállaló jogosult. Pl. a felek 

megállapodása szerint a munkavállalónak 9 órától 15 óráig kell a munkahelyen 

tartózkodnia, ezt nevezzük törzsidőnek, az ezt megelőző és követő időszak a peremidő, 

ami 7-19 óra kötött tart. Így tehát a munkáltató a munkaidőnek csak egy részét osztja be, 

a másik hányadának felhasználásáról a munkavállaló dönt. 

- Kötetlen munkaidő: A teljesen kötetlen munkaidő nehezen ellenőrizhető és ezért a 

vezetőkön túl a munkavállalóknak csak bizonyos rétege számára elérhető. Ez az ún. 

feladatokhoz igazodó munkarend. A munkavállaló ez esetben maga jogosult beosztani 

munkaidejét. Pl. önálló munkát végzők (pl. biztosítási ügynök). 

- Bedolgozói jogviszony: Határozatlan és határozott időtartamra is: A bedolgozó a 

munkáját általában saját lakásán, saját munkaeszközzel, önállóan, a munkáltató közvetlen 



irányítása nélkül, de a foglalkoztató által biztosított anyaggal (nyersanyag, kész-, fékész 

termék) végzi. Az úgynevezett „biztosított bedolgozói” jogviszony a folyamatos 

foglalkoztatás garanciálisabb formája. 

- Több munkáltató által létesített munkaviszony: Több munkáltató és a munkavállaló a 

munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg.  

- A munkakör megosztása: Munkakörmegosztás esetén egy feladatkörre több 

munkavállalót szerződtet a munkáltató. Ennek alapján kell meghatározni a közösen 

ellátott munkakört mellett a munkavállalókra vonatkozó feltételeket. A kikötött 

munkakör ellátására a munkavállalók együttesen vállalnak kötelezettséget. A munkaidő 

beosztására a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.. 

- Távmunka és típusai: Végezhető munka-, megbízási és vállalakozási jogviszonyban is, 

lehet teljes-, részmunkaidős, vagy alkalmi. A munkáltató működési körébe tartozó 

tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől 

elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a 

munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló. 

- Otthon végzett munka: A távmunkavégzés alapvető formája, néhányan munkájuk 

többségét otthon végzik, míg mások a munkaidő egy részét megosztják otthonuk, illetve 

munkahelyük között. 

- Mobil távmunka (Pl.: tanácsadók, területi képviselők, üzletkötők): Mobil" vagy 

"vándorló" távmunkások által végzett távmunka, amely a munkavállaló munkájával 

kapcsolatos utazásaihoz, vándorlásához kapcsolódik. 

- Virtuális irodában végzett munka: Az ICT eszközök lehetővé tették a multinacionális 

méretű vállalatoknál a fizikai együttlét nélküli csoportos munkavégzést. A hálózatos 

szervezetek esetében tehát az irodai infrastruktúra feloldotta az időbeliség és térbeliség 

problémáját, ezáltal a szervezet „online” üzemmódban, folyamatosan működőképessé 

vált, az információk áramoltatásának reakcióideje pedig minimálisra csökkent. 

- Távmunka-központokban (teleirodában), teleházakban végzett munka: Ezek a teleházak, 

közös távmunka központok, olyan szervezési megoldások, amelyek révén a cég 

központjához vagy a munkavállalók többségéhez közeli helyen az irodai működés 

feltételeit teremtik meg, annak érdekében, hogy a költséges és fárasztó ingázást 

mérsékelni lehessen. 

- Kölcsönzött munkaerő: A kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 

munkavállalót - ellenérték fejében - munkavégzésre átengedi a kölcsönvevőnek. A 

kölcsönbeadót terhelik a foglalkozatással összefüggő kötelezettségek. 

- Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony: A 

mezőgazdasági, turisztikai és alkalmi munkavégzésre létesíthető munkaviszony. Az 

alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített 

munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – 

a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a 

munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos 

statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg. 

- Munkavégzés behívás alapján: A legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződés alapján a munkakörébe tartozó feladatok 

esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét. Ebben az esetben a 

munkaidőkeret tartama a négy hónapot nem haladhatja meg. 

- Önfoglalkoztatás: Az önálló céggel nem rendelkező, azaz a jogi személyiség nélküli 

vállalkozások dolgozó tulajdonosai (a hazai köznyelvben: a kisvállalkozók), függetlenül 

attól, hogy vannak-e alkalmazottaik. 

- Diákok foglalkoztatása: A tanuló– alkalmazható: munkaviszonyban; munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel); vagy egyszerűsített 



foglalkoztatás keretében, háztartási alkalmazottként (pl. babysitter). Kizárólag a diákok 

munkavállalásához kötődő foglalkoztatási forma is létezik: az iskolaszövetkezetben 

nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tag 

munkavégzése, tanulószerződés, a hallgatói szerződés és az együttműködési 

megállapodás alapján történő munkavégzés. 

- Ösztöndíjas foglalkoztatás (munkatapasztalat-szerzés biztosítására jön létre): A gyakorlati 

ismeretekkel nem rendelkező, foglalkoztatási jogviszonyban még nem állt pályakezdő a 

szükséges gyakorlat megszerzése céljából legalább 9 hónapig, legfeljebb egy évig 

speciális jogviszonyban állhat, mely gyakorlati tapasztalatszerzéssel összekötött képzést 

is tartalmaz a felsőfokú végzettségű pályakezdőknek. 

- Megbízási jogviszony (Ptk. szabályozza): A jogviszonyban egymással mellérendelt 

viszonyban vannak. A megbízás ún. gondossági kötelem. Azaz nem az eredményes 

tevékenységért felel a megbízott, hanem azért, hogy gondosan jár el a megbízó 

érdekében. Az eredmény orientáltság alapján lehet a vállalkozási jogviszonytól 

elkülöníteni. 
 

Közvetítők 

1.3.7 Munkaerő-piaci szolgáltatások 

 

A munkahelykeresést, a munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a 

munkahely megtartását segítik a munkaerő-piaci szolgáltatások. 

A munkaerő-piaci szolgáltatások célcsoportjait az álláskeresők, a munkaadók, valamint a 

térségi foglalkoztatás növelése érdekében tevékenykedő szervezetek alkotják. 

A munkaerő-piaci szolgáltatások formái: 

1. munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,  

2. munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

3. munkaközvetítés. 

 

1. Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása 

Az információnyújtás elsődleges célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres 

álláshelyek betöltését. A foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, 

valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi 

jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a 

munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással 

összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását 

tartalmazza. Történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés 

keretében. 

 

2. Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 

Munkatanácsadás: Segítséget nyújt a pályaválasztásban, pályamódosításban, az egyéni 

munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában, az elhelyezkedési esélyek növelésében, illetve a 

munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.  

Pályatanácsadás: Célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának 

elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének 

megfelelő pályaterv kialakítása. 

Álláskeresési tanácsadás: Azoknak célszerű igénybe vennie, akik munkát akarnak vállalni, 

valamint álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tanacsadas&switch-content=ak_munkatanacsadas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_tanacsadas&switch-content=ak_palyatanacsadas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full


ismeretekkel, gyakorlattal. Létezik álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás, illetve 

Álláskereső Klub is.  

Álláskereső Klub: Hozzásegíti a résztvevőket, hogy az álláskeresési technikákat 

gyakorolhassák, illetve a klub segítségével a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a 

számukra megfelelő munkahelyet. 

Rehabilitációs tanácsadás: Megváltozott munkaképességűek számára nyújt segítséget a 

számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és 

megtalálásában.  

Pszichológiai tanácsadás: Segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az 

– életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő – elhelyezkedésüket akadályozó 

tényezőket. 

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás: Célja szakmai, módszertani segítségnyújtással 

hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői 

közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a 

vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez. 

 

3. Munkaközvetítés 

A munkaközvetítés keretében kapcsolatot tartanak azokkal az álláskínálókkal, akik 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatni kívánnak, továbbá elősegítik 

ennek érdekében a munkát keresők és az álláskínálók találkozását. A munkaközvetítés lehet 

egyéni közvetítés vagy csoportos közvetítés. 

Források: http://www.afsz.hu; http://vallalkozas.munka.hu 
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Gyakorlatok:  

1. Értelmezze a globális folyamatok lokális következményeit az 1. táblázat alapján! 

2. Állítson össze szakirodalmi bibliográfiát nemzetközi és hazai munkaerő-piaci 

sajátosságokat 2000 óta vizsgáló művekből! 

3. A KSH és a NFSZ adatai alapján állítson össze a foglalkoztatás magyarországi regionális 

különbségeit bemutató adatsorokat (nemek szerinti aktivitási ráta, inaktívak aránya, 

foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta, tartós munkanélküliek aránya 1990-től az 

elmúlt évig) és a szakirodalom segítségével elemezze azokat! 

4. Foglalja össze a romák foglalkoztatásának főbb sajátosságait a szakirodalom alapján! 

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=Web


 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Mely tényezőkre helyezi a hangsúlyt a lokalitás értelmezésekor a szociológia, a 

politológia, a közgazdaságtan, a geográfia, a regionális tudomány?  

2. Melyek a lokalitás legfőbb jellemzői a régióhoz viszonyítva? 

3. Mely folyamatok erősítették fel a helyi fejlesztés jelentőségét a foglalkoztatási problémák 

megoldásában? 

4. Mely alapelvekre épül a fenntartható fejlődés koncepciója és a 90-es évektől kibontakozó 

területpolitika? 

5. Hasonlítsa össze a fejlesztés top-down és bottom-up modelljeit! 

6. Melyek a sikeres helyi fejlesztés feltételei és alapelvei? 

7. Milyen munkaerő-piaci trendek és korábbi tapasztalatok indokolják a helyi munkaerőpiaci 

beavatkozásokat? 

8. Értelmezze a lokális munkaerőpiac keresleti, kínálati és közvetítői oldalát! 

9. Milyen globális és nemzeti munkaerő-piaci sajátosságokkal kell számolni a helyi 

foglalkoztatás-fejlesztés során? 

10. Milyen tényezők mozgatják a munkavállalók munkavállalási motivációit és stratégiáit? 

11. Milyen foglalkoztatási formák közül választhatunk a helyi foglalkoztatás bővítése során? 

12. Milyen munkaerő-piaci szolgáltatások segíthetik a helyi foglalkoztatás bővítését? 

 



2 Helyi foglalkoztatás-fejlesztés 

2.1 Helyi foglalkoztatási potenciál mérése 

 

A helyi foglalkoztatási potenciált, azaz egy lokális területnek (településnek vagy kistérségnek) 

a munkaerő lekötésére való képességét a helyi munkaerőpiac oldalai és azok tényezői 

határozzák meg.  

Egy adott hely, térség munkaerő-felvevő képessége függ az elérhető munkaerő számától, a 

helyben működő vállalkozások, közszolgálati intézmények, civil közösségek által működtetett 

munkahelyek számától, az önfoglalkoztatás lehetőségeitől (és tágabb értelemben az ingázási 

lehetőségektől). 

Számítása történhet: 

a. az összefüggések egyetlen képletbe tömörítésével, 

b. rangsor- vagy Bennett-módszerrel, 

c. többváltozós statisztikai elemzési módszerrel. 

Mindhárom módszer több terület egymással való összehasonlításában mutatja a foglalkoztató 

képesség erősségét vagy gyengeségét. 

 

a. Elemzéseinkhez használhatjuk az alábbi képletet: 

V

HF

MKK

N

N

V

MKK

HF
  

ahol: 
HF:  helyben foglalkoztatottak 

MKK: munkaképes korú népesség 

V: vállalkozások 

N: népesség 

 

A helyi foglalkoztatási képességet ekkor a vállalkozássűrűségből (V/N), a demográfiai 

vitalitásból (N/MKK) és a helyi vállalkozások foglalkoztatási képességéből (HF/V) vezetjük 

le. A végeredményt e tényezőkre bontva értelmezzük.  

 

b. A rangszám- vagy a pontozásos Bennett-módszerhez az alábbi mutatókból válogathatunk: 

 munkaerő-piaci aktivitás: aktív munkaerő száma (foglalkoztatottak + álláskeresők) a 

népességhez viszonyítva  

 vállalkozássűrűség: működő vállalkozások száma az aktív munkaerőhöz viszonyítva 

 vállalkozások foglalkoztatási kapacitása: egy vállalkozásra jutó helyben 

foglalkoztatottak száma 

 helyi foglalkoztatottság: helyben foglalkoztatottak aránya a munkaképes korúakhoz 

képest 

 jövedelemszint: egy adózóra jutó SZJA alap 

 krónikus munkanélküliség: tartós munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül 

 foglalkozási szerkezet: a mezőgazdaságban, az iparban, a szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak aránya 

 aktív munkaerő iskolai végzettsége: összevont teljesített iskolai évek száma ( a 

statisztikákban szereplő különböző iskolatípusokhoz rendelhető iskolaéveket (be nem 

fejezett általános iskola: 6 év; befejezett általános iskola: 8 év; középiskola érettségi 

nélkül szakmai oklevéllel: 11 év; középiskola érettségivel: 12 év; egyetem, főiskola: 

16 év) súlyozzuk az egyes iskolatípusonkénti végzettség szerinti megoszlással)  



 

Rangszám módszerrel a különböző mutatók szerint kialakított rangsorok szerinti 

helyezésszámokat adjuk össze. Azt a térséget tekintjük a legkedvezőbb helyzetűnek (a 

“legfejlettebbnek”), amelyben a rangszámok összege a legkisebb. A rangsorolásnál persze 

külön figyelnünk kell az olyan mutatókra, melyek értékeiket tekintve éppen ellentétesen 

viselkednek, mint a többi mérőszám. Ilyen például a munkanélküliségi ráta, ahol a magas 

értékek nem a kedvező, hanem a kedvezőtlen helyzetet mutatják, rangsorolásuknál tehát 

fordított logikát kell alkalmazni.)  

 

A Bennett-féle komplex mutató meghatározásához minden mutató egyes értékeit az adott 

mutató maximumának százalékában fejezzük ki. Ezen értékek súlyozatlan számtani átlaga egy 

olyan komplex mutatót eredményeznek, melyek értékei 0 és 100 közé esnek.  

 

c. Ugyanezen mutatók alapján végezhetünk SPSS programmal faktor- és klaszter-elemzést. 

 

 

2.2 Helyi foglalkoztatási szükséglet felmérése 

 

A szükségletek felmerése történhet a tényezők részletes elemzésével, a problémák deduktív, a 

jelen állapotból kiinduló objektív feltárásával és a közösség tagjai szubjektív elvárásainak 

közvetlen felmérésével és összesítésével. 

Az igények meghatározásakor a lakosság számából és összetételéből, a meglévő gazdasági és 

szolgáltatási kapacitásokból, mint „kemény” mutatókból számítható igények mellett 

figyelemmel kell lennünk az ún. „puha” technikákkal feltárt igények területeire és volumenére 

is. Egyik forrás sem abszolutizálható azonban, mert a csupán a statisztikai adatokra építő 

tervezés könnyen elszakadhat a kulturális elemeket, szubjektív tényezőket és számtalan más, a 

vizsgálatba be nem vont körülményt is ötvöző valós igényektől, míg a csupán a lakossági, ill. 

közösségi megkérdezések alapján megfogalmazott igények túlzásokat, már meglévő, csak 

esetleg nem jól hasznosított kapacitások figyelmen kívül hagyását, párhuzamos fejlesztéseket 

okozhat. A lakossági, ill. közösségi igényfelmérés kijelölheti a kielégítetlen igények területét, 

a megcélzott minőséget, míg a statisztikai elemzés a kialakítandó kapacitások mennyiségének 

meghatározásához adhat támpontot. 

Ennek megfelelően a fejlesztési igények beazonosításához használhatunk: 

1. statisztikai adatelemzéseket, 

2. dokumentumelemzést, 

3. közvetlen megfigyelést és informális felmérést, 

4. szóbeli és kérdőíves megkérdezést. 

Minden esetben a munkát részletes vizsgálati terv készítésével kezdjük, ami tartalmazza a 

vizsgálat tárgyának megjelölését, az információgyűjtés, - feldolgozás és –elemzés módszereit 

és az eredmények felhasználására, ill. publikálására vonatkozó elképzeléseket. 

 

 

Útmutató a szükségletfelmérés elkészítéséhez  

a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.3.1.) keretében  

„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő 

programjai támogatására  

 

A szükségletfelmérés célja, olyan helyzet- és szükségletfeltárás, elemzés készítése, amellyel megalapozza a 

pályázatban vállalt célok teljesítését.  
 



A Szükségletfelmérés során a Kedvezményezett mutassa be:  
1. A pályázatban vállalt általános és konkrét célokat  

2. A szükségletfelmérés módszereit  

3. A projekt megvalósulásának külső és belső környezetét  
 

A környezeti elemzés (földrajzi, infrastrukturális, gazdasági, szociális, stb.) során térjen ki a megvalósulás 

helyszínének részletes bemutatására, az adott régió, megye, kistérség, település munkaerő-piaci helyzetére és 

célcsoport részletes bemutatására.  
 

Szempontok a projekt megvalósulási helyszínének bemutatásához:  
(1) Az adott régió, megye, kistérség, település gazdaságföldrajzi helyzete  

(2) A megvalósulás helyszínének gazdasági környezete, a gazdasági fejlődés, változások, átalakulások, 

tendenciák  

a. A megvalósulás helyszínének szociális környezete (az intézményi ellátottság, szolgáltatások helyzete, 

ellátások, támogatások, a szolgáltató intézmények és a közöttük lévő munkamegosztás, a szolgáltatások 

fejlesztésére irányuló tevékenységek), a társadalmi leszakadás tendenciái, a kirekesztődés főbb folyamati és okai  

b. A munkaerő-piac helyzete:  

 a munkanélküliség, a foglalkoztatottság mértéke és okai  

 a betöltetlen álláshelyek jellemzői, a betöltetlenség okai  

 munkaerő-piaci intézményrendszer, alternatív, komplex szolgáltatások, programok (pl. OFA, HEFOP stb.)  

 kereslet-kínálat, a munkaadók/foglalkoztatók formális igényeinek, elvárásainak, feltételeinek feltérképezése, 

és az informális foglalkoztatási szemlélet, attitűdök, rugalmasság, együttműködési készség felmérése  

c. A képzési, szakképzési intézményi háttér bemutatása  

(3) A munkaerő-piacról kiszorult csoportok jellemzői: létszámuk, arányuk, speciális problémáik  

Szempontok a célcsoport bemutatásához:  

 demográfiai, iskolázottsági, munkaerő-piaci, szociális jellemzőik  

 anyagi helyzetük, szociális rászorultságuk  

 speciális igényeik, tipikus problémák feltárása  

 a munkavállalás, munkába állásakadályainak azonosítása  

 a munkavállalás, munkába állás feltételeinek vizsgálata motivációs tényezők és elvárások feltárása  

 együttműködési készségfelmérése  

 érdekérvényesítő képességük felmérése  

 kiegészítő/egyéb szolgáltatások iránti igények felmérése  

 kielégített és kielégítetlen szükségletek/igények  

 a beazonosított szükségletek/igények közül melyekre kíván fókuszálni a projekt, a s Kedvezményezett és 

partnerei  

 a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkavállalási lehetőségei  

(4) Mutassa be, milyen erőforrás-igények jelentkeznek a Kedvezményezettnél és partnereinél, milyen feltétek 

állnak rendelkezésre a projekt megvalósításához, s melyekre kell a projekt megvalósítása során forrásokat 

teremtenie.  

(5) Mutassa be azokat a kockázatokat, amelyekkel a projekt megvalósítása során számol, továbbá azt, hogy a 

kockázat kezelésére milyen eszközöket és forrásokat képes a konzorciumi partnerség fordítani.  

(NFÜ) 

 

2.2.1  Statisztikai adatelemzések 

 

A gyakorlat alapján a helyi foglalkoztatás-fejlesztési igények meghatározásához szükséges, a 

magyar statisztikai adatszolgáltatásban elérhető vagy kisebb volumenű saját adatgyűjtéssel 

megszerezhető alapinformációk a következők: 

 

1.táblázat: Adatbázis szerkezete a foglalkoztatási szükségletek felméréséhez 

 
helyzeti energiák, hálózatok  

 Budapesttől való távolság (km és perc) 

 országhatároktól való távolság (km és perc) 

 folyóvíztől való távolság (km és perc 

gazdasági struktúra 

 vállalkozások 

 száma és nagyságrend, ágazat és szektor 

szerinti összetétele 



 természetes útvonalak 

 főközlekedési úttól való távolság (km és perc 

 nagyvárostól/megyeszékhelytől való 

távolság (km és perc 

 vertikális és horizontális településközi 

kapcsolatok (az előzőek szerint áttekintve) 

természeti erőforrások 

 termőföld, erdők 

 a művelhető földterület nagysága (ha) 

 talajok minősége  (aranykorona értéke) 

 jellemző birtokszerkezet (5ha alatti, 5-

10ha-os, 10-20ha-os, 20-50ha-os, 50-

100ha-os, 100ha feletti birtokok %-os 

részesedése az összes művelt 

földterületből) 

 jelenlegi földhasználat (szántóföld, rét 

és legelő, szőlő, gyümölcsös, nádas, 

parlag és erdők %-os aránya) 

 erdők mennyisége és jellemző 

faösszetétele (fafajtánként, ha-ban) 

 kitermelhető ásványkincs-vagyon 

(típusonként, a készlet nagyságrendjére utaló 

mennyiségi mutatóval) 

 éghajlat 

 tenyészidőszak hossza (napban és 

mikortól meddig néhány meghatározó 

növényre) 

 tenyészidőszak csapadékmennyisége 

(mm-ben néhány meghatározott 

növényre) 

 napsütéses órák száma (óra/év) 

 havas napok száma (nap/év) 

 jellemző szélirány 

 vízbázis 

 vízgyűjtő területek kiterjedése 

(térképen, ill. ha-ban meghatározva) 

 felszíni vízfolyások hasznosítható 

vízmennyisége és vízminősége 

 hasznosítható felszín alatti 

vízmennyiség és annak minősége 

 élővilág 

 vadon élő állatok (felsorolás, 

magyarországi átlagsűrűséghez 

viszonyított besorolás) 

 vadon termő növények (felsorolás, 

magyarországi átlagsűrűséghez 

viszonyított besorolás) 

 jellemző ökotársulások, ritka értékek 

 belső meglévő vagy potenciális 

energiaforrások 

 nem megújuló források: lignit, földgáz 

(mennyisége t-ban ) 

 megújuló források : folyóvíz, termálvíz, 

napenergia, szélenergia (lehetséges 

teljesítmény Kwh-ban) 

 környezetminőségi mutatók 

 levegőszennyezettség (CO, por 

szennyezés kibocsátása kg-ban) 

 számuk eddigi és várható változása 

 eredményességük és az általuk befizetett 

helyi adók 

 a legjelentősebb gazdasági egységek 

kiemelve 

 foglalkoztatás 

 helyben foglalkoztatottak száma és 

ágazatonkénti megoszlása 

 elingázók száma, ágazatonkénti megoszlása 

 beingázók száma, ágazatokénti megoszlása 

 munkanélküliek 

 száma, életkor, nem, iskolai 

végzettség és korábbi munkahely 

szerinti összetétele 

 számának eddigi és várható alakulása 

 jövedelemtermelő képesség 

 befizetett SZJA alakulása 

 megtermelt GDP ágazatonként 

 termékek 

 a településre jellemző termékek listája éves 

termelési mennyisége és piaci elismertsége 

 belső felvevő piac 

 éves kiskereskedelmi eladási forgalom 

 lakossági fogyasztás szerkezete 

 vállalkozások alapanyagigénye 

 gazdasági kapcsolatok, kötődések 

 alapanyag és késztermékpiacok, 

értékesítési csatornák 

 integrátorok 

 jellemző településen belüli gazdasági 

együttműködések 

 innovációk 

 vállalkozások eszközellátottsága 

 bizonyos újszerű termékek és 

szolgáltatások használatának elterjedtsége 

és az irántuk megnyilvánuló igények 

 számítógép-ellátottság 

 pénzügyi erőforrások 

 önkormányzati gazdálkodás 

 lakossági betétállomány 

 az elmúlt 5 évben megszerzett külső 

támogatások 

társadalmi struktúra 

 demográfiai adatok 

 a népesség számának változása 

 természetes szaporodás üteme, tendenciái 

 nemek, kor, iskolai végzettség és szakma 

szerinti összetétel 

 társadalmi rétegek és ezek térbeni 

megjelenése (szegregáció) 

 etnikai és vallási összetétel 

 a népesség fizikai állapota 

 megbetegedések száma és aránya a főbb 

betegségcsoportokban 

 korházi ápolásra szorulók 

 fogyatékosok száma, életkor, 

betegségfajta és ellátás szerinti 

összetétele 



 talajerózió és -szennyezettség (eróziós 

területek aránya, ) 

 a víz szennyezettsége () 

 környezeti állapotot jelző élővilág 

jelenléte 

kulturális örökség 

 történelmi sorsfordulók, fejlődési tendenciák 

 tárgyi és építészeti emlékek 

 szellemi hagyományok, szokások, 

 jeles napok, ünnepek 

 művészetek 

 hagyományos etnikai, vallási összetétel és 

ebből eredő kulturális sajátosságok 

 hagyományos társadalmi rétegződés, ezek 

településenkénti vagy településrészenkénti 

eltérései 

 nevezetes családok 

 jellemző attitűd, mentalitás 

infrastruktúra 

gazdasági infrastruktúra 

 közművesítettség 

 villamosenergia-ellátás 

 vízellátás 

 csatornázás 

 vezetékes gázellátás 

 telefon 

 hasznosítható ingatlanok 

 meglévők száma és állapota 

 szabad kapacitások 

 jelentkező igények 

 üzleti szolgáltatások  

 nagykereskedelem 

 pénzintézetek 

 irodahelyiség bérbeadása 

 jogi képviselet 

 adóügyintézés 

 vámügyintézés 

 tanácsadás 

 adatbázisokhoz való hozzáférés 

 PR tevékenység 

 szállítás, kommunikáció 

 vasúti és közúti szállítás 

 postai szolgáltatások 

 telefax, e-mail 

 logisztikai szolgáltatások 

 helyi kereskedelmi média 

 tendenciák 

 a népesség szociális helyzete 

 segélyre jogosultak 

 segélyezettek ill. valamilyen ellátásban 

részesülők segélynemenként 

 várható tendenciák 

 devianciák: bűnözés, öngyilkosság, 

alkoholizmus 

 társadalmi innovativitás 

 értelmiséghez tartozók száma és 

összetétele 

 évente továbbtanulók száma 

 általános iskolából, ebből helyben 

 középiskolából, ebből helyből 

 az elmúlt 10 évben felsőfokú képesítést 

szerzettek száma, szakterületenkénti 

megoszlása 

 a felsőfokú végzettséget szerzők közül a 

térséget elhagyók aránya 

 tanfolyamokon, átképzésen résztvevők 

száma és kitanult szakmája 

 kompetenciák (ki mihez ért, miben 

vannak szabad kapacitásai és milyen 

tudást igényel másoktól) 

 közösségek 

 egyesületek, társaságok száma, 

taglétszáma, gazdálkodása 

 egyházak és ingatlanjaik 

 az állampolgárok részvételi szándéka és 

motivációja 

 irányítás 

 hatalmi viszonyok 

 a hatalom formális és informális 

birtoklói 

 a döntéshozás, tervezés szervezete, 

intézményei 

 információáramlás, nyilvánosság 

 helyi média 

 szokásos tájékoztatási és 

véleménynyilvánítási formák 

 önkormányzatiság 

 az önkormányzat által felvállalt 

szerepkör 

 a testület munkájának lakossági 

megítélése 

 

lakossági életkörülmények 

 lakáshelyzet 

 lakásellátottság, igények 

 lakások építési év szerint 

 komfortfokozat szerint 

 közművesítettség szerint 

 az alapellátás minősége 

 javító, karbantartó szolgáltatások (cipész, 

szabó, rádió, TV szerelő, háztartásigépek 

javítása, autószerelő, biciklijavító 

 személyes szolgáltatások (fényképész, 

fodrász, kozmetikus) 

településüzemeltetés 

 közművek működtetése 

 középületek működtetése, karbantartása 

 településtisztaság, közterületek 

 közbiztonság, tűzbiztonság 

 közvilágítás 

 intézmények közötti koordináció 

 az irányítás intézményei 

 

imázs, identitás 

 logók, szlogenek 



 pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító) 

 közintézmények 

 egészségügy (alap és középfokú) 

 oktatás (alap és középfokú) 

 igazgatás, hivatalok 

 temetkezés 

 szabadidő (sport, művelődés) 

 közösségi élet színterei 

 helyben nem létező szolgáltatások elérési 

távolsága 

 közlekedés, kommunikáció (posta) 

 középfokú szolgáltatások elérhetősége 

 kiskereskedelmi ellátás 

 boltok száma és alapterülete 

 szakbolt-hálózat kiépültsége 

 szabadpiac 

 

 településkép 

 városon kívüli jelenlét (sajtó, 

bemutatkozások) 

 a lakosok kötődése a településhez 

 jellemző „mi” tudat 

 arculatformáló tényező 

 

Forrás: Saját összeállítás 

 

Mindezen szempontokhoz tartozó információk birtokában a kielégítetlen igényeket jelző 

problématerületeket a térség más térségekhez és saját adottságaihoz viszonyított helyzetének 

értékelése, valamint a helyzet és a lakosság elvárásainak ütköztetése rajzolja ki. 

2.2.2 A szükségletfelmérés lényege - az információk kiértékelése 

 

A begyűjtött adatokat rendszereznünk kell. Ennek ma már legegyszerűbb módja a valamely 

számítógépes adatbázis vagy táblázatkezelő program segítségével történő adatbázis szervezés. 

A stratégiakészítés során begyűjtött adatok (hacsak már nem létezetek korábban is) a térségi 

adatbázis gerincét képezik. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az adat még 

nem információ. A munkában használható, a helyzetértékelést előre vivő információkat az 

adatokból viszonyszámok, rangsorok, összesítések segítségével, vagy bonyolultabb 

matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával állíthatjuk elő. 

Csak a begyűjtött adatokból, összehasonlító adatok és az általános összefüggések ismerete 

nélkül használható elemzés nem készíthető. Épp ezért az elemzésre való felkészülés már jóval 

a kistérségi stratégiai tervezés elindítása előtt, részben attól függetlenül is folyik, 

szakismeretek megszerzéséhez kötődik. 

A feldolgozás során mindvégig figyelemmel kell lennünk a helyzetértékeléshez (később a 

folyamatok követéséhez) elkészítendő elemzések tartalmi igényeire. 

 

Az aprólékos munkával összegyűjtött, feldolgozott formában rendelkezésünkre álló 

információk és a korábban megszerzett szakismeretek bázisán az alábbi elemzésekből 

rajzolódik ki a helyzet értékelése: 

 

A. Fejlesztési igények meghatározása 

 

A fejlesztési igények meghatározásakor a lakosság számából és összetételéből, a meglévő 

gazdasági és szolgáltatási kapacitásokból, mint “kemény” mutatókból számítható igények 

mellett figyelemmel kell lennünk az ún. “puha” technikákkal feltárt fejlesztési igények 

területeire és volumenére is. Egyik forrás sem abszolutizálható azonban, mert a csupán a 

statisztikai adatokra építő tervezés könnyen elszakadhat a kulturális elemeket, szubjektív 

tényezőket és számtalan más, a vizsgálatba be nem vont körülményt is ötvöző valós 

igényektől, míg a csupán a lakossági, ill. közösségi megkérdezések alapján megfogalmazott 



igények túlzásokat, már meglévő, csak esetleg nem jól hasznosított kapacitások figyelmen 

kívül hagyását, párhuzamos fejlesztéseket okozhat. A lakossági, ill. közösségi igényfelmérés 

kijelölheti a fejlesztési igények területét, a megcélzott minőséget, míg a statisztikai elemzés a 

kialakítandó kapacitások mennyiségének meghatározásához adhat támpontot. 

 

B. A külső környezet elemzése 

 

A tágabb környezetben ható, a térségben élők hatókörén kívüli tényezők közül foglalkozni 

kell a nemzetgazdasági helyzettel, annak jellemző tendenciáival, a térség fejlesztésében 

várható állami szerepvállalással, a fejlesztéseket meghatározó szabályozással, a nemzetközi 

kereskedelmi feltételek alakulásával, az országban jellemző, az adott térségre is kiható 

demográfiai folyamatokkal, ill. egyéb, a térség szempontjából fontosnak ítélt tényezővel. 

 

C. A helyi adottságok elemzése 

 

A helyzetelemzés várhatóan leghosszabb részét képezi a helyi adottságok elemzése. Ennek 

során ismételten ügyelnünk kell arra, hogy ne vesszünk el a részletekben, ill. a problémák 

feltárása mellett a térség pozitív adottságaira és azok hasznosításával összefüggő térségi 

sajátosságokra összpontosítsunk. 

A fejlesztésorientált helyzetértékelés során az alábbi területek elemzésére kell kitérnünk: 

- természeti környezet (termőföld, éghajlati és vízrajzi sajátosságok, energiaforrások, 

ásványkincsek, vadvilág, környezetminőség, egyediséget, turisztikai vonzerőt erősítő 

természeti értékek 

- kulturális örökség (egyediséget, turisztikai vonzerőt erősítő kulturális értékek, a népesség 

mentalitását meghatározó kulturális elemek) 

- a helyi vállalkozások jelen helyzete (kiépültség, eredményesség, megújuló képesség) 

- a helyi kínálati piac elemzése (jó minőségű nyersanyagok, versenyképes termékek) 

- a helyi keresleti piac (demográfiai jellemzők, jövedelmi viszonyok, fogyasztási szokások) 

- a szállítás feltételei (elérhetőség, útviszonyok, tömegközlekedés, logisztikai 

szolgáltatások) 

- a munkaerőpiac jellemzői (a munkaerő mennyisége, minősége, lekötöttsége, ára ) 

- közművesítettség (a termelő infrastruktúra kiépültsége, a szolgáltatások színvonala és ára) 

- a lakosság viszonya a helyi fejlesztéshez (tőkeerő, motiváltság, egyéni életstratégiák, 

közösségi kezdeményezések és részvételi szándékok) 

- az eddigi gazdaságfejlesztő törekvések eredményessége, sikerük vagy kudarcuk okainak 

értékelése 

Megállapításainkban ne csupán adatokat soroljunk fel, hanem törekedjünk a helyzetet valóban 

megvilágító értékelésre és a jellemző tendenciák, trendek feltárására is. 

 

D. A versenypozíciók és a konkurencia elemzése 

 

A helyzetfeltárás egyik leglényegesebb eleme térség komparatív előnyeinek feltárása. Rá kell 

mutatnunk, hogy melyek azok a termékek, szolgáltatások, melyek a területen kívül nem, vagy 

nem ilyen minőségben, ill. mennyiségben találhatók meg, vagy máshol kevésbé gazdaságosan 

állíthatók elő. Melyek azok, amelyek körében a piaci részesedés jelentős? 

Kik a konkurenseink a térségünket érintő termék-, ill. szolgáltatási piacon? Pénzügyi, 

munkaerő piaci, infrastrukturális, ipari, kereskedelmi koncentrációs, megközelíthetőségi 

helyzetük, imázsuk alapján miben bizonyulnak erősebbnek vagy gyengébbnek nálunk? 

Kik a partnereink, ill. meglévő vagy potenciális gazdasági kapcsolataink alapján kik jöhetnek 

szóba partnerként? Miben rejlik az ők erősségük vagy gyengeségük? 



 

A kiértékelés fázisai: 

 Az elemzés - eszközei: pl. a csoportosítás, táblaszerkesztés, mérési skálák, 

viszonyszámok, átlagok számítása, szóródás számítás, grafikus ábrázolás, index-számítás, 

korrelációszámítás, stb. 

 A közlés - magában foglalja a táblák és grafikonok összeállítását egyszerűbb esetben, más 

esetekben értékelő szöveget is tartalmazó jelentés formájában készül.  

 

2.2.3 A kapott eredmények rendszerezése és rangsorolása 

A statisztikai „kemény” és a lakossággal folytatott „puha” információk alapján kirajzolódó 

fejlesztési igények a feldolgozást követően vélhetően egy kusza, szövevényes 

kívánsághalmazt alkotnak. Mindenképp szükség van rendszerezésre, a hasonló témájú vagy 

egymással más ok miatt összefüggő igények csoportosítására, a természetes egymásra 

épülésből következő időbeni sorrend kialakítására. 

A szükségletek és igények rangsorolása politikai feladat. Demokratikus helyi viszonyok 

között történhet a helyi közösség csoportjainak képviselői bevonásával, egy közös értékelés 

során. A csokorba szedett és rendszerezett igények listáját vitára bocsátjuk. A vitában minden 

fél érvelhet a neki fontos elem mellett, majd írásban rangsoroltatjuk a listán szereplő 

igényeket a résztvevőkkel. A rangsor egyben pontszámokat is jelent, melyek összesítésével 

kialakul egy összesített lista. 

A döntés szakmai megalapozását erősít a felmerült fejlesztési igények kielégítéséhez 

szükséges erőforrások és a hatások igényenkénti, szakértők szerinti elemzése és egy előre 

meghatározott szempontrendszer szerinti pontozása. A szakértői vélemények segítik a 

közösség tagjait a felelős döntésben. 

A fejlesztési igényeket feltáró vizsgálatok és a rangsorolás eredményeként ismertté válnak a 

helyi közösség számára legfontosabb problémák, kielégítendő szükségletek. 

 

A felmerült fejlesztési igények laza halmazából a projektötlet felé vezető első lépésnek 

tekinthetjük a térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek 

rendszerezett áttekintését. Ez a napjainkban divatossá váló gyors elemzési forma teszi 

lehetővé a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző tanulmányok megállapításainak 

áttekinthetőbbé tételét és egy komplex szemléletű, konszenzuson alapuló, a stratégiai tervezés 

további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként rangsorolást is tartalmazó értékelés 

megalkotását. 

A SWOT-analízist rendszerint csoportmunkában végezzük. Ekkor azonban a csupán 

ötletszerű, megalapozatlan felvetések és az alapos helyzetfeltáró munka során kirajzolódott 

sajátosságok kimaradásának elkerülése érdekében a csoportmunka előkészítő szakaszában 

célszerű a helyzetértékelő elemzések főbb megállapításait – a fentebb megadott 

csoportosításban – előre kigyűjteni és a részvevőkhöz eljuttatni. A csoport munkája ez esetben 

az esetleg még feltáratlan összefüggések beemelésére és a rangsorok felállítására irányul. 

Nem fejezhetjük be az elemzést a felsorolások elkészítésével. Az egyes cellákban feltüntetett 

tényezőcsoportok összevetéséből rajzolódnak ki a stratégiai, beavatkozást kívánó területek, fő 

problémacsoportok. 

 

 Erősségek: 

1.….......................... 

2.….......................... 

3.….......................... 

Gyenge pontok: 

1............................ 

2............................ 

3............................ 

Lehetőségek: Offenzív változásorientált 



1................................. 

2................................. 

3................................. 

Veszélyek: 

1................................. 

2................................. 

3................................. Diverzifikált defenzív 

23.ábra: SWOT analízis táblája 

2.2.4 A szükségletfelmérés küldetése – a stratégia kialakítása 

 

Miután áttekintettük a terület fő fejlesztési szükségleteit, az ezek kielégítésének belső és külső 

feltételrendszerét, meg kell találnunk a szükségletek kielégítésének legmegfelelőbb módját, 

majd ki kell választanunk, hogy a felmerült beavatkozási láncok közül melyik irányban 

haladunk tovább, azaz mely területre fókuszáljuk a helyi foglalkoztatás bővítésére irányuló 

erőfeszítéseinket. 

2.2.5 A szükségletfelmérés utóélete – a monitoring rendszer működése 

 

A szükségletfelméréssel feltárt helyzetkép időről időre változik. A változások egyrészt a 

térségi spontán folyamatokból másrészt magából a fejlesztési beavatkozásokból következnek. 

Követésük a jövőbeni fejlesztések tervezése és az eddigi fejlesztő munka eredményességének 

megítélése szempontjából kulcsfontosságú. Az utóbbi a fejlesztésben részt vevők 

megerősítése, további motiválása szempontjából jelentős. Különösen, mivel a helyi 

foglalkoztatás-fejlesztésben önkéntesek is szép számmal részt vesznek, akik legalább 

munkájuk eredményének kimutatására és erkölcsi elismerésre igényt tartanak. 

A visszacsatolás másik iránya a stratégia, üzletpolitika megváltoztatása szükségességének 

időben történő felismerésére és a kellő korrekciók megtételére irányul. Stratégiánkon nagy 

valószínűséggel változtatnunk kell, ha 

- jelentős mértékben változik a környezet 

- megváltozik a szervezet képessége: személyi, technikai, anyagi feltételei 

- megváltozik a szervezet által végzett tevékenység 

- jelentős mértékben változik a nagyobb partnerek, versenytársak tevékenysége 

- sikerül eredményeket elérnünk, célkitűzéseinket teljesítenünk. 

A fentiekből következően a stratégia megvalósulását követő, monitoring rendszernek 

képesnek kell lennie a fenti változások követésére. Ennek feltétele egy, a 

szükségletfelméréskor feltárt kiindulási helyeztet is rögzítő információs rendszer és az 

információk kiértékelését időről időre elvégző stáb léte. 

Az információs rendszer felépítésekor körültekintéssel kell felállítanunk a figyelt mutatók 

rendszerét. Különösen nehéz a környezet változásának követésére képes, ugyanakkor nem 

túlságosan nagy terjedelmű mutatórendszer kialakítása. Ebben segítségünkre lehet a már 

elvégzett szükségletfelmérés.  

A monitoring rendszer legérdekesebb pontja a stratégia megvalósítása során elért 

eredmények és azok hatásainak követése. Ha a stratégiánkban, illetve üzleti tervünkben túl 

általános célokat fogalmaztunk meg, vagy nem törődtünk az eredménymutatók részletes 

kimunkálásával, eredményeink nem lesznek követhetők. 

A stratégiai, ill. üzleti terv része kell, hogy legyen tehát a célok elérését mutató 

eredményjelzők megnevezése és a stratégia ütemezésének megfelelő szakaszolása. A 

közösség értékrendjétől és a céloktól függően, a stratégia megvalósításának eredményeit 

mérhetjük pl. az alábbi mutatókkal: 



- a népességszám változása, ezen belül a vándorlások alakulása 

- létrehozott és megőrzött munkahelyek száma 

- a GDP változása összességében, vagy valamely ágazatban 

- letelepedett szakképzett fiatalok száma 

- a programokban résztvevők számára történt kifizetések 

- helyi adóbevételek változása 

- új vállalkozások száma 

- a térségbe betelepült külföldi társaságok száma, behozott tőkéje 

- halálozási arányszámok változása 

- infrastrukturális ellátottság (telefon-előfizetők, gázbekötések, kiépített vagy felújított 

utak, hulladéktárolók …. ) alakulása 

- zöldterületek nagyságának változása 

- az ismerté vált bűncselekmények, a bűnelkövetők és áldozataik számának változása 

- a kiskereskedelmi forgalom értékének változása 

- a térségbe látogató turisták és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának változása 

- felsőfokú végzettséget szerzettek száma 

- képzési, átképzési programokban résztvevők száma 

- védelem alá került természeti vagy építészeti, kulturális értékek száma. 

A fenti, vagy ahhoz hasonló, az egyes fejlesztési programok sajátosságaihoz igazodó, 

minden esetben a stratégiában meghatározott jelenlegi és elérni kívánt értékkel szereplő 

mutatók figyelését az információs rendszerbe be kell építeni és a stratégia ütemezésének 

megfelelő, rendszeres időszakonként kiértékelni. 

 

2.3 Helyi foglalkoztatást erősítő foglalkoztatáspolitikai eszközök és 
programok 

 

A munkanélküliséget átmenetinek tartó politikák a probléma kezelését vagy a piacra bízták, 

vagy segélyezéssel próbálták a munkanélküliek anyagi gondjait enyhíteni, az elszegényedést 

lassítani.  

A segélyezés az államok szociálpolitikájának, annak kialakulása óta, meghatározó eleme. A 

XIX. század közepéig jellemző szegénypolitikák keretében megvalósuló, adomány jellegű 

segélyezés célcsoportját a társadalom marginális, a közösség által megbélyegzett és kiszorított 

elemei alkották. A számukra létesített dologházakban elemi létfenntartásukhoz szükséges 

juttatásokhoz juthattak hozzá. A szegénységet erkölcsi kérdésként kezelve, leküzdését pl. 

Spencer és Durkheim az egyének önmagukról való gondoskodásra képessé tételét segítő 

erkölcsi és szellemi neveléssel látták megoldhatónak.
64

  

A bérmunka tömegessé válásának első, a munkásmozgalom politikai erővé szerveződését 

is magával hozó időszakában a munkavégzést akadályozó kockázatok kerültek a 

szociálpolitika és a baloldali pártok programjainak fókuszába. A kockázatokkal szemben – 

melyek között a baleset, betegség, rokkantság, öregség mellett a munkanélküliség is szerepelt 

– intézményesített védelem kiépítését szorgalmazták. Az önkéntes vagy kötelező 

társadalombiztosítás (Beveridge terv) bevezetése ezt a célt szolgálta. A társadalombiztosítási 

rendszer a II. világháború után a biztosítottak körének kiszélesítésével és az állam által 

átvállalt feladatkörök növekedésével – a jóléti államok megerősödésével – az 1980-as évekig 

teljesedett ki.
65

 Ám egészen az 1970-es évek gazdasági válságáig Európában tömeges 

munkanélküliséggel nem kellett számolni. A gyakorlatilag teljes foglalkoztatás mellett 
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jelentkező regionális – főként vidéki – munkanélküliséget a regionális politika keretei között 

próbálták kezelni, előbb a munkaerő városokba irányításával, majd a munkahelyek vidékre 

telepítésével.  

Az 1970-es, majd 80-as évek gazdasági válságai idején fellépő tömeges munkanélküliség 

kezelésében – részint a jóléti államok bevételi forrásainak csökkenése, részint azok 

szociálpolitikájának társadalmi kritikái miatt – a passzív segélyezés a legtöbb államban 

tarthatatlanná vált. A jóléti államok anyagi forrásaik beszűkülése miatt eleve kénytelenek 

voltak szolgáltatásaikat szűkíteni. Az egyén egyetlen támaszaként megjelenő, az egyén és 

természetes közösségei közé éket verő állam maga vált gátjává az öngondoskodásnak. 

Valamint az állandó állami jelenlét miatt az egyén kezdeményező képessége, saját sorsán 

változtatni akarása is komoly károsodást szenvedett.
66

 Ez utóbbi megállapításhoz is 

köthetően, egyre élesebben rajzolódott ki a munkanélküliséghez kapcsolódó passzív ellátások 

ellenösztönző hatása, az úgynevezett munkanélküliségi csapda veszélye. A segélyezés 

csapdahelyzetét a segély és a munkába álláskor várható nettó jövedelem közötti szerény, 

munkavállalásra nem ösztönző nagysága, valamint a biztos segéllyel szemben bizonytalan és 

időszakos, idővel a segélyezési procedúra újraindításához vezető munkalehetőség alacsony 

motivációs ereje alakítja. 
67

 

Sorra jelentek meg a segélyezés negatív hatásait, a munkanélküliségi csapda működését 

igazoló és az ezek alternatíváit kereső elemzések. 
68

 

A 90-es évekre tehát végképp bebizonyosodott, hogy a foglalkoztatási gondok 

szociálpolitikai szemléletű kezelése nem jelent valós megoldást. A segélyezés nagyon nagy 

anyagi teher mellett jó, ha rövidtávú megoldást tud hozni. A munkájukat elvesztők anyagi 

megsegítése a munka elvesztéséből adódó hátrányoknak csak egy kis részét képes 

kompenzálni. Az éhenhalástól talán megóvhat, de nem adja vissza az ön- és közmegbecsülést, 

a megszakadt hálózati kapcsolatokat, a folyamatos tanulást és az egyént – a köz javát is 

szolgáló – fejlődésre serkentő életcélt. Valós megoldást csakis a maga komplexitásában 

értelmezett munka biztosítása adhat. A foglalkoztatáspolitika és a vele egyre szorosabban 

összefonódó szociálpolitika fő céljaként a munkába való (vissza)vezetést tűzték ki. 

Az alternatívák egyike a segélyezés feltételeinek megszigorítása. Így pl. az 1996.évi 

amerikai jóléti reform során a munkanélkülieknek járó segély folyósítását erős munkakeresési 

feltételhez kötötték, és időtartamát öt évben maximalizálták, valamint az anyagi ösztönzők 

növelésére különböző munkavállaláshoz kötött, úgynevezett jövedelemkiegészítő 

támogatásokat vezettek be. A reform – a gazdaság állapotának az 1990-es évek végén 

tapasztalt általános javulásával együtt – nagymértékben, 32–50 százalékkal növelte a 

korábban segélyekből élők munkakínálatát és 28–35 százalékkal a foglalkoztatását. 
69

 

A másik lehetséges alternatíva az elsődleges munkaerőpiacra való visszajutás segítése a 

foglalkoztathatóság javításával, pl. képzéssel, átképzéssel, utazási feltételek megteremtésével, 

áttelepülés segítségével. Az elsődleges munkaerőpiac felvevő képessége azonban korlátos, az 

előbbi megoldások egyes egyéneket juttathatnak jobb helyzetbe, kicserélődhetnek a 

munkanélküliek, de számottevően és tartósan a munkanélküliek számát csak akkor tudja 

csökkenteni, ha maga a gazdaság is látványosan dinamizálódik, tömegesen új munkahelyek 

jelennek meg. 

Harmadik alternatívaként a gazdaság dinamizálódásának elmaradása, vagy késése esetén a 

munkanélküliek számára a központi vagy helyi kormányzat közpénzekből biztosíthat – 

leginkább átmeneti – munkalehetőséget. Ennek bevett formája a segélyezés és a valódi 

munkavégzés között elhelyezkedő közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás eredetileg a 
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közösség érdekét szolgáló állami-önkormányzati feladatok, fejlesztések költségeinek 

munkával való megváltását szolgálta. Azokban a korszakokban kapott nagyobb hangsúlyt, 

melyekben a korábbi gazdasági és foglalkoztatási formák éppen átalakulóban voltak, s az 

átmenet ideje alatt keletkezett munkaerőpiaci kereslet-kínálati egyensúly, valamint az ennek 

következtében kialakult jövedelemhiány kikényszerítette a központi hatalom beavatkozását.
70

 

Állandó foglalkoztatási formaként való működésének az állami költségvetés korlátai 

szabhatnak gátat. A közfoglalkoztatást, annak ellenére, hogy tagadhatatlanul csökkenti a 

munkaerőpiacról kikerülők jövedelem-kiesését és stabilizálja a munka-központú 

társadalmakban a javak elosztásának szabályát, mindig is kemény kritikák illették és egyre 

inkább beigazolódott zsákutcás – sehová sem vezető – jellege. A közfoglalkoztatással 

szemben kritikaként hozzák fel, hogy (1) csak átmeneti jellegű, (2) nem vezet vissza az 

elsődleges munkaerőpiacra, (3) nem javítja a foglalkoztathatóságot, (4) zavarva a versenyt, 

tartós foglalkoztatási lehetőségeket szoríthat ki, (5) a szegénység társadalmi okait individuális 

okká alakítja.
71

  

Mindezzel együtt a közfoglalkozatás hasznos lehet, mind az egyénnek, mind a közösségnek. 

Egyrészről, jó szervezés mellett, szépül, épül, egészségesebbé és élhetőbbé válik a település, 

stabil marad a munka – ezáltal a közösségi morál. Másrészről a foglalkoztatottak haszna, ha 

elvégzett munkáért a segélyeknél magasabb összegű munkabért kapnak, az elsődleges 

munkaerőpiacra való visszajutás esélyét növelő munkatapasztalatra tehetnek szert, példát 

mutatnak gyermekeiknek, a társadalom hasznos tagjának érezhetik magukat, ezáltal nő az 

önbecsülésük, és az egyén megbecsülése is a társadalom szemében. Mindezen pozitív hatások 

azonban csak optimális esetben teljesülnek. Rosszabb esetben a közfoglalkoztatás csapda, ami 

nem vezet sehová. Gyenge szervezés esetén nem állít elő értéket, nem növeli az elismertséget, 

sőt lehet, hogy még a segélynél nagyobb jövedelmet sem biztosít. A közfoglalkoztatásnak 

ugyanakkor méretbeli korlátai is vannak. Az állam és az önkormányzatok nem válhatnak a 

munkavállalók tömegeinek foglalkoztatójává. 

A technológiai fejlődés és a globalizáció nyomán növekvő, a 2008-as válsággal felfokozott 

munkanélküliség kezelésére az eddig alkalmazott három módszer (segélyezés, 

foglalkoztathatóság javítása, közfoglalkoztatás) már elégtelen.  

A feszültségek feloldásához vezető – Rimler Judit által bemutatott
72

 – két út közül az első, a 

hagyományos értelemben vett (bér)munka területén a teljes foglalkoztatás irányába való 

elmozdulás, új területek feltárását követeli. Az ezt az – Európai Unió Lisszaboni 

Szerződésben is kitűzött – utat preferáló elemzők a szolgáltatásokban, az atipikus 

foglalkoztatási módokban (részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, bedolgozás, 

alvállalkozás, önfoglalkoztatás, kölcsönmunka, munkakörmegosztás, határozott idős 

szerződés) és – a magán- és közszféra korlátaival szembesülve – a nonprofit szektor 

foglalkoztatási szerepében, a közösségi szükségleteket kielégítő szociális gazdaság klasszikus 

bérmunkára épülő változatában látnak tartalékokat.  

Ma már az Európai Unió régi tagállamaiban a munkavállalók közel fele a három külön is 

nyilvántartott atipikus foglalkoztatási forma (részmunkaidő, határozott idejű szerződés, 

önfoglalkoztatás) valamelyikében dolgozik, és a jelenlegi keretek között, úgy tűnik, az EU ezt 

tekinti a foglalkoztatás-növelés leginkább járható útjának.
73

 

Mások, a fentieken túlhaladva, a második, a bérmunka világától eltávolodó, a munka 

fogalmát újraértékelő útra szavaznak. Azaz úgy vélik, a munkára épülő civilizációnk 

összeomlásának elkerüléséhez a munka fogalmának átértékelése szükséges.
74

 Az eddig 
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domináns, az elsődleges munkaerőpiachoz (tőkés gazdasági társaságok és közszféra) kötődő 

bérmunka fogalma helyett a „társadalmilag hasznos tevékenység” fogalmomra irányítják a 

figyelmet. Ebbe a fogalomkörbe beletartoznak mindazon tevékenységek, mely a közösségnek 

a társadalmi újratermeléshez köthető igényeit és javát szolgálják, függetlenül azok gazdasági 

profitképességétől és piaci alapú finanszírozhatóságától. A „munkahely” paradigmáját 

felváltja a „munka” paradigmája.
75

 Feloldódik a fizetett-nem fizetett munka kettőssége, a 

tevékenységet munkává a társadalmi újratermelésben játszott szerepe minősíti. 

A mai értelemben vett munkanélküliség értelmezhetetlenné válik, ha minden munkaképes 

egyént sikerül társadalmilag hasznos feladatok megoldásába bevonni.  

A munkának a pénzért végzett bérmunkától való elválasztása megoldhatja a tétlenség 

elkerülését, a társadalom / közösség iránti kötelezettség teljesítését, az önkifejezés 

problémáját, azonban súlyosan felveti a megélhetés biztosításának problémáját. Így vetődött 

fel a 80-as években a munkától független alapjövedelem biztosításának gondolata. Ezt a 

kilencvenes években – nem utolsó sorban a technikai fejlődés újraosztható 

jövedelemtermelésébe vetett remények szertefoszlása következtében – a 

keresőtevékenységgel kombinált alapjövedelemre épülő, ún. kettős gazdaság eszménye 

váltotta fel. Ennek veszélyeit, a rosszul fizetett munkavállalók körének szélesedéséből adódó 

káros következményeit felmérve jutott el a Csoba Judit által idézett Vobruba a vegyes 

jövedelemre épülő munka- és jövedelemrendszer elméletéig. A Vobruba által felvázolt, 

bérjövedelemre, szociális juttatásokra, tőkenyereségre és saját munkára épülő vegyes 

jövedelmű gazdasági modellből Csoba Judit a szolgáltatások cseréjének a modellbe való 

beemelését hiányolja. Miközben elismeri, hogy a bemutatott rendszer előnyei közé tartozik 

az, hogy „mind szélesebb réteg számára nyílik lehetőség arra, hogy képességei szerint 

tagozódjon be a munka világába, s nincs kötelezően előírva a nyolc óra és a képességeken 

felüli teljesítmény”, nagy veszélynek tartja, hogy „nem minden munkanélküli tud több 

forrásból jövedelmet szerezni” és ők megint csak marginalizálódhatnak. A szerző arra is 

felhívja a figyelmet, hogy „A sokféleség a munkaidőben és a foglalkoztatási formákban 

értékdifferenciálódásra vezet, amelyet új szerveződési formáknak kell követniük.
76

  

 

2.4 Helyi munkaerő-piaci menedzsment 

 

A növekvő munkaerő-piaci egyensúlytalanságoknak a globalizáció kiterjedésével való együtt 

járása nem csupán a munka fogalmának újragondolására, de a megoldások lokális keresésére 

is felhívta a figyelmet. Sőt az alternatív foglalkoztatási kísérletek máig jellemzően helyi 

szintre fókuszálnak és kerülik a munka világának nagyobb strukturális átalakításait. A 90-es 

évektől a kormányzatok által is támogatott helyi foglalkoztatási programok garmadája indult 

el Európában. A közvetlen minta a fejlődő országok fejlesztése során sok jó tapasztalattal járó 

helyi gazdaságfejlesztési törekvésekből származott. A Világbank, az ENSZ-UNDP, az OECD 

programjainak tapasztalatai beépültek az Európai Unió foglalkoztatási politikájába is és életre 

hívták a helyi foglalkoztatás új formáit.  

A LED (local employment development) típusú foglalkoztatásfejlesztési program a 

hangsúlyt nem a munkanélküliség egyéni és társadalmi következményeinek kezelésére, 

hanem a térség vállalkozási kapacitásainak növelésére helyezi.  

A helyi munkaerőpiaci menedzsment
77

 a helyi foglalkoztatók, a helyi munkaerő és a helyi 

gazdaság érdekeit szemelőtt tartva, ezek harmóniájának megteremtésére irányul. A 

foglalkoztatók innovációs és diverzifikációs lehetőségeit, az ezek által támasztott 
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munkaerőigényt, annak kielégíthetőségét vizsgálja, annak reményében, hogy sikerül egy vagy 

több helyi lakos számára új munkahelyet létesíteni, vagy a régit megőrizni. A feltárt 

összefüggések ismeretében a hatékony munkaerőpiaci menedzsment elsősorban a 

munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát összekapcsoló szereplők mobilizálására, 

hálózatfejlesztésére és informálására koncentrál. Ilyen szereplők pl. a helyi munkaerőpiaci 

megfigyelők, a képző intézmények, egyetemek, fejlesztési ügynökségek, helyi 

önkormányzatok, foglalkoztatási és vállalkozási tanácsadók, a foglalkoztatási projektek 

menedzserei, helyi közösségek és vezetőik, szakszervezetek. A helyi munkaerőpiaci 

menedzsment feladatai: 

A helyi munkaerőpiaci problémák meghatározása 

1. A helyi munkaerőpiaci menedzsment stratégiájának megalkotása (szakmapolitikai célok 

és az intézményi háttér meghatározása 

2. Akcióterv készítése 

 

A helyi munkaerőpiaci problémák meghatározása a munkaerő kereslet és a munkaerő 

kínálat feltárásával kezdődik. 

 

munkaerő kereslet munkaerő kínálat 

a térség foglalkozási szerkezete 

 iparágak 

 szakmák 

 teljes- és részidős foglalkoztatás 

demográfiai helyzetkép 

 természetes szaporodás 

 korösszetétel 

 férfi/nő arány 

 területi egyenlőtlenségek 

trendek és előrejelzések 

 foglalkoztatás 

 a helyi gazdaság számára fontos 

iparágak 

aktivitási arányok 

 életkor szerint 

 nemek szerint 

regionális és országos összehasonlítások migráció 

 vándorlási egyenleg 

 mobil rétegek 

 vándorlási tendenciák 

mikro-térségek közti különbségek ingázás 

várható helyi infrastrukturális fejlesztések speciális csoportok 

 etnikai kisebbségek 

 fogyatékosok 

 idősebb dolgozók 

 visszatérők 

technológiai változások, jogi szabályzók 

változásai 

 

külső gazdasági tényezők (gazdasági ciklus, 

infláció, árfolyamváltozások) 

 

helyi munkaerőpiac várható változásai  

 

Ezt követően a két oldal közötti egyensúly megbomlásának okait tárják fel. Ezek jellemzően 

munkaerő-intenzív vállalkozások hiányában, a munkaerő nem megfelelő képességeiben, a 

munkaerőigény és a rendelkezésre álló munkaerőcsoportok különbözőségében, a munkaerő-

toborzás, az információáramlás gyengeségeiben ragadhatók meg. A legkönnyebben ez 

utóbbiak orvosolhatók. 



Az elemzéseket követően meghatározásra kerülnek a prioritások és a lehetséges módszerek. A 

jelentős munkanélküliséggel sújtott térségekben a munkaerő-intenzív gazdasági ágazatok 

fejlesztése és a munkanélküliek „kemény magjának” az ezekbe való bekapcsolódásának 

elősegítése kerül a stratégiák középpontjába. 

A foglalkoztatási központú helyi gazdaságfejlesztés négy alapvető módszere: 

1. a munkaerő felkészítése a foglalkoztatók által igényelt munkahelyek betöltésére 

2. a piaci lehetőségek kiszélesítése egy foglalkoztatási lehetőségeket bővítő termék vagy 

szolgáltatás számára 

3. a társadalmilag hasznos – akár csak időszakos - munkalehetőségek felkutatása 

4. a munkanélküliek szervezése / közvetítése az állások betöltésére. 

(A képzés és átképzés tehát csak egy a módszerek között, kizárólagosan képzéssel a 

foglalkoztatási gondok nem oldhatók meg.) 

 

Az Európai Unió országaiban az alábbi innovatív megoldások terjedtek el:
78

 

 Partnerségi megállapodások: Az iskolák, egyetemek, képző intézmények és a 

munkáltatók között megállapodás jön létre az oktatás és képzés valamint a foglalkoztatás 

közvetlen összekapcsolása érdekében. A képzéseket a munkáltatók bevonásával tervezik 

meg és fordítva, a munkáltatók vállalják, hogy a képzések résztvevőinek egy bizonyos 

részét, vagy egészét alkalmazzák. Ebben az esetben a munkáltatók igényei és a potenciális 

munkavállalók képességei találkoznak egymással. 

A helyi fejlesztési ügynökségek és a helyi munkáltatók között is létrejöhet nyilatkozat 

vagy szabályos szerződés formájában egyezség, melyben a munkáltatók bizonyos számú 

vagy arányú helyi munkanélküli alkalmazását vállalják. A munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetűek alkalmazásának kiterjesztésére alkalmazható. 

Egyezmények formájában, a kölcsönös előnyök bázisán lehet a szervezeteket arra is 

ösztönözni, hogy a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásában állítsanak fel célokat, 

határozzanak meg kvótákat. 

 Testreszabott képzések: a hátrányos helyzetű csoportok tagjait adott munkáltatóhoz 

kapcsolódó munkalehetőségekre felkészítő képzések. Három fajtájuk jelenik meg:  

a. Felvételi képzés: 2-14 hetes képzés, mely a résztvevőket egy speciális felvételi 

folyamatban való sikeres szereplésre készíti fel. 

b. Segítő képzés: 1-3 hónapos képzés, ami betekintést nyújt a foglalkoztatási lehetőséget 

kínáló adott ágazat/cég működésébe. A nagyobb fejlesztésekre (pl. 

bevásárló központ vagy ipari park) reagálva alkalmazzák leginkább. 

c. Betanító képzés: 2 héttől egy éven túl is tarthat, történhet a felvételi előtt vagy 

után, minden kurzus a munkáltató igényeit, a megkövetelt képességeket és 

a részvevők képességeit figyelembe véve épül fel. 

 A „Képzési Segítő Pontok” felállítása a meglévő képzési és oktatási lehetőségekre 

vonatkozó információk körét és elérhetőségét növeli. Rendszerint valamilyen speciális 

célcsoportot vagy térséget céloz, mivel akik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek azok 

rendszerint információban is szegényebbek. 

 Érdekvédelem: A helyi munkaerő értéke növelhető a munkaerőpiacon résztvevők 

felkészültségét jelző minősítések bevezetésével és elfogadtatásával, helyi 

referenciarendszer kialakításával. 

A munkavállalók érdekeit szolgálja a munkáltatók ösztönzése - ha lehetséges, akkor 

kötelezése - a munkára jelentkezők közötti nemi, etnikai, kor szerint, stb. diszkriminációt 

elkerülő felvételi módszerek választására, valamint az elfogadható mértékű bérek 

megfizetésére. 
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 A közszolgáltatások szervezése is elősegítheti az úgy földrajzilag, mint társadalmi 

csoportok szerinti hátrányos helyzetűek részvételét a munkaerőpiacon, azzal, hogy 

hozzájárul a munkavállalás nem képességekkel összefüggő akadályainak leküzdéséhez. 

Pl. a gyermekfelügyelet biztosításával, a nyitvatartási idők alakításával. 

 A visszatérési stratégiák a munkaerőpiacról egy időre eltávozott, különösen valamely 

szempontból hátrányos helyzetű emberek újrafoglalkoztatását célozzák. Ilyen stratégia 

lehet a részidős foglalkoztatásban végzett tanulás az elkötelezettség megteremtésére, a 

képességek felfrissítésére, a munkára való felkészülésre.  

 A közvetlen munkahelyteremtés jellemző módja a leghátrányosabb helyzetűek alkalmazása 

a helyi közintézményekben a helyi igények kielégítését célzó közösségi tevékenységek 

(pl. környezetvédelem, településszépítés, közüzemi szolgáltatások, építkezések, 

épületjavítások, biztonsági szolgálat, idősgondozás) végzésére. Ugyanez történhet 

közösségi vállalatok formájában is. 

 Az önfoglalkoztatás segítése tanácsadással, hosszabb időn át tartó szakmai 

segítségnyújtással, főként a fiatalok munkába állásában elterjedő módszer.  

 A helyi csere és kereskedelem „nem piaci” módozatai a szolgáltatásoknak a közösség 

tagjai közötti közvetlen cseréjével, „voucher”-ek használatával jön létre és újabb, a 

közösség érdekében és igényeinek kielégítésére végzett munkák elismerését teszi 

lehetővé. 

 

2.5 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések a nemzetközi 
gyakorlatban (OECD, Kanada, Ausztrália, EU-országok) 

 

Az első és második olajválságot követő recesszió során a munkanélküliség a fejlett tőkés 

országokban is gyakorlatilag megháromszorozódott, csőt egyes országokban (Belgium, 

Spanyolország) hat-, ill. kilencszeresére növekedett.
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 Ugyanakkor az egyes országokon belül 

is szélsőséges területi különbségek alakultak ki. A munkanélküliség kezelése a helyi és a 

központi fejlesztésekben egyaránt a középponti témává vált. Az Európai Bizottság 

szociálpolitikáról szóló jelentésében a kettős társadalom riasztó képét festi le. Olyan 

társadalomét, ahol éles határok húzódnak a gazdagok és a szegények, a dolgozók és a 

munkanélküliek, a résztvevők és a kirekesztettek között. A kettős társadalom a 

foglalkoztatottság területén válik a leginkább kézzelfoghatóvá. A munkanélküliek a helyi 

gazdaságban az erőforrások alulhasznosítására utalnak és marginalizációjukkal az egész helyi 

társadalomra negatívan hatnak vissza. Falusi környezetben a munkanélküliség jobb is, 

rosszabb is lehet a városinál. A kulcs: a közösség. A közösség léte, működése erősítheti fel a 

kevesebb munkalehetőségből, a munkanélkülivé válás tényének elrejthetetlenségéből, az újra-

elhelyezkedést akadályozó információhiányból adódó hátrányokkal szemben a 

munkanélküliség megélését könnyítő hatásokat. Így a tétlenséget elűzi a ház- és a föld körüli 

elfoglaltság, az izoláció elkerülését segíti a családi, szomszédi, ismerősi kapcsolatok 

szövedéke. 
80

 

A munkanélküliséget a társadalombiztosítási juttatásokra vagy munkanélküliségi segélyre 

költő, centralizált, felülről lefelé irányuló döntéseken és koordinációs mechanizmusokon 

alapuló tradicionális terápiákkal kezelő megoldások hatástalanok maradtak. Mivel a 

munkanélküli és a szociális segélyrendszer nem tudta megakadályozni a munkanélküliség 

által érintett családok és közösségek elszegényedését - végső soron az egész helyi társadalom 
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deprimálódását, egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az igény, hogy a passzív 

jövedelemtámogatás helyett az aktív támogatási formákat, a helyi munkaerőpiaci 

menedzsment-technikákat és a helyi gazdaságfejlesztési programokat kell előtérbe helyezni. 

A fejlett piacgazdaságokban működő kormányok, az érintett térségekben működő 

önkormányzatok, érdekvédelmi szervezetek, vállalatok, egyéb társadalmi és gazdasági 

intézmények viszonylag gyorsan reagáltak a változásokra és rövid idő alatt kialakultak a 

térségi foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésének új, egyre szélesebb körben elfogadott és 

gyakorolt, a munkaerőpiac fő áramlatán kívüli munkahelyteremtésre összpontosító helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések modelljei. Az alulról felfelé építkező helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések különböznek a profit orientált vállalkozások segítésétől és a hagyományos 

aktív munkaerő-piaci eszközöktől is. Alapvető jellemzőjük, hogy megnő az aktív munkaerő-

piaci eszközök jelentősége és csökken a munkaerő-kereslet növekedését célzó szubvenciók 

jelentősége, miközben a munkaerőpiaci képzés fontosabbá válik, a térség vállalkozási 

kapacitásának növelését támogató programok előtérbe kerülnek. Olyan fejlesztési programok 

„amelyek rendszerint, de nem kizárólag személyi szolgáltatások, ill. egy-egy kisebb közösség 

számára hasznos tevékenységek ellátására irányulnak, azaz olyan munkák megszervezésére, 

amelyek speciális foglalkoztatási támogatások nélkül nem jöhetnének létre. Ezek a társadalmi 

összetartó erő fontos közegei és közvetítői. Egyfelől azért, mert munkavégzési lehetőséget 

biztosítanak a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjainak, különösen a tartós 

munkanélkülieknek. Másfelől, a létrehozott munkahelyek társadalmilag, illetve szociálisan is 

hasznosak, például azért, mert alacsony költség-fekvésű szolgáltatásokat nyújtanak a rossz 

anyagi helyzetben élőknek és eltartottaknak, továbbá új piacok kibontakozását segítik, 

gyakran helyi szinten és kis méretekben. Jellemző rájuk az önsegítő karakter. Különösen 

sikeresek lehetnek új termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, főként az ökológiai piacok 

növekedésének ösztönzésében. Mivel ezek a projektek általában csak viszonylag hosszú idő 

elteltével válnak pénzügyi értelemben életképesekké, az állami szektornak szerepet kell 

vállalnia abban, hogy biztosítsa az induláshoz szükséges anyagi támogatást, és segítséget 

adjon a szervezet felállításához, munkahelyi struktúrájuk kialakításához.”
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E programok kimondott célja tehát, hogy elérjék a társadalom perifériájára sodródott, a 

munka világából végleges leszakadással veszélyeztetett csoportokat, segítsék visszatérésüket 

a társadalomba, amiben elsődleges szerepe van foglalkoztatási esélyeik, helyzetük 

megváltoztatásának.
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 Ebben az értelemben e kezdeményezések az első, legfontosabb 

elmozdulást jelenthetik, azaz alkalmassá próbálják tenni őket arra, hogy idővel normál 

álláshoz jussanak. Mindez átfogó, több elemből álló (foglalkoztatás, képzés, szociális ellátás, 

mentális kezelés, információbiztosítás, tanácsadás), összehangolt tevékenységet követel. Az 

eszközök működtetői a munkaerőpiac már „létező” szereplői, elsősorban non-profit 

szervezetek. A projektekben érintett szolgáltatásaikat és termékeiket a piacon értékesítik, 

amiből saját bevételre tesznek szert. Gazdasági tevékenységük mellett fontos szociális 

funkciót is betöltenek, olyanokat melyek nem várhatók el profit orientált vállalkozásoktól, ez 

teszi indokolttá hosszabb-rövidebb ideig tartó, általában a kezdeti időszakra korlátozódó 

támogatásukat. 

Az Európai Szociális Alap támogatásai révén e kezdeményezések a tagállamok 

mindegyikében jelen vannak, a Phare támogatásoknak köszönhetően pedig az európai volt 

„szocialista” országokban is megjelentek. Munkaerő-piaci szerepük azonban ma még 

elenyésző.  
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Az európai országokat tekintve e kihívásokra lényegében három érdemben eltérő válasz 

érkezett. E válaszok természetesen az adott ország (ország-csoport) sajátos problémái alapján 

a helyi viszonyok figyelembevételével alakultak ki.
83

 

A. Nagy-Britanniában a piaci erők fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, aminek következtében 

mind az aktív, mind a passzív támogatásokra fordított kiadások csökkenése következett be. 

Az aktív eszközökön belül megnőtt a kevésbé költséges, álláskeresést ösztönző programok 

szerepe, szemben a foglalkoztatást elősegítő támogatásokéval, melyek gyakorlatilag 

megszűntek. A tartós munkanélküliek problémájának kezelésére e modell háromféle 

kezdeményezést támogat: 

 áthidaló támogatás (köztes munkaerőpiac), melynek keretében olyan képzésben 

részesülnek a munkanélküliek, ami munkatapasztalatot is ad, 

 közösségi vállalkozások támogatása, amitől bizonyos idő után elvárják az önfenntartóvá 

válást, 

 fiatal munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása (segély, kölcsön, tanácsadás). 

B. A németországi, jórészt közpénzekre támaszkodó lényegében önálló szektorrá váló 

(szocio-ökológiai szektor) munkahelyteremtő intézkedések rendszerét a második 

munkaerőpiac elnevezéssel illetik. Tekintettel az ország keleti és nyugati felében jellemző 

foglalkoztatási helyzetre, az e két országrészben indított programok lényeges eltéréseket 

mutatnak. Az ország nyugati felében elsőbbséget élvez a tartós és más, nehezen 

elhelyezhető munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiacra, ezzel szemben a keleti 

országrészben létrejött foglalkoztatási társaságok sokasága a gazdaság totális 

összeomlásának a következménye, vagyis az utóbbi kezdeményezések célcsoportjai 

iskolázottabbak, motiváltabbak és fiatalabbak, mint az előbbiben érintettek. A 

foglalkoztatási projektek három célt szolgálnak: 

 vállalkozás alapítása, melyek középtávon önfinanszírozóvá válhatnak, 

 híd-szerep, mely segítségével közhasznú foglalkoztatás révén a munkanélküliek 

képzése, szociális és pszichológiai stabilizálása a cél, ami a piaci szférába való 

kiközvetítéssel történő visszatérésüket készíti elő, 

 védett munkahelyek létesítése, ahol olyan személyeket foglalkoztatnak átmenetileg, 

vagy rendszeresen akik hosszútávon sem képesek bekapcsolódni a munkaerőpiac fő 

áramlatába. 

C. Franciaország lépett a legnagyobbat előre az EU Fehér Könyve óta „szociális gazdaság” 

néven nevezett, a foglalkoztatás érdemi bővülését a háztartások és egyének által igénybe 

vehető szolgáltatások piaccá szervezése révén elérni kívánó modell alkalmazásában. A 

szolgáltató szektor fejlesztését célzó intézkedéseket több mint egy évtizede alkalmazzák az 

országban. Becslések szerint e területeken többszázezer teljes munkaidős állásnak 

megfelelő munkahely kínálat hozható létre. E lehetőségek kihasználása három tényezőtől 

függ, a valós kereslet létrejöttétől, a kínálat megszervezésétől és a szolgáltatások 

színvonalától (a szakmák professzionalizálásától). 

Az első és legfontosabb feltétel, hogy a szolgáltatások megfizethetők legyenek a 

háztartások számára. Ennek feltétele olyan támogatások nyújtása, melyek csökkentik azok 

árát. (Az árcsökkentés munkaalkalmat teremt, ami gazdaságilag is igazolhatóvá teszi a 

támogatásokat.) Ilyen támogatások lehetnek: 

 adókedvezmények, vállalati támogatások a dolgozók személyi szolgáltatásaihoz, 

bérköltségcsökkentés, támogatott munkaszerződések. 

A szolgáltatások igénybevétele nagyban függ azok választékától, vagyis a kínálat 

szélességétől. Ezt segítik elő: 

 támogatott szervezeti formák bevezetésével és adókedvezmények nyújtásával 
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A szolgáltatások színvonalának növekedése érdekében pedig: 

 minőségi védjegyet vezettek be, illetve 

 a szakképzés elősegítésével és támogatásával a professzionalizálódás folyamatát 

gyorsították. 

 

2.6 Foglalkoztatási paktumok 

 

A helyi foglalkoztatás feltörekvő, a fenti alapelveknek megfelelő, azokat együttesen 

szolgáló eszköze a foglalkoztatási paktum. Ez egy szerződésben rögzített, az együttműködő 

partnerek között területi jelleggel, előre meghatározott célokkal létrejövő együttműködés. A 

célok között első rendűek a munkahely biztosítása, a foglalkoztatási színvonal emelése és a 

munkahelyteremtés. Az Európai Unió tagállamaiban – kísérleti jelleggel – 1997-ben hozták 

létre az első foglalkoztatási paktumokat, s azok sikere után az ilyen jellegű projektek 

beépültek a Strukturális Alap, azon belül az Európai Szociális Alap támogatási rendszerébe. 

Azóta a legjobb gyakorlatként, követésre méltó jó példaként emlegeti az Európai Unió a 

foglalkoztatási paktumokat, mivel ezek a helyi, megyei vagy regionális szintű 

együttműködések konkrét, kézzel fogható módon járulnak hozzá a gazdasági aktivitás és a 

foglalkoztatási szint növeléséhez.  

Magyarországon – osztrák példa nyomán és felismerve, hogy „a foglalkoztatáspolitika 

feladatai túl összetettek, a szereplők túl széles körben vannak jelen a munkaerőpiacon, emiatt 

összefogás nélkül nem lenne esélyünk a foglalkoztatáspolitikai feladatok megoldására”
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 – 

2002-től alakultak meg az első foglalkoztatási együttműködések. Az első magyar kistérségi 

foglalkoztatási paktum aláírására 2002. május 3-án került sor Vas megyében. A Kemenesaljai 

Foglalkoztatási Paktum nevet kapta. A Vas Megyei Munkaügyi Központ kezdeményezésével 

létrejött megállapodást a Kemenesaljai Területfejlesztési Társulás elnöke, a Vas Megyei 

Munkaügyi Központ igazgatója és a celldömölki munkaügyi kirendeltség vezetője írta alá, és 

rajtuk kívül még 55 szervezet csatlakozott. 

A paktumok a PHARE és az INTERREG programok támogatásával alakultak, majd a 

Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának (3.2.1. intézkedés) keretében 

jöttek létre. Az utóbbiak munkáját az Országos Foglakoztatási Közalapítvány ROP Hálózata 

szakmailag is támogatta képzésekkel, tájékoztató anyagokkal, szakértőkkel.  

A létrejött magyarországi foglalkoztatási paktumokban a munkaügyi szervezetek és az 

önkormányzatok szféra szerepvállalása meghatározó a nonprofit szektor, képzőintézmények, 

érdekképviseletek, vállalkozások, K+F-partnerek bevonása mellett. 

 

 
Foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatai - a László Gyula által vezetett pécsi kutatócsoport kutatási 

eredményei (2010) alapján 
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Összesen 47 paktumot sikerült beazonosítaniuk, melyek közül 29-et találtak folyamatosan működőnek. A 

legtöbb paktum a Nyugat-dunántúli régióban alakult. Majdnem hasonló intenzitással rendelkezik az Észak-

alföldi régió. A Dél-dunántúli, a Dél - alföldi és a Észak-magyarországi régiók mondhatók átlagosnak. A 

legnépesebb (népességszám: 2,8 millió fő) és legfejlettebb (GDP) Közép-magyarországi régióban van a 

legkevesebb Paktum. A 3. legfejlettebb Közép-dunántúli Régió szintén sereghajtó. 

A kistérségi paktumokból létezik a legtöbb (66%), ami nem véletlen, a pályázatokat is leginkább erre a szintre 

figyelemmel fogalmazták meg. A legtöbb esetben a települési önkormányzat volt a kezdeményező (38%). 

Körülbelül azonos intenzitással (15-17%) lépett fel a regionális (vagy megyei) Munkaügyi Központ, illetve az 
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adott térség többcélú kistérségi társulása. A civil szervezetek viszont csak kivételes esetekben váltak 

kezdeményezővé. 

A paktumok többsége (28 paktum, 59%) formalizált együttműködésben, de önálló jogi személyiségű szervezet 

nélkül működik. Jellemzően egy alapító tag, gesztor szervezetén belül működik a menedzsment. Mindösszesen 

1-1 paktum (2-2%) működik önálló egyesületi, vagy gazdasági társasági formában. További 6 paktum (13%) 

valamilyen más szervezeti keretek között (pl. alapítványnál) működik. 5 paktum (11%) esetében nincs ilyen 

formalizált kerete az együttműködésnek. 

Legtöbb paktumnak 26 és 50 közötti a taglétszáma. Legkisebb paktumban 4 tag van, a legnagyobb 178 taggal 

büszkélkedhet. A méret-struktúra nagyjából a normális eloszlást követi. 

A paktumok öt alapvető tevékenysége:  

a. Tervezés: Paktum programterv; Közös helyzetértékelés; Javaslatok a résztvevőktől; Foglalkoztatási 

stratégia; Képzési stratégia. 

b. Képzés: A partnerek felkészítése; Találkozók; Workshopok; Konferenciák; Tanfolyamok. 

c. Szervezés: Partner-találkozók; Irányító testületi ülések; Kapcsolatfelvétel paktumokkal, hatóságokkal, 

képzőkkel stb.; Információs rendszer kiépítése; Hálózati együttműködés szervezése; Más paktumokkal való 

együttműködés (hazai, külföldi). 

d. Projekt-generálás: Benyújtott pályázatok; A Paktum által generált projektek; A Paktum által szervezett 

együttműködések; Vállalkozások támogatása. 

e. Közönség-kapcsolatok: Sajtó; Politika; Nyilvánosság, átláthatóság; Web-lap, annak frissessége, tartalma; 

Kiadványok, tájékoztatók, prospektusok. 

A vizsgált 47 paktumból 41 rendelkezik aláírt, formalizált partnerségi megállapodással, 38 paktum készített 

helyzetelemzést és ugyancsak 38 esetben készült térségi, foglalkoztatási stratégia, 26 esetben bontották le 

munkaprogram szintjére ezeket a stratégiákat, valamint, 30 paktumnál fogalmaztak meg akció-, illetve projekt-

tervet, 32 paktumnál van ügyrendje az ICS-nek. 

A stratégiák között a „foglalkoztatás növelése” a leggyakrabban megfogalmazott cél. Az ezt követő csoportba 

tartoznak a „hátrányos helyzetű munkaerőpiaci csoportok támogatása”, a „munkaerőpiaci információ és 

kommunikáció”, valamint a „munkanélküliség csökkentése”. A „gazdaság-fejlesztés” és a „munkaerőpiaci 

szolgáltatások nyújtása” funkciókat viszont csak a paktumok harmada emelte ki. 

Az összes paktum 79%-a jelezte, hogy működését a különböző, paktummal kapcsolatos pályázati forrásból 

finanszírozta vagy finanszírozza. A pályázati forrásoknak való kiszolgáltatottság hozta magával, hogy a 

szervezetek jelentős hányada a paktumot a sok közül egy projektnek és nem az együttműködés szellemiségének 

és keretének; lokális koordinációnak és fejlesztésnek; a helyi problémák helyi lehetőségekre építő, a helyi 

közösség együttműködése által történő helyi megoldásának tartja. Az, hogy a paktum alapvetően nem az 

együttműködés kereteinek megteremtésére irányult, hanem azonnali formális eredmények elérésére törekedett 

(legyen minél több partner, megfelelő számú munkahely), ugyancsak a pályázati rendszerből következett. A 

pályázatok szerepét tekintve a paktumok öt jellegzetes típusát lehetett beazonosítani: 

- potyautasok, akik csak az olcsó, könnyen megszerezhető pályázati forrás megszerzésére törekedtek, 

- „a pályázatig paktumozók”, akik komolyan is gondolták a paktumot, de csak addig, amíg azt a pályázati 

forrás finanszírozza, ezt követően már érdektelenné váltak, 

- a sikeres és nem sikeres kezdők, akik a pályázat nyomán kezdtek megismerkedni a partnerséggel, egy 

részük ebben komoly sikereket ért el, más részük nem tudta mindezt megoldani, 

- az önállóan is paktumozók, akik a pályázati források nélkül is igyekeztek kialakítani a helyi partnerséget, és 

- a sikeres profik, akik természetes módon éltek a pályázatok adta lehetőségekkel, ezeket felhasználták, és 

ezzel együtt alakítottak ki eredményes helyi partnerségeket. 

Az értékelők meglátása szerint csak akkor van értelme a paktumok működtetésének, ha azt egyik oldalról a 

foglalkoztatáspolitika és a helyi közösség is valóban igényli és támogatja, másik oldalról pedig maga a paktum 

megfelel egy minőségi követelménynek. 

Az első feltételt tekintve, azaz, hogy maga a foglalkoztatáspolitika számol-e a paktumokkal, a kutatás 

eredményei alapján az értékelők egyértelmű nemmel válaszoltak. A foglalkoztatási stratégiák és akcióprogramok 

nem kerülnek a ROP-ok látókörébe, esetlegesen kapnak onnan támogatást. Felhívják a figyelmet arra a 

kettősségre, miszerint úgy, mint Európa más országaiban is, nálunk is a „kormányzati” szint volt a paktumok 

megalakításának elsődleges kezdeményezője, de ezt követően viszont nálunk épp az maradt el – az esetek 

jelentős részében – ami a paktumok lényege: a helyi kezdeményezés, összefogás, aktivitás. A paktumok jelentős 

részét ma is inkább a kormányzati szándék és a központi finanszírozási forrás, és nem a lokális akarat élteti. 
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Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások helyi rendszereinek kiépítését és működtetését 

segítik az Európai Unióban az ESZA által támogatott, a közfoglalkoztatáson túlmutató, ún. 

többdimenziós programok. Ezek közös jellemzői – Csoba Judit elemzése szerint –, hogy 

- Többdimenziósak. A munkaerőpiaci hátrányok több típusának kezelése folyik ugyanazon 

program keretein belül. 

- Nem feltételezik a készségek meglétét, hanem törekednek azok kialakítására és 

megszilárdítására. 

- Főként a strukturális munkanélküliség kezelésére alkalmasak. 

- Nagy létszámú, de differenciált élethelyzetű csoportokat tételeznek, melyekből alapos 

kiválasztási procedúra segítségével megalkotott kiscsoportokban dolgoznak. 

- A feladat: szakismeretek elsajátítása után szakmunka. 

- A foglalkoztatók: többnyire civil szervezetek. 

- A források: koordinált forrásfelhasználás hazai és EU-s alapokból. 

- A feladatvégzés: a szocio-ökonómiai gazdaságban és a versenyszférában. 

- A továbbfoglalkoztatás mértéke magas: 70 % fölötti. 

- Célja: hosszú távú jövedelem biztosítása, új készségek fejlesztése. 

- Hatása: hosszú távú, stratégiai jellegű. 

- Presztízse: magas, motiváltság magas és belső.
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Ajánlott olvasmányok: 

 

Szükségletfelmérés 

 

Mártháné Megyesi Mária (2010): szükségletfelmérés – szolgáltatástervezés módszertani 

ajánlás. SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-

alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat 

Kadarkút, Szociális Alapszolgáltatási Központ TIOP-3.5.1-09/1. 

Keszthely, „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések – a 

rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” TÁMOP-2.4.5.-12/3 

Győrtelek, Hátrányos helyzetű lakosok képzése a munkaerőpiacra történő belépés 

elősegítésének érdekében (TÁMOP-5.3.1/08/2)  

SZMJVÖ Kríziskezelő Központ , TÁMFALAK (TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, 

Képzés) Hajléktalanoknak TÁMOP 5.3.3. 2009. 

Siklós, Tenkes – Ifjai, TÁMOP-5.2.5.b-10/2 „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 

segítő programok” 

 
Foglalkoztatás-politika 

 

Egresi K. (2005): A szociális-jóléti állam. In: Az állam és a politika újabb elméletei In: 

Államtan. Az állam általános elmélete. Államtan tankönyv II. kötet (szerk.: Takács Péter) 

XIX.B. fejezet Szeged. SZTE ÁJK Politológiai Tanszék (http://www2.juris.u-

szeged.hu/politologia/tartalom//docs/tanseged/II_V_XIX_B%20fejezet.pdf)  
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Firle R. – Scharle Á. – Szabó P.A. (2007): A rendszeres szociális segély munkakínálati 

hatása. In: Munkaerőpiaci Tükör 2007 (szerk.: Fazekas K. – Cseres-Gergely Zs. – Scharle Á.) 

Budapest: MTA KTK pp.75-87. 

Csoba J. (2010): A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” 

programban Esély 1. pp. 4-24. 

Rimler J. (1999): A munka jövője. Új fogalmak, feltételek, forgatókönyvek. Közgazdasági 

Szemle XLVI. évf., 1999. szeptember pp. 772–788.  

Török E. (2006): Túlléphetünk-e a bérmunka társadalmán? Szociológiai Szemle 2. szám, pp. 

111–130 

Csoba J. (2006): Foglalkoztatáspolitika. (Oktatási Segédanyag) Debrecen: Debreceni 

Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 

 

Helyi munkaerő-piaci menedzsment 

Campbell, M. at all. (1995): LEDA Circuit on Local Labour Market Management. 

Employment in Europe. Commission of the European Communities  

 

LEED programok 

 

Froy, Francesca – Giguère, Sylvain (2010): Putting in Place Jobs that Last. A Guide to 

Rebuilding Quality Employment at Local Level. OECD LEED 

 

OECD Local Economy and Employment Development (LEED) Working Papers 
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-local-economic-and-employment-development-leed-

working-papers_20794797 

Frey M. (1998): Munkahely-teremtés a munkaerőpiac fő áramlatán kívül. Parola 2. pp. 4-6. 

Fazekas K. (1993): Térségi foglalkoztatás fejlesztési programok a fejlett piacgazdaságokban. 

Munkaügyi Szemle 37. 2. pp. 27-33. 

 

Foglalkoztatási paktum 

 

László Gy. (2010): A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és 

átfogó értékelése. A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövőjét megalapozó kutatás 

záró tanulmánya. Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása OFA/K-5659/8341/50/2009 Pécs 

 

Gyakorlatok:  

1. Állítson össze mutatórendszert a helyi foglalkoztatási potenciál számításához és határozza 

meg annak értékeit a kiadott adatsorok alapján! Értékelje az eredményeket! 

2. Készítsen foglalkoztatási szükségletfelmérést egy tetszőlegesen választott településre! 

3. Készítse el Magyarország aktuális központi foglalkoztatási programtérképét!  

4. Keressen esettanulmányokat LED programokra és készítsen belőlük 1-2 oldalas 

összefoglalót! (A program címe, megvalósítója, környezete, indokoltsága, célja, 

célcsoportja, módszerei, tevékenységei, finanszírozása, eredményei, hatásai) 

5. Keressen példákat működő foglalkoztatási paktumokra (legalább háromra) és értékelje 

azok működését! 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen módszerekkel határozhatjuk meg egy területi egység foglalkoztatási potenciálját? 

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-local-economic-and-employment-development-leed-working-papers_20794797
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-local-economic-and-employment-development-leed-working-papers_20794797


2. Milyen célt szolgál és milyen tényezőkre fókuszál egy terület foglalkoztatási 

szükségleteinek felmérése? 

3. Milyen eszközökkel kezelhető a munkaerő-piac egyensúlyának krónikus megbomlása? 

4. Mit jelent és milyen feladatokra fókuszál a helyi munkaerő-piaci menedzsment? 

5. Milyen hangsúlybeli különbségek azonosíthatók be a különböző országok, ország-

csoportok helyi foglalkoztatási programjai mögötti koncepciók és az alkalmazott eszközök 

között? 

6. Mi a célja a foglalkoztatási paktumnak és milyen módon alakítható ki? 



3 Foglalkoztatás bővítése a helyi elsődleges 
munkaerőpiacon 

 

Paradoxnak tűnik, de a helyi gazdaságfejlesztést a globalizáció erősödése erősítette meg. A 

globalizáció kihívásaira adott válaszok mindegyikében felértékelődtek a helyi adottságok és 

az azok helyben történő hasznosítása.
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A centrumországok a tömegtermelés fejlődő országokba való áttelepítésével és a hazai 

vállalatok szerkezetének a rugalmasság igényei szerinti átalakításával, karcsúsítással és 

különböző tevékenységi körök al-, vagy külső vállalkozásokhoz való kihelyezésével reagáltak 

az új világgazdasági trendekre. Ez a megoldás azonban a munkanélküliség ugrásszerű 

növekedéséhez és a munkaerőpiac drasztikus szegmentálódásához vezetett, ahonnan csak a 

high-tech szektorba és a szolgáltató ágazatokba lehetett menekülni. Másik megoldásként a 

piaci résekbe betörni képes kisüzemi struktúrák és azok integrációjának további megerősítése, 

valamint a foglalkoztatási lehetőségeket növelő önfoglalkoztatás kiszélesítése adódott. Ez 

utóbbiak a helyi gazdaságfejlesztés keretében teljesíthetők ki. 

A félperiféria országaiban is két jellemző válasz jelent meg a tömegtermelésből a 

rugalmas termelésbe való átmenet, a globalizálódás és a gazdaságpolitika neoliberális 

ciklusváltása által jelzett új világgazdasági trendekre. Az egyik – a latin-amerikai 

országokban jellemző – válasz az ipari tömegtermelés liberális gazdaságpolitikával, míg a 

másik – a délkelet-ázsiai kistigrisekre jellemző – válasz az ipari tömegtermelés 

protekcionalista gazdaságpolitikával. Mindkét út zsákutcának bizonyult. A nyomott 

munkabérek és nemlétező környezetvédelmi korlátokkal elért versenyképesség hosszútávon 

csak erős állami beavatkozással biztosítható, ugyanakkor visszafordíthatatlan környezeti 

károkat okoz. A tömegtermelésből a rugalmas termelésbe vezető átmenet járható útjainak 

megtalálása a teljes lemaradás elkerülésének egyetlen módja. Az országok számára leginkább 

megfelelő utak keresése közben itt is a kézi munkaerőt hasznosító, rugalmas kisüzemekre és a 

korábbinál sokkal jelentősebb részben az önfoglalkoztatásra építő helyi gazdaságfejlesztésre 

terelődött a figyelem. 

A helyi gazdaságfejlesztés jelentőségére és eredményességének kedvező esélyeire a 

centrumországok korábban periférikus régiói hívták fel a figyelmet. Ezek a tömegtermelés 

második világháború utáni virágkorában elmaradottnak, döntően agrártérségnek számítottak 

és közülük ma mégis több az Európai Unió legdinamikusabb térségeihez tartozik. Sikerük 

okát a „kézműves paradigma” feléledésében kereshetjük. A megőrzött kézműves-kisipari 

hagyományok, a tömegtermelés válsága idején a kisipart a modern gyáripar rugalmas 

beszállítójává tevő modern technika és a régió mint komplex termelési egység megszervezése 

szolgált alapul a gazdaság fellendítéséhez. A sikerrégiók közös vonása: 

 a diverzifikált gazdasági szerkezet 

 a regionális önállóság 

 az ön- és mellékfoglalkoztatás gyakorlata. 

 

3.1 A helyi gazdaságfejlesztés alapstratégiái 

 

A helyi gazdaságfejlesztés területeinek meghatározásakor három különböző indíttatású 

stratégia-típust kell megkülönböztetnünk. 

1. a centrum térségek sorába való felzárkózást és a térség versenyképességét erősítő 

stratégiákat 
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2. a fenntartható fejlődés követelményrendszerének való megfelelést elsőrendű prioritásként 

kezelő stratégiákat 

3. az elsődlegesen a szociális problémák orvoslására törekvő stratégiákat. 

Az említett három fő irány között a motivációkban és módszerekben fennálló különbségek 

ellenére is közös vonás, hogy: 

 a helyi adottságokra építenek, 

 a helyi és kistérségi fejlesztés során a tömegtermeléssel szemben az egyedi, ill. kis 

szériában előállítható, lehetőleg tájspecifikus termékek termelésére törekszenek 

 a megtermelt árukkal a piaci résekbe igyekeznek betörni, ehhez profiljuknak 

megfelelően sajátos, de magas színvonalú marketingstratégiát követnek, 

 a csúcstechnológia alkalmazása helyett kézimunka-igényes technológiákat 

alkalmaznak, a munkaerő-intenzív ágazatokra koncentrálnak. 

 megnő a szerepe az eredeti ötleteknek, egyedi kivitelezésnek, ami kreativitást, innovatív 

népességet feltételez, 

 a humánerőforrások minőségi fejlesztése és az új ötleteket, ill. az azok alapját képező 

tradicionális tudást felszínre hozó eljárások kitűntetett szerephez jutnak. 

 bekapcsolják a helyi gazdaságba a munkaerőpiacról kiszoruló humán erőforrásokat, így 

a munkahellyel még nem rendelkező nőket, a megváltozott munkaképességűeket, a 

tartós munkanélkülieket, pályakezdőket, időseket az informális gazdasági szereplőket. 

 az ágazatok vertikális integrációi mellett kiterjedt partneri kapcsolatot generálnak, amik 

horizontális integrációkat eredményeznek. 

 

„A közösségi gazdaságfejlesztés egy olyan folyamat, amelyben a közösség és az 

önkormányzat a helyi forrásokat használja és a magánszektorral való együttműködés útján 

ösztönzik a gazdasági tevékenységeket, új munkalehetőségeket és jólétet teremtenek.”
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A közösségi gazdaságfejlesztés öt alapstratégiából építkezik. 

1. Külső vállalkozók vonzása a helyi gazdaság alapágazataiban (termelés, turizmus, 

biztosítás, számítógépes szolgáltatás, nagykereskedelem, közszolgáltatások) 

Ez esetben a térség kínálta telephelyi adottságokat kell fejleszteni és értékesíteni. A térség 

telephelyi értékét és hasznosításának lehetőségét növelheti: 

 az iparterületek és közművek fejlesztése, 

 a közlekedési elérhetőség javítása (repülőtér, vasút, autópálya, autóút), 

 a kommunikáció (újság, telefon, informatikai rendszerek) fejlesztése, 

 az üzleti szolgáltatások (bankok, számítógép-hálózatok, jogi tanácsadás, könyvelés) 

fejlesztése, 

 a települési és a térségi szolgáltatások fejlesztése, 

 a rekreációs szolgáltatások (parkok, vadászterületek, éttermek, hotelek, szórakoztató 

központok) fejlesztése, 

 a munkaerőpiaci helyzet pontos ismerete, 

 a helyi tőkeforrások feltárása és bevonása az új ágazatok vonzásába (bankhitel), 

 kormányzati preferenciák, támogatások megszerzése a betelepülők számára, 

 önkormányzati kedvezmények nyújtása, 

 a legnagyobb lehetőségekkel rendelkező munkáltatók felkutatása és tájékoztatása a 

lehetőségekről. 

  

2. A már létező vállalkozások hatékonyságának növelése 
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A megoldási módok részben megegyeznek az előzőkkel, de nagyobb hangsúlyt kap az 

innovációképesség fejlesztése. Alkalmazható újabb taktikai elemek: 

 képzési programok szervezése a menedzsment felkészültségének javítása érdekében, 

 befektetési és kölcsön tőke források feltárása az üzleti növekedés segítése érdekében, 

 új technológia bevezetését, a régi hatékonyságának növelését elősegítő képzési 

programok szervezése, 

 a munkáltató számára támogatás nyújtása a képzések, a munkaügyi tanácsadás, a 

dolgozóknak nyújtott szociális szolgáltatások biztosításában. 

 

3. Új vállalkozások indulásának elősegítése, a kezdő vállalkozások megerősítése 

A kezdő vállalkozások rendszerint igénylik a támogatást. Ennek formája lehet: 

 az új vállalkozás létrehozásához szükséges tőke biztosításának segítése a másodlagos 

tőkepiac és a közösségi tőkeforrások beszervezésével, 

 tőkéscsoport létrehozása a magánpénzek helyi befektetésére, 

 piackutatás végzése az új vállalkozások számára, 

 a vállalkozni vágyók, ill. a kezdő vállalkozók képzése, 

 a piaci igények figyelemmel kísérése és a vállalkozók bátorítása a településen kívülről 

jelentkező piaci igények kielégítését célzó vállalkozások beindítására, 

 preferenciák, kedvezmények nyújtása. 

 

4. A pénz “megtartására” való képesség fejlesztése 

Gyakorta a fejlődés akadályaként jelentkezik a térségben képződött jövedelem kiáramlása. 

Ha sikerül a pénz térségen belüli elköltését megoldani, az ún. multiplikátor hatás 

következtében további fejlődést indukálhatunk. Egyes számítások szerint minden helyben 

elköltött forint legalább újabb két forint jövedelem termelődését segíti elő. A dolog 

lényegéből adódóan az ezen stratégiához kapcsolódó taktikai megoldások főként a 

kiskereskedelemhez kötődnek. Így sikerrel alkalmazható pl: 

 a fogyasztói szokások, piaci igények felmérése és az eredményekkel a kiskereskedelmi 

szektor megerősítése, a helyi igények szerinti alakításának elősegítése, 

 a kiskereskedelmi egységeknek helyet adó településközpont vonzóvá tétele, építészeti 

felújítása, a vásárlási lehetőségeket javító átalakítása, 

 a kiskereskedelmi boltok megközelíthetőségének javítása a parkolási és a 

tömegközlekedési lehetőségek alakításával, 

 a vásárlói igényekhez és a konkurencia viselkedéséhez igazodó nyitvatartási idők és 

reklámfogások ajánlata, 

 a szolgáltatás színvonalát javító képzési programok szervezése, 

 a nem helyi lakosok (turisták, szomszédos települések lakói) vásárlásainak ösztönzése 

megfelelő helyen, megfelelő időben és megfelelő stílusban történő hirdetésekkel, 

 a helyi lakosokat a helyi vásárlásból származó előnyökről meggyőző információs 

kampányok szervezése, 

 a kamarákkal, kereskedői szervezetekkel való szoros együttműködés. 

 

5. A kapott segélyek és támogatások növelése  

A mai Magyarországon talán ez a leggyakrabban alkalmazott stratégia. Sikerességét 

megalapozhatják a következő taktikai lépések: 

 a központilag támogatott programok adta lehetőségek (pályázatok) megfelelő 

kihasználása, 

 a kidolgozott stratégia és programok, majd a megvalósítás eredményeinek 

megismertetése a kormányzattal, a kormányzati hivatalokkal, 



 a helyi érdekek érvényesítéséért síkra szálló politikai tevékenység támogatása, 

 képviselőkön, lobby körökön keresztül hatás gyakorlása a központi újraelosztás 

mértékének és szempontjainak, a támogatási rendszer egészének alakítására. 
 

 

Táblázat: A helyi foglalkoztatási kapacitások bővítésének eszközei 

 

Meglévő vállalkozások esetén Új vállalkozások esetén Önfoglalkoztatóvá váláshoz 

• Új piacok szerzése – az 

értékesítés bővítése 

• Bejegyzés 

adminisztrációs 

terheinek csökkentése 

• Jogszabályoknak 

megfelelés 

• Minőség növelése - 

magasabb árak elérése 

• Kedvezményes díjazású 

telephely / üzlethelyiség 

• Szakmai és vállalkozói 

ismeretek  

• Új termék bevezetése • Alacsony bérköltség 

minőségi munkaerőért 

• Üzleti szolgáltatások 

• Költségmegtakarítás – 

bérköltség csökkentése 

• Piaci pozíciók erősítése • Piackutatás 

• Atipikus foglalkoztatás 

bevezetése 

• Közösségi vásárlások  • Közösségi 

megrendelések  

• Munkaerő minőségének 

javítása – hatékonyság 

növelése 

  

• Üzlet környezetének 

fejlesztése 

  

• Közösségi vásárlások    
Forrás: saját szerkesztés 

 

A helyi gazdaságfejlesztési programok indításához bizonyos előfeltételeknek teljesülniük 

kell. Így Fazekas Károly szerint:
 90

. 

● a régiónak rendelkeznie kell a tárgyi feltételekkel, ezen belül a szállítási, közlekedési 

feltételekkel, a kommunikációs infrastruktúrával, az oktatási és képzési infrastruktúrával, 

● a humánfeltételek belül a  bevonható munkaerő szakképzettsége mellett igen fontos 

előfeltétel a helyi népesség attitűdje, szakmai kultúrája, szokásrendszere, de szintén 

súlyosan esik a latba a meglévő helyi vállalkozások vezetőinek innovációs, 

vállalatvezetési, vállalkozói ismereteinek szintje, a kutatásokkal foglalkozó intézmények, 

egyetem, kutatóintézetek térségi jelenléte, valamint rendelkezésre kell állnia a programok 

kidolgozásához, végrehajtásához megfelelő ismeretekkel, motivációkkal, kapcsolatokkal, 

szervezési és vezetési képességekkel rendelkező helyi vezetőknek is, 

● a fenti tényezők mellett kulcsszerep jut a céltudatos, hatékony, koordinált cselekvést 

biztosító kapcsolatrendszerek kiépültségének. 

Az esetek többségében a fenti feltételek nem biztosítottak, kiépítésük csak több fázisban 

érhető el. 

Az első szakaszban a helyi szereplőknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan lehet a helyi 

gazdaságfejlesztési célok elérését támogató intézményeket létrehozni, menedzselni, 

finanszírozni. Jellemző akciók: 

● olyan gazdaságfejlesztési központok alapítása, melyek jól ismertek a térség szereplői 

számára és képesek továbbadni, elterjeszteni a megszerzett ismereteket,  

● animációs, tájékoztató és demonstrációs programok szervezése 

● vállalkozásalapítási és támogatási akciók indítása 
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● tanácsadási, képzési tevékenység beindítása. 

A második szakaszban – az első szakasz eredményeinek köszönhetően - már három 

alapfeltétellel rendelkezik a térség: nevesíthetővé váltak a programok tervezéséhez és 

megvalósításához szükséges helyi szakemberek és intézmények, kialakult a programok 

szükséges ismereti és technikai háttere, megfogalmazódtak programok. A hangsúly az 

akcióprogramok hatékonyságának növelésén, a magasabb szintű ismeretek megszerzésén, a 

vállalkozásokat kiszolgáló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének ösztönzésén van. 

Jellemző akciók: 

 meghatározott csoportokat vagy szektorokat (pl. nőket, nemzeti kisebbségeket stb. ) 

célzó vállalkozásfejlesztési programok 

 technológiai innovációs centrumok és programok alapítása ill. indítása 

 a meglévő helyi intézmények és programok hatékonyságának javítását célzó tanácsadás, 

képzés 

 a térségben üzleti szolgáltatásokat végző magánvállalkozások támogatása. 

A harmadik szakasz az önfenntartó fejlődés kezdete, amikor a térségben már biztosított az 

ismeretek, intézmények, akcióprogramok kritikus, a fejlődés fennmaradását biztosító tömege. 

Az erőfeszítések ekkortól az akcióprogramok finomítására és új lehetőségek feltárására 

összpontosulnak. A nem piaci elvű szolgáltatásokat mind több területen átveszik a nyereség 

orientált vállalkozások. Jellemző akciók: 

 kisvállalkozások finanszírozási rendszerének fejlesztése 

 új piaci lehetőségek feltárása 

 a vállalkozások közötti kapcsolatrendszerek fejlesztése 

 a térségi szolgáltatási „szűk keresztmetszetek” feltárása és kiküszöbölése. 

 

3.2 A helyi gazdaságfejlesztés technikái 

3.2.1 Kisvállalkozások fejlesztése 

 

A bevezetőben érzékeltetett folyamatok következtében előtérbe kerültek a térségek 

kisvállalkozási kapacitásainak növelését támogató törekvések. Míg korábban a helyi 

önkormányzatok alapvető célja a nyereséges vállalkozások térségbe csábítása, a helyi 

adófizetési potenciál ezúton történő növelése volt, a hetvenes évek végétől egyre inkább már a 

meglévő vállalkozások támogatására, a foglalkoztatás biztonságára összpontosítottak.
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Az életképes kisvállalkozások létrehozásának és megerősítésének szakmai segítésére 

vállalkozásfejlesztési irodák jöttek létre. Az irodákat a helyi vagy regionális önkormányzatok, 

vagy a gazdasági kamarák, vagy a nagyvállalkozások szponzori támogatásával finanszírozzák. 

Jellemzően három fő tevékenységet folytatnak. 

 

A vállalkozói képzések a kezdő kisvállalkozások és a már befutottak számára egyaránt 

kínálnak témaköröket. A jogi, pénzügyi ismereteken túl a piacra jutást segítő marketing 

ismeretek és a partnerségi együttműködésre felkészítő kommunikációs képességfejlesztés 

került az előtérbe. A kisvállalkozói képzések újszerű formája a „learning by doing” típusú 

képzés, ahol a vállalkozás viteléhez szükséges ismereteket az életben tanulják a résztvevők. 

Hatásosságukat tekintve az ilyen típusú képzések közül is kiemelkednek a pályakezdő fiatalok 

számára szervezett kurzusok. 
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Az információs és szakértői szolgáltatások nem pusztán elérhetővé, de általában 

kedvezményes áron igénybe vehetővé válnak a vállalkozásfejlesztési intézmények működése 

nyomán. Mára már a nagyvállalkozások is felismerték, hogy talpon maradásuk és 

növekedésük a kisvállalkozásoktól függ, így készek áldozni a kicsik felkészültségének 

javítása érdekében. Hollandiában a nagyvállalkozók finanszírozzák a kicsiket segítő 

szakértőket, Franciaországban pedig pl. jól működő mentori rendszert alakítottak ki, melynek 

keretében a nagyvállalatok vezető menedzserei pártfogásukba vesznek egy-egy 

kisvállalkozást és szaktanácsaikkal segítik azok megerősödését. Hollandiában pedig a 

nagyvállalatok finanszírozzák a kisvállalkozásokat segítő tanácsadók munkáját. 

Az eredményes kisvállalkozási tanácsadói tevékenység másik jellemzője a követő jelleg. A 

siker érdekében nem eseti, hanem a vállalkozás vagy a projekt előkészítésétől az induláson át 

az értékelésig követi a folyamatot. A projektciklus-menedzsment alapelveit követve a 

tanácsadói munka is szinte algoritmizált, a fejlesztés minden fázisában kialakult módszertan, 

hozzá kapcsolódó dokumentáció segíti a tanácsadót. 

 

A tőkeellátás javítása a kisvállalkozások által legfontosabbnak tartott problémát hivatott 

kezelni. A bevonható tőke származhat kormányzati forrásokból, ekkor a pályázatokkal 

kapcsolatos információk terítésében és a pályázatok elkészítésében szorulnak a 

kisvállalkozások segítségre. A banki források megszerzésében szintén tudnak a 

vállalkozásfejlesztési irodák segítséget adni. Napjaink új, ill. régi/új ötletei azonban főként a 

helyi tőketartalékok mozgósításának lehetőségeire koncentrálnak. Ezen megoldások közül 

kiemelkednek: 

 a hitelszövetkezetek, 

 a helyi befektetési társaságok és 

 a hitelkörök szervezése. 

A hitelszövetkezetek legnagyobb számban az agrárfinanszírozásban jelentek meg s terjedtek el 

csaknem egy évszázaddal ezelőtt. A mai tartalom és forma több évtizedes, a mezőgazdaság 

szükségleteihez igazodó szerves fejlődés eredményeként alakult ki. A szövetkezeti általános 

alapelvek, az önsegélyezés, az önigazgatás és az önrendelkezés közül az önsegélyezés a 

pénzügyekben csak addig volt járható, míg a hitelszövetkezeti tagok saját betétei fedezetet 

nyújtottak saját maguk hitelellátásához. Ezen a ponton túljutva, külső forrásokat is bevontak a 

finanszírozásba. Egyrészt a helyi lakosság más rétegeinek betétgyűjtésére is vállalkoztak, 

másrészt fokozatosan egyre több banki szolgáltatást végeztek, melyek nyereségét is 

hitelforrásként használták. Az egykori hitelszövetkezetek évtizedek alatt az egész térség 

szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező, univerzális szövetkezeti bankjaivá váltak. 

Megmaradtak a mezőgazdaság fő finanszírozóinak, de tevékenységüknek ez már csak kisebb 

részét teszi ki.
92

 

A helyi befektetési társaságok kockázati tőkét nyújtanak olyan, bizonyos kritériumoknak 

megfelelő kisvállalkozásoknak, amelyeket a hagyományos hitelintézmények nem hajlandóak 

finanszírozni. (Svédországban pl. az Önkormányzati Fejlesztési Társaságok töltenek be ilyen 

szerepet.) A helyi befektetési táraságok elsősorban olyan kisvállalkozásokba fektetnek be, 

amelyek: 

 termékeikben, technológiájukban vagy a marketingben innovatívak, 

 potenciálisan gyorsan növekedhetnek, 

 a jövőben valószínűleg a régión kívül is értékesíteni tudnak, 

 megfelelői vezetői tudással rendelkeznek, 

 hajlandóak a tervezésbe tapasztalt munkatársakat bevonni.
93
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A „hitelkörök” (loan circle) hitelnyújtási megoldás Bangladesből származik. Tulajdonképpen 

az egész országra jellemző szegénység keltett életre, mint egyfajta alternatív megoldást a 

tőkéhez jutáshoz. Bangladesben, mint általában fejlődő országokban, igen kevés a hivatalosan 

munkahellyel és fizetéssel rendelkezők száma, a feketegazdaságból él a lakosság jelentős 

része és a legszegényebbek a megélhetésüket saját kis mikro-vállalkozásuk létrehozásával 

biztosítják. Mivel ezek az emberek semmilyen hitelgaranciával, vagy tőkefedezettel nem 

rendelkeznek, a bankrendszeren keresztül lehetetlen kölcsönhöz jutniuk. Egyéb lehetőség 

hiányában, magánkézből vesznek fel kölcsönt, minek következtében a kölcsönadó 

kiszolgáltatottjává válnak. A hitelezők vásárolják fel termékeiket, a piacinál jóval olcsóbb 

áron. Muhammad Yunus bangladesi közgazdász rájött arra, hogy a szegénység oka nem 

abban rejlik, hogy az emberek nem dolgoznak, hanem a mikro-vállalkozók kölcsönadóik felé 

való kiszolgáltatott helyzetében. A felismerés hatására a közgazdász, nemzetközi befektetők 

segítségével, létrehozta a Grameen (Vidéki) Bankot, ami ügyfeleitől azt várta el, hogy 3-6 

főből álló csoportokat hozzanak létre és a kölcsön felvétele előtt alapfokú oktatáson vegyenek 

részt. A 3-6 főből egyszerre csak kettő jut kölcsönhöz, a másik két fő csak akkor, ha az 

előzőek visszafizették tartozásukat. A rendszer a csoport minden tagját arra ösztönözte, hogy 

együttes erőfeszítéssel minél hamarabb törlesszék tartozásukat. 

 

A vállalkozói inkubátorházak gondolata az 1980-as évek elején született meg. Az 

inkubátorház intézményének a célja, hogy növelje az új vállalkozás esélyeit, és segítse 

fejlődését a kezdeti szakaszban (csökkentse a megszűnés lehetőségét, a vállalkozás 

sebezhetőségét, és növelje a jövedelmezőségét.). A vállalkozói inkubátorház olyan 

telephelyek, támogatások és szolgáltatások együttese, melyet a kezdő vállalkozások speciális 

szükségleteihez alakítanak. 

Az inkubátorházak koncepcióját négy érv támasztja alá: 

 Politikai érv: a termelés új technológiáknak megfelelő átalakítására hivatkozik. Az 

átalakítás célja, hogy a gazdasági struktúra jobban illeszkedjék az új gazdasági rendszerbe, 

új foglalkoztatási lehetőségeket hozzon létre. A helyi közösségek megpróbálják vonzani, 

de legalábbis fenntartani a vállalkozásokat és a helyi foglalkoztatást annak érdekében, 

hogy biztosítsák a szükséges pénzügyi bevételeiket. Nagy gondot fordítanak a 

tudományos eredmények átvételére, új technológiák alkalmazására az iparban és a 

kereskedelemben. Az új technológia átvételére és új munkahelyek teremtésére a kis- és 

közepes vállalkozások bizonyultak a legalkalmasabbnak. Ebben az összefüggésben a 

vállalkozói inkubátorházakról, mint a társadalmi-műszaki fejlődés új eszközéről 

beszélhetünk, ami az innovációs politika stratégiai eleme is egyszersmind. 

 Irányítási érv: az ipari és kereskedelmi tevékenység komplexitására hivatkozik. A 

nemzetközi verseny a vállalkozásoktól fokozott alkalmazkodást követel, részben új 

vezetési módszerek bevezetésével, részben rugalmasabb szervezet létrehozásával. A kis- 

és közepes vállalkozások könnyebben felelnek meg ezeknek a követelményeknek, mint a 

nehézkesebb nagyvállalatok. Ugyanakkor a kisvállalkozásokban gyakran hiányzik a 

vezetési tapasztalat, különösen a kezdeti stádiumban. Az inkubátorházak ezt a hiányt 

igyekeznek pótolni. 

 Társadalmi érv: alapvetően azt a véleményt erősíti, amely a bérviszonyok, ill. 

munkakörülmények minőségének újragondolását sürgetik. 

A vállalkozás belső átszervezése növeli a termelés rugalmasságát és így a vállalkozás 

kedvezőbb piaci helyzetét segíti elő. Az ágazatok közötti új kapcsolatok kevésbé 

hierarchizált struktúrát hoznak létre, amely jobban támaszkodik az együttműködésre és a 

kölcsönös függőségre. A munkaerő integrációja és részvétele a döntéshozásban egyre 

általánosabbá válik. A fizikai környezet átalakul, az „ipari zónák” „tevékenységi zónákká” 

alakulnak át, és egyre inkább a települési struktúra részévé válnak. Az új társadalmi 



követelmények könnyebben teljesíthetők kisvállalkozási keretek között. Az 

inkubátorházak megoldást kínálnak a dolgozók megváltozott ambícióinak 

megvalósításához és a tulajdonosok magatartásának alakításához is. 

 Technikai-gazdasági érv: a hangsúly az új technológiákon van, a fő feladat az ötlettől az 

ipari alkalmazásig tartó folyamat követése. A folyamat nem gond nélküli, a statisztikák 

azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban a vállalkozások kb. 80%-a szűnik meg az első 

öt évben. Másrészt, ha a program komplexebb-finanszírozása költségesebb, megköveteli a 

pontos piaci ismereteket, stb. - az előkészületek is hosszadalmasabbak. (a programok 

32%-ának előkészületei kb. 6 hónapot vesznek igénybe, 43%-ának fél év és két év közötti 

időre, 25%-nak több mint 2 évre van szüksége.) Az előkészítés a vállalkozás sikerének 

alapvető eleme.  

 

Az inkubátorházak funkciói: 

 Ingatlan kínálat - változtatható, bővíthető helyek, korlátozott időtartamra, a 

szabadpiacinál alacsonyabb áron. Az ingatlan kínálat igen változatos, sokszor régi 

településekben, speciálisan az inkubátor-házak számára, iparilag fejletlen területen. Néha 

az inkubátorházakat más célokra épített épületekbe helyezik. Általában három különböző 

megoldást lehet elkülöníteni: szabvány elhelyezést a bérlő vállalkozás számára, 

változtatható berendezést a vállalkozás igényeinek megfelelően, és végül, a település 

távlati terveihez igazodva. 

 Megosztott szolgáltatások - felszerelések és szolgáltatások közös használata, amely főként 

az adminisztratív funkciókra vonatkoznak (titkárság, telex, konferencia terem stb.) A 

szolgáltatások igen változatosak. Általában minden inkubátorház rendelkezik az 

alapszolgáltatásokkal (titkárság-levélkézbesítés, telex, szabvány, gépelés, karbantartás, 

stb.), amelyekre a vállalkozásoknak mindig és rendszeresen szüksége van. Más, támogató 

jellegű szolgáltatások is gyakoriak, egyedi megoldások is lehetnek, ilyenek például: 

tanácsadás, üzleti tervtanulmány, segítség az értékesítéshez és az exportáláshoz, 

árkalkuláció és ellenőrzés, könyvellés, jogi és pénzügyi, műszaki és technológiai 

tanácsadás, képzés, stb. leggyakrabban a már működő intézmények nyújtják ezeket a 

szolgáltatásokat, amelyeket az inkubátor-ház is társasági formában működik, amelynek 

feltétele a rentabilitás. 

 Tanácsadás a vállalkozók számára - az irányítás, marketing, könyvelés, kutatás, a 

technológiai transzfer területein, privilegizált kapcsolattartás a tudományos környezettel, 

 A vállalkozók közötti cserekapcsolatok tere, integrálódás a szakhálózatba, az igazgatóság 

technikai és morális támogatása. Az inkubátorház oldja a vezetés elszigeteltségét a 

vállalkozás életének törékeny szakaszában, megerősíti az új vállalkozás hitelképességét. 

Az információ és más szolgáltatások elérése alapvető jelentőségű. 

 

Az inkubátorház finanszírozásának és irányításának különböző megoldásai vannak. Ezek 

általában az ösztönzési és támogatási rendszerhez kapcsolódó szokványos akciók. Az 

inkubátorházakat két csoportba lehet sorolni: állami vagy magán. Az Egyesült Államokban is 

igen sok magán inkubátorház működik, Kanadában vagy Franciaországban csak kivételes 

esetben. 

A pénzügyi megoldások az egyedi helyzetektől függően változnak: a kezdeményezők és a 

partnerek céljai, pénzügyi kapacitásuk, stb. szerint. Mindehhez kapcsolódnak az állami vagy 

regionális programok adta lehetőségek (szubvenciók, helyi adottságok, stb.) el kell választani 

az inkubátorház pénzügyeit az odatelepülő vállalkozásoktól, bár ezek össze is 

kapcsolódhatnak. 

 

Az inkubátorházak típusait különböző szempontok szerint lehet meghatározni: 



 A vállalkozás fejlődési stádiuma szerint: (a vállalkozás előkészítésekor, a megnyitás 

idején, vagy működésének első 6-18 hónapjában), 

 A tevékenység típusa szerint: (csúcstechnológiára specializálódott inkubátor-házak, 

amelyek kb. 30%-ot képviselnek, és többnyire a tudományos parkokban vagy egyetemek 

közelében működnek, illetve az általános inkubátor-házak, 

 A program vagy beruházás típus szerint: (állami programok 3-5 millió frankos kis 

beruházással, főként a helyi önkormányzatokra, a régiókra, stb. támaszkodva: állami 

programok 10-60 millió frankos, jelentős beruházással, amelyben több, állami és 

magánintézmény, bankok, vállalatok, stb. vesznek részt. Ezek a beruházások hosszú távon 

térülnek meg, és a magán inkubátor-házak: többnyire 20-80 millió frankos beruházással, 

és 20-80%-os részvételi aránnyal az irányításban). 

 

Az inkubátorház több fokozatban valósul meg. Létrehozásának állomásai a külföldi 

gyakorlat szerint: egy szervező-csoport létrehozása, kampány szervezése, a tervek 

kiválasztása, az inkubátor-ház tanulmányának elkésztése, a program elindítása és az első 

vállalkozások betelepítése között kb. másfél év telik el átlagosan. 

A helyi és regionális gazdaságfejlesztés új gyakorlatában feltűnt inkubátorházak 

jelentőségét valójában néhány évtized elteltével minősíthetjük. Akkorra kiderül, hogy vajon 

gazdaságfejlesztés politika divatot vagy időálló stratégiai megoldást jelentenek-e. 

 

3.2.2 Gazdasági integrációk szervezése 

 

3.2.2.1 Szövetkezetek 
 

A szövetkezetek eszméje korántsem számít új keletűnek, mégis ma is az innovációk sorában 

tartjuk számon. Nem utolsó sorban azért, mert a 80-as évektől a nyugat-európai országokban 

is reneszánszukat élik. Jellemző, hogy az Egyesült Királyságban 1979 és 1994 között a 

szövetkezetek száma 400-ról 8000-re, a mögöttük álló emberek száma pedig 1500-ról 150 

ezerre emelkedett. Ez volt az az üzleti forma, amely a recesszió időszakában is növekedést 

tudott felmutatni. 

Másik jellemző adat, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 120 millió olyan ember él, 

akinek az életét valamilyen formában befolyásolja valamilyen szövetkezet. (4500 

mezőgazdasági, 19000 takarék-, 7000 fogyatási, 2500 lakásszövetkezet, valamint: bölcsődék, 

biztosítók, kézműipari üzemek, egészségházak, temetkezési vállalatok, telefontársaságok, 

elektromos művek, taxi-vállalatok, üdülők, éttermek működnek szövetkezetként.) 

Szövetkezeteket szinte minden szolgáltatásban hoztak már létre. Minden 6 amerikai farmerből 

5 tagja egy vagy több szövetkezetnek. A farmerek szövetkezeteken keresztül értékesítik a 

tejtermelés 82%-át, a gabona 30%-át, a zöldség és gyümölcs 29%-át, a hús 7%-át, az összes 

termék 25%-át. Ugyanakkor szövetkezeteken keresztül szerzik be a műtrágya 36%-át, az 

üzemanyag 35%-át a növényvédő szerek 34%-át, a takarmány 19%-át, a vetőmag 15%-át, 

összes vásárlásaik 20%-át. A szövetkezetek a legnagyobb munkáltatók és adófizetők sok 

vidéki településen. 

A száz évvel ezelőtt indított szövetkezeti mozgalom sikerének megalapozója Dániában a 

népfőiskolai képzés és felismert érdekek gyakorlati érvényesítéseként az előállított áru 

közvetlen piacra juttatása volt. A gazdákat megtanították az együttműködés előnyeire és 

módszereire, a szövetkezési vállalkozások demokratikus döntési folyamataiban való 

részvételre. Ezt követően, érdekeiket felismerve a gazdák tudatosan törekedtek az előállított 

áru közvetlen piacra vitelére. 



Nyugat-Európában a mezőgazdasági szövetkezés megerősödéséhez gazdasági 

szükségszerűség vezetett. Az utóbbi évtizedekben az Európai Unió és tagországai rendkívüli 

módon felerősítették a minőségi versenyt az egyes termelők között, ugyanakkor a belső 

vámhatárok lebontásával a nemzeti kvóták ellenére exportlendületet adtak. Ezt a lendületet 

azok az országok tudják kihasználni, melyek jól kiépített intézményekkel rendelkeznek, 

képesek a valós piaci információkra választ adni, és versenyben maradni. A nagy 

mezőgazdasági-élelmiszeripari exportot megvalósító európai országok (Dánia, Hollandia, 

Franciaország) a nemzetközileg versenyképes minőségi áru-előállítást, a hatékony termelést 

és a biztonságos termelői egzisztenciát szövetkezeti összefogással tudták elérni. A 

szövetkezeti marketingtevékenység nélkül a termelők alig juthatnának közvetlen és hiteles 

árupiaci ismeretekhez. Ugyanakkor a termelők szövetkezéseiken keresztüli részvétele az 

élelmiszerpiacon jelentősen korlátozza a mammutcégek monopóliumainak és a 

feketekereskedelem árfelhajtó, ill. jövedelemkivonó hatását és ezáltal közvetlen 

fogyasztóvédelmet is megvalósít.
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Az USA-ban a kilencvenes években teljesedett ki a mezőgazdasági szövetkezetek reneszánsza. 

1990. január 22-én az amerikai elnök kifejtette nézeteit a 90-es évek falufejlesztéséről, majd 

az ez évben megszületett farm-rendelet felhatalmazta a Mezőgazdasági Minisztériumot a 

Szövetkezeti Fejlődés Technológiai Központjai alapításához támogatás biztosítására. 

1993/94-ben hat ilyen központ jött létre, köztük Wisconsin és Iowa Államok 

Szövetkezetfejlesztési Szolgálata. A River Falls-i Mezőgazdasági Kutató Központban pl. 

kétéves projekt indult a nem mezőgazdasági jellegű, több településre kiterjedő szövetkezetek 

szerveződésének segítése érdekében. E projekt keretében a kutató központ munkatársai ahhoz 

kaptak alapítványi támogatást, hogy 4-5 helyszínt ill. helyi kezdeményezést kiválasztva együtt 

dolgozzanak a valamely szolgáltatás terén szövetkezést kezdeményező helyi lakosokkal és 

segítsenek sikeres, az ott élők szükségleteivel találkozó, funkcióiban és céljaiban tisztázott, 

pénzügyi tekintetben megalapozott és széles nyilvánosság által elfogadott szövetkezeteket 

felállítani. 

Az amerikai megfogalmazás szerint a szövetkezet olyan gazdasági társaság, mely a 

felhasználók birtokában és ellenőrzése alatt áll és ők részesednek az előállított haszonból. Az 

új szövetkezeteknek két típusa ismert: 

a. elsődleges, vagy dolgozói szövetkezet, melyben az emberek egy csoportja jön össze és 

árut termelnek vagy szolgáltatást szerveznek és értékesítenek. Ennek a szövetkezeti 

típusnak a foglalkoztatási programokban van nagy szerepe. 

b. másodlagos, vagy marketing szövetkezet, amelyben nem egyének szövetkezeteiről, 

hanem üzleti vállalkozások szövetkezéséről van szó. Ennek ott van szerepe, ahol az 

adott termékre, szolgáltatásra nincs piac, vagy az nehezen elérhető.
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A második típushoz kapcsolódik az újtípusú szövetkezetek Magyarországon használt 

megfogalmazása, mely szerint: „A szövetkezet alatt olyan társulatot értünk, melyben több 

gazdaság valamely gazdálkodási műveletet közös üzemben végez vagy végeztet el, úgy 

azonban, hogy a gazdaságokat egyébként független különállásukban meghagyja.”
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 Ebben az 

esetben a termelés zömében magángazdaságokban történik, a feldolgozást és az értékesítést, a 

termelői tájékozódást szervezik a szövetkezetek. A szövetkezetnek, mint agrármarketing-

szervezetnek fő feladata a termék biztonságos piacra vitele és a lehetséges legnagyobb 

árbevétel elérése. 

 

A szövetkezés alapelvei: 
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 Márton J. - Szeremley B. 1995. 



 Nyitott tagság: a tagság önkéntes és minden, a szövetkezet szolgáltatásait használni 

akaró személy számára nyitott. 

 Demokratikus ellenőrzés: egy tagot egy szavazat illet meg, függetlenül résztulajdonának 

nagyságától és befektetéseitől. 

 Korlátozott részesedés fizetés: a befizetett részjegyek után csak egy erősen korlátozott 

mértékű kamatot fizetnek, ha egyáltalán fizetnek. 

 A megtakarításokon a tagok osztoznak: a működési költségek és a szolgáltatások 

fejlesztésének költségei feletti többletet a tagokhoz a szövetkezetben végzett 

tevékenység mennyiségének arányában kell visszaosztani. 

 Szemléletformálás: a szövetkezetnek folyamatosan tanítania kell tagjait és általában a 

nyilvánosságot a szövetkezés elméleti és gyakorlati kérdéseiről. 

 Szövetkezetek közötti együttműködés: a szövetkezetek tevőlegesen együttműködnek más 

szövetkezetekkel a tagok és azok települési közösségei érdekeinek jobb szolgálata 

érdekében. 

A nyugat-európai modell szerint a szövetkezeti alapszabály, mint belső törvény működik a 

tagok közötti kapcsolatban. A szokványos üzleti garanciákat erősítik meg a kölcsönösen 

kötelező teljesítések, illetve szankciók vállalása. Így pl. a szövetkezeti élelmiszer-feldolgozók 

létesítéséhez szükséges tőkét hitelek felvételével biztosítják, s a kölcsön visszafizetésére 

közösen vállalnak garanciát. A szövetkezés üzleti tevékenységének irányítását teljes 

felelősséggel a manager végzi, aki a tagok alkalmazottja. Munkatársait saját maga választja 

ki. Feladatának végzésével összefüggő fejlesztéshez ugyanakkor az igazgatótanács 

jóváhagyása szükséges. A vezetői funkciók nem koncentrálnak hatalmat. 

 

A Hangya szövetkezeti mozgalom, mint a legjelentősebb hagyománnyal bíró magyar 

szövetkezési forma emelendő ki. Ez 1896-ban Károlyi Sándor gróf elhatározásával, francia 

mintára, indult. A szövetkezetet Almássy Balogh Elemér szervezte meg, aki 1936-ig volt a 

Hangya elnöke és vezérigazgatója. Az 1947-ig működő szövetkezeti mozgalomnak a háború 

előtt 700 ezer tagja, 4 ezer üzlete, több mint 2 ezer tagszövetkezete és 40-nél több ipari – 

főleg konzervgyári, borászati - létesítménye volt. Az akkori magyar gazdaságnak 

hozzávetőleg az egyharmadát tartotta kezében a Hangya. 1990-től határozott törekvés 

mutatkozott a mozgalom újjáélesztésére, hármas célkitűzésként a közös értékesítést és 

árubeszerzést, a szövetkezeti vegyesbolt-hálózat kialakítását és a vidéki munkalehetőségek 

körének bővítését fogalmazták meg.
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 A Hangya-koncepcióval szemben azonban egyre 

erőteljesebben érvényesül a modern mintáknak megfelelő termékpályás szövetkezeti modell 

adaptációja. 

 

A beszállítói rendszerek szervezésekor a multinacionális cégek a szövetkezeti rendszerhez 

hasonlóan, vertikális integrációban gondolkodva építenek, de a felülről-lefelé történő 

építkezés kevésbé demokratikus formában, szűkebb polgári rétegekre alapozottan fejlődik, és 

jelentős a profitelvonás a termelői rétegtől. Ez a termeltetési kapcsolat főként azokban az 

ágazatokban terjed, ahol a hozzáadott érték a nyersanyag többszöröse. A helyi fejlesztésben a 

beszállítói kapcsolatok erősítését az egyik oldalról az integráló szervezet helyi érdekeltségeit 

erősítő kedvezményekkel, speciális szolgáltatásokkal, a másik oldalról pedig a helyi 

kisvállalkozások megerősítésével tudják segíteni. 

 

3.2.2.2 Gazdasági klaszterek 
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A gazdasági klaszterek szervezése nem tipikusan helyi vagy kistérségi fejlesztési eszköz. A 

klaszterek térigénye meghaladja a lokális méreteket. Ennek ellenére léteznek olyan 

törekvések, melyek egy-egy tájtermékhez kapcsolódva, arra felépítve építik ki a kapcsolódó 

tevékenységek komplex rendszerét. Helyi feladatként sokkal inkább a kisvállalkozók 

regionális klaszterekhez való kapcsolódásához szükséges kooperációs képességeinek 

fejlesztése jelenik meg. Ezen képességek kisvállalkozói tanácsadással és képzéssel, valamint a 

lehetséges kapcsolódások pontos feltárásával és az információk célcsoport számára történő 

áramoltatásával fejleszthetők. 

 

3.2.3 Innovatív technológiai környezet alakítása 

 

Az információs társadalom építőköveiként jelölte meg a Bangermann jelentés 1994-ben 

az ISDN-t, a multimédiához vezető széles sávot, a terület növekedését lehetővé tevő mobil 

hírközlést, a hírközlés kiszélesítését lehetővé tevő műholdakat és az új alapszolgáltatásokat, 

mint pl. az e-mail, Internet, stb.
98

 Mára mindennapjaink részévé váltak ezek a technikai 

vívmányok. A globális technikai bázison számos lokális projekt indult útjára. 

A helyi kezdeményezésű információs-kommunikációs fejlesztések főként az alábbi 

területeket érintik: 

 távmunka, távtanulás feltételeinek megteremtése 

 technológiai parkok, innovációs centrumok létrehozása 

 telematikai szolgáltatások kis- és közepes vállalkozások részére 

 logisztikai szolgáltatások 

 elektronikus kereskedelem és ügyintézés 

 települési és térségi információs központok 

 

A távmunka és a távtanulás feltételeinek megteremtése magába foglalja az elektronikus 

kommunikációs rendszerek helyi fogadókészségének javítását és az információs centrumok: a 

távmunka és az oktatás központjainak a térségbe irányuló „sugárzásának” megteremtését.  A 

fogadókészség javításába az eszközök biztosítása, a humánerőforrások felkészítése és a 

kapcsolódó háttérszolgáltatások kiépítése egyaránt beletartozik. A távmunka és a távtanulás 

esetében sem szabad azonban megfeledkezni az e téren úttörőnek bizonyuló skandináv 

államok tapasztalatairól, melyek szerint az emberek változóan viselik az otthoni 

munkavégzést és általánosan igénylik a közvetlen személyes kommunikációt is.
99

 

 

A technológiai parkok, innovációs centrumok és innovációs transzferközpontok segítséget 

nyújtanak a vállalkozások, az ipari parkok, a szakmai szervezetek és a kutatóhelyek ipari 

termelést modernizáló technológiai jellegű kutatási-fejlesztési munkáihoz, innovációs 

feladatainak megoldásához, a csúcstechnológiai ágazatokban tevékenykedő kezdő 

vállalkozások indításához és megerősítéséhez. Céljuk a műszaki-fejlesztési innovációs 

rendszerek kialakítása, adatbank működtetése, korszerű vállalat-irányítási és szervezési 

technikák elterjesztése, az innovációs szervezetek hálózatba szervezése. Tipikusan nem helyi 

fejlesztés keretében létesülnek. 

 

A telematikai (telekommunikációs és informatikai) szolgáltatások nyújtása a kis- és 

közepes vállalkozások, állampolgárok részére történhet a már említett inkubátorházi 

keretekben, vagy tele-házakban és más, erre szakosodott szolgáltató helyeken.  
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Az elektronikus kereskedelem és ügyintézés rohamosan terjedő, a helyi fejlesztés kereteit 

túlhaladó szolgáltatási formák. A helyi/kistérségi fejlesztők e téren a felhasználók 

felkészítését és a helyi közigazgatás, ill. kisvállalkozók mint szolgáltatók belépésének 

technikai és humán feltételeinek kiépítését tűzhetik ki célul. Különösen fontos a fejlődési 

centrumoktól távoli, ritkán lakott területek felkészülése. Ezeken a területeken várható a 

legnagyobb térségfejlesztő hatás is, bár általában épp ezeken a területeken a legnehezebb a 

feltételek, különösen a humán feltételek megteremtése. 

A települési és térségi információs központok a településről és a térségről gyűjtik, 

rendszerezik és terítik az információkat valamilyen meghatározott stratégia szerint. A térségi 

adatbázis segíti a helyi fejlesztés tervezését, a változások követését és a térség külvilággal 

való kommunikációját. Ennek megfelelően a természeti, a gazdasági, a társadalmi és a 

műszaki környezet minden lényeges elemére vonatkozóan kell tartalmaznia adatokat. A 

számszerűsíthető, statisztikai adatok mellett az adatbázisba a térségen belüli eligazodást, a 

minőségi elemzéseket segítő „puha” információk is helyet kapnak. Az adatbázis felállításán 

túl annak folyamatos karbantartása és a felhasználók számára elérhetővé tétele határozza meg 

az információs rendszer hasznosíthatóságát. A tapasztalatok szerint főként ez utóbbi 

követelmény teljesítésében szoktak problémák jelentkezni. Az információk terítése történhet 

on-line szolgáltatás formájában, kiadványokban, tájékoztató füzetekben vagy táblán, vagy 

személyes (közvetlen vagy telefonos) információátadással. A már említett tele-házak e téren 

is fontos szerephez juthatnak. 
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Gyakorlatok:  

1. Értékelje a Zala megyei és a Zempléni vállalkozásfejlesztési irodák működésének hatását 

a helyi foglalkoztatásra! 

2. Kategorizálja az inkubátorhaz.lap.hu weblapon található inkubátorházakat célcsoportjaik 

és szolgáltatásaik szerint! 



3. Gyűjtsön példákat különböző tevékenységi körökben működő szövetkezetekre! 

4. Készítsen cselekvési tervet a helyi foglalkoztatás bővülésének kedvező IT környezet 

kialakítására egy észak-magyarországi kistelepülésen! 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen gazdaságpolitikai válaszok születtek az új világgazdasági kihívásokra? 

2. Milyen jellemző stratégia-típusok különböztethetők meg a helyi gazdaságfejlesztésben? 

3. Melyek az elsődleges gazdaság fejlesztésének lehetséges helyi közösségi céljai, 

alapstratégiái és fő eszközei? 

4. Milyen előfeltételeknek kell teljesülniük a helyi gazdaságfejlesztési programok 

indításához és hogyan teremthetők meg ezek a feltételek? 

5. Milyen technikákat alkalmazhatunk a helyi kisvállalkozások fejlesztésére? 

6. Hogyan szolgálják az inkubátorházak a helyi foglalkoztatás fejlesztését? 

7. Hogyan szolgálják a szövetkezetek a helyi foglalkoztatás fejlesztését? 

8. Hogyan szolgálja az innovatív technológiai környezet a helyi foglalkoztatás fejlesztését? 

 

 
 



4 Önkormányzati (köz)foglalkoztatás 
 

4.1 A közfoglalkoztatás lehetőségei és korlátai 

 

A 90-es évektől Európa-szerte a foglalkoztatáspolitika és a vele egyre szorosabban 

összefonódó szociálpolitika fő céljaként a munkába való (vissza)vezetést tűzték ki. A 

segélyezés feltételeinek megszigorítása és a foglalkoztathatóság javítása mellett, a harmadik 

alternatívaként a gazdaság dinamizálódásának elmaradása, vagy késése esetén a 

munkanélküliek számára a központi vagy helyi kormányzat közpénzekből biztosíthat – 

leginkább átmeneti – munkalehetőséget. Ennek bevett formája a segélyezés és a valódi 

munkavégzés között elhelyezkedő közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás eredetileg a 

közösség érdekét szolgáló állami-önkormányzati feladatok, fejlesztések költségeinek 

munkával való megváltását szolgálta. Azokban a korszakokban kapott nagyobb hangsúlyt, 

melyekben a korábbi gazdasági és foglalkoztatási formák éppen átalakulóban voltak, s az 

átmenet ideje alatt megbomlott munkaerőpiaci kereslet-kínálati egyensúly, valamint az ennek 

következtében kialakult jövedelemhiány kikényszerítette a központi hatalom beavatkozását.
100

 

Állandó foglalkoztatási formaként való működésének az állami költségvetés korlátai 

szabhatnak gátat. A közfoglalkoztatást, annak ellenére, hogy tagadhatatlanul csökkenti a 

munkaerőpiacról kikerülők jövedelem-kiesését és stabilizálja a munka-központú 

társadalmakban a javak elosztásának szabályát, mindig is kemény kritikák illették és egyre 

inkább beigazolódott zsákutcás – sehová sem vezető – jellege. A közfoglalkoztatással 

szemben kritikaként hozzák fel, hogy (1) csak átmeneti jellegű, (2) nem vezet vissza az 

elsődleges munkaerőpiacra, (3) nem javítja a foglalkoztathatóságot, (4) zavarva a versenyt, 

tartós foglalkoztatási lehetőségeket szoríthat ki, (5) a szegénység társadalmi okait individuális 

okká alakítja.
101

  

Mindezzel együtt a közfoglalkozatás hasznos lehet, mind az egyénnek, mind a 

közösségnek. Egyrészről, jó szervezés mellett, szépül, épül, egészségesebbé és élhetőbbé 

válik a település, stabil marad a munka- s ezáltal a közösségi morál. Másrészről a 

foglalkoztatottak haszna, ha elvégzett munkáért a segélyeknél magasabb összegű munkabért 

kapnak, az elsődleges munkaerőpiacra való visszajutás esélyét növelő munkatapasztalatra 

tehetnek szert, példát mutatnak gyermekeiknek, a társadalom hasznos tagjának érezhetik 

magukat, ezáltal nő az önbecsülésük, és az egyén megbecsülése is a társadalom szemében. 

Mindezen pozitív hatások azonban csak optimális esetben teljesülnek. Rosszabb esetben a 

közfoglalkoztatás csapda, ami nem vezet sehová. Gyenge szervezés esetén nem állít elő 

értéket, nem növeli az elismertséget, sőt lehet, hogy még a segélynél nagyobb jövedelmet sem 

biztosít. A közfoglalkoztatásnak ugyanakkor méretbeli korlátai is vannak. Az állam és az 

önkormányzatok nem válhatnak a munkavállalók tömegeinek foglalkoztatójává. 

4.2 A közfoglalkoztatás formái 

 

A 80-as évek közepétől egyre erősebben érzékelhető strukturális válság és azzal együtt a 

gazdaságból kiszorulók számának növekedése miatt indította el Állami Bér- és Munkaügyi 

Hivatal, valamint a Pénzügyminisztérium Magyarország legújabbkori történelmének első a 

közfoglalkoztatási programját. A célok közül a szokásos közfoglalkoztatási célok mindegyike 

megjelent. 
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A közhasznú foglalkoztatás céljára elkülönített keretből 1987-től a települések az 

„önhibáján kívül elhelyezkedni nem tudó személyek” számára szervezhettek 

foglalkoztatást.
102

 A rendszerváltás utáni új intézményi struktúrában is fennmaradt a 

közhasznú foglalkoztatás. Működését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993.évi III. törvény stabilizálta. A törvény a közhasznú munkavégzés körébe sorolta a 

lakosságot, illetve a települést érintő, az állam vagy az önkormányzatok által – jogszabály 

szerint – ellátandó feladatok ellátását, melyek lehetnek kötelező, vagy az önkormányzat által 

önként vállalt feladatok is. A feladatot végző álláskereső foglalkoztatásából eredő közvetlen 

költségek támogatása a munkaügyi kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján történhet. 

Közhasznú munkavégzés szervezésében önkormányzati intézmények és civil szervezetek is 

részt vehetnek. 

A közmunka 1996-tól van újból jelen a magyar foglalkoztatáspolitikában.
103

 Célja a 

kormányzati foglalkoztatáspolitika élénkítése és az aktív eszközök erősítése a passzív 

segélyezés ellenében. Keretében tartós álláskeresők és az álláskeresési ellátásból már kiszorult 

aktív korú személyek munkaviszony keretében történő átmeneti foglalkoztatása lehetséges 

települési, közösségi célokat megvalósító munkakörökben. Az állami intézményeknek, 

önkormányzati társulásoknak központilag nyújtott támogatás rendjét kormányrendeletek 

szabályozzák.
104105

 A közmunka-program a munkaerőpiaci szempontból leghátrányosabb 

településeket és térségeket, valamint társadalmi csoportokat részesíti előnyben. 2001-től már 

csak egyedi pályáztatás keretében lehet támogatáshoz jutni. 

A közcélú munka a közfoglalkoztatási formák harmadik, legkésőbb létrejött pillére.
106

 1997-

ben vezették be, de alapját az 1993. évi szociális törvény 1996. évi módosítása alapozta 

meg.
107

 A törvény – felismerve a segélyezés korlátait – lehetőséget teremtett a települési 

önkormányzatoknak arra, hogy az általuk szabályozott keretek között a segélyezetteket 

kötelezzék egy szolgáltatást nyújtó szervezettel való együttműködésre és foglalkoztatásban 

való részvételre. Az együttműködési kötelezettség részletes szabályainak helyi kidolgozását a 

Népjóléti Minisztérium által kiadott Irányelv segítette.
108

  

Lassú felfutást követően 2000-től vált az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök között 

meghatározóvá a közcélú foglalkoztatás. Ennek oka az a törvénymódosítás volt, mely előírta, 

hogy a munkanélküli ellátás időtartamát kimerítő munkanélküliek közül a szociálisan 

rászorulók részére az önkormányzatoknak kell foglalkoztatási lehetőséget biztosítani és csak 

azok részesülhetnek rendszeres szociális segélyben, akik a foglalkoztatást vállalják.
109

 2000 

május 1-től az együttműködés törvényi által általánosan előírt kötelezettség lett és a segély 

folyósításának alapfeltételeként jelent meg a munkalehetőség elfogadása. Mindez a másik 

oldalon azt jelentette, hogy az önkormányzatok számára kötelező feladattá vált a legalább 30 

napos foglalkoztatás megszervezése és az együttműködési programok kibővítése. A 

következő években a segélyezettek kötelező munkavégzésének a foglalkoztatásra fordítható 

források nagysága és az önkormányzatok szervező- és munkát biztosító kapacitása szabott 

korlátot. 

                                                           
102

 8.001/1987. (MU K.15.) ABMH-PM számú együttes tájékoztató a közhasznú munkavégzésről 
103

 6/1996. (VII.6.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról. 
104

 49/1999 (III. 26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről 
105

 199/2008. (VIII.4.) Korm. rendelet közmunkaprogramok támogatási rendjéről 
106

 Emellett a magyar gyakorlatban megjelenik még a közérdekű munka, ami a Büntető Törvénykönyvben megjelölt 3 

fő büntetési nem egyike. A közérdekű munkára ítélt e büntetés során a büntetés-végrehajtási bíró által kijelölt 

gazdálkodó szervezetnél kell, hogy büntetését letöltse. A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka tartamára nem 

létesül munkaviszony [Bv.tvr. 61. § (1) bekezdés], annak ellenére, hogy az elítélt munkát végez. 
107

 1996.évi XXII. Törvény az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról 
108

 7001/1997. NM Irányelv 
109

 1999.évi CXXII. Törvény egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról 



2005 szeptemberétől a tartósan munkanélküliek munkaerőpiaci visszatérését az 

önkormányzatok számára kötelezővé tett ún. Beilleszkedési programok” készítésével kívánták 

megerősíteni.
110

 2006-ban a rendszeres szociális segély családi segéllyé alakult
111

, melyről 

hamarosan kiderült, hogy a munkaképes ellátottakat kevésbé ösztönzi a munkavállalásra, így 

2007-ben összegét limitálták, valamint előírták a szociális segélyre jogosultaknak a 

munkaügyi kirendeltségekkel való kötelező együttműködést.
112

 

Az összes módosítgatás, a hatásköröknek az önkormányzatok és a munkaügyi 

kirendeltségek közötti változtatgatása ellenére is világossá vált, hogy a rendszer nem képes a 

magyarországi foglalkoztatási anomáliákat mérsékelni, nem járul hozzá hatékonyan a 

foglalkoztatottság növeléséhez, a munkára szocializáláshoz és az öngondoskodásra való 

képesség növeléséhez. Az aktív munkavállalókra jutó inaktív személyek aránya évről évre 

nőtt. Az elszegényedés mértéke és ezzel együtt az elégedetlenség fokozódott, kiéleződtek a 

társadalmon belüli konfliktusok. Mindamellett a közfoglalkoztatási rendszer fenntartása – a 

szűkülő bevételi oldallal, növekvő eladósodással párhuzamosan – jelentős állami forrásokat 

köt le.  
 

34.táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők száma és a költségvetési ráfordítások 

nagysága 
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fő ezer 

Ft 

fő ezer 

Ft 

2003 1901

90 

1213

4,7 

768

92 - 6756 

4940

,0 

2738

38 

1707

4,7 

2004 2196

04 

1440

2,3 

639

98 - 9757 

4337

,1 

2933

59 

1873

9,4 

2005 1999

81 

1442

0,6 

794

29 

1280

0,0 17242 

7050

,0 

2966

52 

3427

0,6 

2006 1839

27 

1235

9,1 

664

03 

   -

*** 

35173

** 

7600

,0 

2191

00 

1995

9,1 

2007 1997

42 

1466

7,4 

630

98 

1106

6,0 22769 

8894

,4 

2856

09 

3462

7,8 

2008 1950

96 

1465

1,4 

631

00 

1175

4,6 25388 

9500

,0 

2835

84 

3590
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* 
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47  

205

07  15596  
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50  

* Kiegészítés az eredeti táblázathoz az ÁFSZ „Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

működése 2009-ben” alapján 

** A választás évében indított rövid ciklusú, nagy létszámot mozgató program 

*** A bizonytalan és esetenként egymásnak ellentmondó adatforrások miatt a közhasznú 

foglalkoztatással kapcsolatos ráfordítások összegének bemutatásától a 2003–2004 és a 

2006. évben eltekintettünk 

Forrás: Esély folyóirat 2010/1. szám (ÁFSZ honlapja, SZMM, közmunka éves jelentések, 

ÖTM adatok) 
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 2007. évi CXXI. Törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása. 



 
5.ábra: A közfoglalkoztatásban résztvevők száma (fő) 2003 és 2009 között foglalkoztatási 

típusonként 

Forrás: az Esély folyóirat 2010/1. szám (ÁFSZ honlapja, SZMM, közmunka éves 

jelentések, ÖTM adatok) alapján saját szerkesztés 
 

 

35.táblázat: A közcélú foglalkoztatás működési adatai 
 

Év Előirányz

at 

(millió Ft) 

Felhasználás Foglalkoztatottak száma (fő) 

Millió 

Ft 

%-ban Teljes 

munkai

dő-ben 

Részmu

nka-

időben 

Alkal

mi mv. 

könyv

vel 

Összes

en 

Havi 

átlag 

2000

** 

3 773,0 1 156,6 30,6 4 068 1 406 na. 5 474 456 

2001 10 488,2 5 904,3 56,3 87 140 29 603 na. 116 

743 

9 

728 

2002 14 565,6 9 377,2 64,3 112 

834 

39 986 na. 152 

820 

12 

735 

2003 13 000,0 12 

134,7 

93,3 142 

027 

47 346 817 190 

190 

15 

849 

2004 15 120,0 14 

402,3 

95,2 155 

789 

62 366 1 449 219 

604 

18 

300 

2005 15 120,0 14 

420,6 

95,3 127 

356 

61 920 1 826 199 

981 

16 

665 

2006 12 618,0 12 

359,1 

97,9 109 

822 

48 071 2 043 183 

927 

15 

327 

2007 15 120,0 14 

667,4 

97,0 124 

272 

71 237 4 233 199 

742 

16 

645 

2008 15 073,7 14 

851,4 

98,5 121 

164 

68 184 5 760 195 

096 

16 

258 

*ÖTM adatok alapján. 

** Törvény szerint a közcélú foglalkoztatás bevezetésének időpontja: 2000. május 1. 

Forrás: Esély folyóirat 2010/1. szám (ÁFSZ honlapja, SZMM, közmunka éves jelentések, 

ÖTM adatok) 
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6.ábra: A közfoglalkoztatásra fordított állami források (millió Ft-ban) 2007 és 2010 között 

foglalkoztatási típusonként 

Forrás: az Esély folyóirat 2010/1. szám (ÁFSZ honlapja, SZMM, közmunka éves 

jelentések, ÖTM adatok) alapján saját szerkesztés 
 

4.3 A közfoglalkoztatás magyarországi programjai 
 

4.3.1 „Út a munkába” 
 

A fenti anomáliák kiküszöbölésének szándékával indult el az „Út a munkához” program 

kidolgozása 2008-ban. Még ebben az évben megtörtént a jogszabályi előkészítés
113

 
114

. A 

2009-ben elindult program „komplex intézkedések sorozatával kívánja elérni azt, hogy a 

munkára képes, tartós munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek 

részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez 

jussanak.” 
115

 

A program céljai között szerepelt az érintett csoportok visszavezetése a munkaerőpiacra, a 

munkahelyteremtést támogató projektek bővítése, és ezzel egy időben a feketemunka 

visszaszorítása. Mindez a segélyezés és káros hatásainak csökkentése érdekében. 

Célcsoportját a gazdaságilag nem aktív lakosság, a nyilvántartott álláskeresők és a szociális 

segélyből élők képezték.  

A program legfontosabb elemei: 

1. A szociális segélyezésben az aktív korúak ellátása körében a rendszeres szociális 

segélyezés mellett a rendelkezési állási támogatás (RÁT) bevezetése arra az időre, amikor 

az önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást biztosítani. Rendszeres szociális segélyen 

csak azok maradhattak, akik egészségi állapotuk miatt nem munkaképesek, betöltötték az 

55. életévüket, 14 éven aluli gyermeket nevelnek ott, ahol a nappali ellátás nem 

biztosított. Az intézkedés hatására a rendszeres szociális segélyen lévők száma 222 ezer 

főről 33 ezer főre csökkent. Közöttük a legmagasabb arányt az 55 éven felüliek 

képviselték. Az egészségkárosodottak száma 2009-ben nem érte el a 10 ezer főt. 

2. A RÁT-ban részesülők kötelesek voltak közfoglalkoztatásban részt venni. Ha ez 

önhibájuk miatt volt nem lehetséges, továbbra is jogosultak a RÁT-ra. Ennek összege az 
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öregségi nyugdíj adott időszakra megállapított legkisebb összege, 2009-ben 28500 Ft. A 

tervek szerint a 130 ezer fő körüli RÁT-os munkaerőből minden másodikat, 63 ezer főt 

kívántak a közfoglalkoztatásba bevonni. Azonban a rendszerben a korábbi jóléti 

ellátásban addig nem szereplő újabb 70 ezer fő is megjelent, így 260-280 ezerre nőt a 

RÁT-ra jogosultak száma, ami még úgy is 167 ezer fő maradt, hogy a közfoglalkoztatásba 

90 ezer főt sikerült bevonni. Az előzetes számításokhoz képest a RÁT-ban részesülők 

száma 40 ezer fővel (28,5%-kal) magasabbnak bizonyult, ami a programot lényegesen 

megdrágította. 

3. A közfoglalkoztatás létszámkereteit kiszélesítették, ehhez az önkormányzatok számára 

normatív alapon forrást biztosítottak. Aminek ára az volt, hogy közhasznú foglalkoztatás 

és a közmunkák számára elérhető források drasztikusan csökkentek. Ezzel a 

közfoglalkoztatás gyakorlatilag egyetlen, kizárólag a települési önkormányzatokra 

alapozott pillérre épült. Ami azt is jelentette, hogy az állami cégek, intézmények, civil 

szervezetek foglalkoztatási kezdeményezései háttérbe szorultak. A közmunkába bevontak 

száma az előző év 60%-ra, a közhasznú programok pedig a kb. 30%-ra estek vissza. 

4. A három közfoglalkoztatási formában együttesen az utolsó két évben összesen 280-290 

ezer fő, havonta átlagosan 30 ezer fő vett részt. Ez csak rövid idejű, évi 30-45 nap körüli 

foglalkoztatást tett lehetővé. Az „Út a munkához” program pedig egész éven át tartó 

munkát ígért. Végül is legalább 90 napos, határozott idejű munkaszerződést kellett kötni a 

munkavállalókkal. 

5. A települési önkormányzatok foglalkoztatás szervezésre ösztönzése a támogatás 

lehívásához szükséges önrész alakításával. Míg a segélyezéshez 10-20% önrészt kellett 

biztosítaniuk, a foglalkoztatási kiadásaikhoz 95%-os költségvetési támogatást 

igényelhettek. Az ösztönzés hatott, az önkormányzatok inkább akartak foglalkoztatni – 

még, ha csak papíron is – mint segélyt fizetni. 

6. A támogatás igénybe vételéhez a foglalkoztatandó munkanélküliek sajátosságait és a 

foglalkoztatási lehetőségeket feltáró települési vagy kistérségi közszolgáltatási terveket 

kellett kidolgozni. Az eredeti szándékok szerint a közösségek számára fontos, a 

munkához való viszonyulást és az önbecsülést is javító munkákba kellett volna a 

foglalkoztatottakat bevonni. Az alacsony iskolai végzettség miatt azonban a 

foglalkoztatottak 78-80%-a számára – a korábbi közhasznú és közcélú foglalkoztatáshoz 

hasonlóan – a települések számára kötelezően előírt kommunális és üzemeltetési 

feladatok adtak munkát. Kisebb részük bizonyult képesnek a magasabb iskolai 

végzettséghez kötött feladatok ellátására. 

7. A 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező résztvevők számára az 

alapfokú iskolai végzettség megszerzésének a segély folyósításának feltételeként való 

előírása. Az intézkedés kb. 7-8 ezer fő képzését feltételezi. 

8. A vállalkozói és civil szféra foglalkoztatási hajlandóságát a rendelkezésre állási 

támogatásban részesülők alkalmazása utáni járulékkedvezménnyel próbálták ösztönözni. 

Járulékkedvezményben részesülhettek a RÁT-os munkaerőt foglalkoztató munkaadók. 

Sőt, ha a munkaadó Start Extra kártyával rendelkező RÁT-os munkaerőt a 47 

leghátrányosabb helyzetű kistérség településeinek valamelyikéről foglalkoztatott, további 

járulékkedvezményt kaphatott. 

A program közel két évig működött. A program első évének tapasztalatait feltáró vizsgálat 

szerint az „Út a munkához” Program első félévének tapasztalatai a következőkben foglalhatók 

össze: 

- a közfoglalkoztatásba bevontak köre a lehetőségek növekedése ellenére sem szélesedett ki 

jelentősen – a ma közfoglalkoztatott emberek döntő többsége azok közül kerül ki, akik a 

korábbi években is csak ilyen módon jutottak munkajövedelemhez; 



- csak a teljesen kilátástalan helyzetben élő emberek – az alacsony végzettségűek, a 

legkisebb települések lakói, a romák, a hosszú ideje munka nélkül lévők – kerülnek be a 

közfoglalkoztatás rendszerébe, illetve csak ők hajlandók/kénytelenek élni ezzel a 

lehetőséggel; 

- a közfoglalkoztatásban való részvétel egyértelműen akadályozza a munkaerőpiacra való 

visszakerülést – a rendszer konzerválja az emberek jelenlegi anyagi és munkaerőpiaci 

státuszát. A rengeteg egyéni és társadalmi hátránnyal járó feketegazdaság reintegráló 

hatékonysága is szignifikánsan jobb a közmunkáénál. 

Emellett az önkormányzatok oldaláról: 

- a települési önkormányzatok nem tudnak értelmes feladatot adni az embereknek; 

- a foglakoztatás rövid, a törvényben meghatározott minimális ideig tart (átlagosan 4-5 

hónapig); 

- a foglalkoztatás járulékos költségeit nem képesek biztosítani (eszköz, anyag, 

munkavédelem, adminisztráció stb.); 

- az önkormányzat humán erőforrásai alkalmatlanok ilyen méretű munkaadói szerepkör 

ellátásához. 
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Alig két év működés után, 2011-től a közfoglalkoztatás rendszere ismét megváltozott.  

 

4.3.2 START Közmunka Program 

 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló új kormányrendelet,
117

 valamint az 

egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló törvény
118

 értelmében a közfoglalkoztatás eddigi 

rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel. A 

közfoglalkoztatási formák átalakulásával 2011. január 1-től megszűnt a közcélú 

foglalkoztatás, a közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, 

valamint az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre 

állási támogatást a bérpótló juttatás váltott fel.  

A közfoglalkoztatás új típusai:  

- A közcélú foglalkoztatást váltó forma az önkormányzati rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás, amely napi 4 órás munkaidővel, 2-4 hónapig terjedhet, a munkabér és 

járulékai, valamint a dologi kiadások 95%-os támogatásával.  

- A közhasznú munkavégzés támogatás helyett bevezetésre kerül az önkormányzati 

huzamosabb idejű közfoglalkoztatás, amely napi 6-8 órás munkaidővel, 2-12 hónapig 

terjedhet, a munkabér és járulékai, valamint a foglalkoztatással összefüggő egyéb 

költségek 70-100%-ig terjedő állami támogatásával.  

- Az országos éves közfoglalkoztatási programok, amelyek összefogják az állami 

tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés területét, az ár- és belvízvédelem, a közutak, a 

vasutak, az állami erdőterületek, a megújuló energiaforrások, az energiatakarékossághoz 

kapcsolódó közfoglalkoztatási lehetőségeket.  

- Új típusként vezetik be a kis- és közepes vállalkozások legfeljebb 12 hónap időtartamú, 

a munkabér és járulékainak 70 %-t támogató közfoglalkoztatási formát is.  

A közfoglalkoztatás költségei a Munkaerőpiaci Alapból, településenként megállapított keret 

alapján, pályázati úton igényelhetők. Az új közfoglalkoztatási formák a munkaügyi 

kirendeltségekkel való szoros együttműködéssel valósulhatnak meg. 
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 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 
118

 2010.évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 

foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 



Az Út a munkába programhoz képest nőtt a bevontak száma, ám rövidült az alkalmazás 

ideje, ezzel nőtt a fluktuáció. Csökkent a napi munkaidő és az átlagos bérezés is, ami a 

célcsoportot a heti munkabér-kifizetés bevezetésével együtt hátrányosan érintette. 

Új elemként jelent meg a START Közmunka Program indítása a munkaerőpiaci 

szempontból leginkább kedvezőtlen helyzetben lévő, főként vidéki településeken.  
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Gyakorlatok:  

1. Gyűjtse össze a közfoglalkoztatás előnyeit és hátrányait! 

2. Keressen példákat értékteremtő közfoglalkoztatási tevékenységekre és értékelje azok 

gazdasági és társadalmi eredményeit! 

3. Elemezze és értékelje Balatonalmádi (2009), Oszkó (2010), Rudabánya (2010) 

közfoglalkoztatási terveit és Boldva (2014), Hidvégardó (2013) Start 

Közmunkaprogramjait! 

4. Készítsen külső környezeti (munkaerő-piaci, jogszabályi, intézményi) elemzést egy helyi 

közfoglalkoztatási tervhez! 

 

Ellenőrző kérdések 

 

1. Milyen szerepet tölt be a közfoglalkoztatás a társadalom életében? 

2. Milyen formákban és tevékenységekben valósult meg Magyarországon a 

közfoglalkoztatás a 90-es évektől kezdődően? 

3. Hogyan változott a közfoglalkoztatás mértéke Magyarországon az elmúlt 20 évben? 

4. Milyen hasonlóságok és különbségek jellemzik az Út a munkába és a Start közmunka 

programokat? 
 



5 Szociális gazdaság 

5.1 Elméleti kérdések 

5.1.1 Harmadik szektor 

 

A 20. század végére a fejlett országokban a versenyszférán és közszférán kívül eső harmadik 

szektor a gazdasági és társadalmi fejlődés nélkülözhetetlen tényezőjévé vált. Növekvő 

jelentősége ellenére csak nehezen tisztulnak le a témához kapcsolódó fogalmak.  

 

A szociális/közösségi szektor és szervezetei 

A napjainkban legelterjedtebb gazdasági modellben három gazdasági szektor működik 

egymás mellett, melyek eltérő célokkal és motivációkkal rendelkeznek, de közös jellemzőjük, 

hogy tevékenységükkel valamilyen gazdasági-társadalmi szükségletet elégítenek ki.
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- A versenyszféra szervezeteit a profitszerzés motiválja, a szükségleteket termékek és 

szolgáltatások előállításával elégítik ki.  

- A közszféra a közérdek szolgálatát helyezi előtérbe, közfeladatokat lát el, ezáltal 

valamilyen közös, társadalmi szükségletet elégít ki.  

- A harmadik szektor közösségi, szociális célok érdekében végzi közérdekű tevékenységét, 

miközben olyan társadalmi és gazdasági igényeket elégít ki, melyre a másik két szektor 

nem képes.
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A harmadik szektor országonként más-más formát ölt a helyi kulturális, történelmi, politikai 

és gazdasági viszonyok függvényében. E struktúrák tehát nem véletlenszerűen alakulnak ki, 

azokat az adott körülmények és a helyi feltételek együttesen határozzák meg.
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A versenyszférától és a közszférától különálló, harmadik szektorhoz tartozó szervezetek a 

szakirodalomban hol civil szervezetekként, hol nem-kormányzati, hol pedig nonprofit 

szervezetekként jelennek meg. A különböző elnevezések különböző nézőpontokat és abból 

adódó hangsúlyokat takarnak. Az állampolgári kezdeményezések jelentőségét hangsúlyozók a 

szektort civil társadalomnak, öntevékeny szervezeteknek, társadalmi önszerveződéseknek 

nevezik. A harmadik szektor elnevezést azok használják, akik a szektor önállóságát kívánják 

hangsúlyozni. A nem kormányzati elnevezéssel kimondottan a kormányzattól való 

függetlenséget szeretnék kiemelni. A nonprofit megnevezést alkalmazók pedig a 

profitszétosztás tilalmát helyezik előtérbe.
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A szférával foglalkozó nemzetközi és hazai gyakorlatban leginkább használatos nonprofit 

definíció L. M. Salamon amerikai közgazdász és munkatársai nevéhez köthető. A szektort a 

„nonprofit” elnevezéssel illették, mivel vizsgálataik szerint a szektor szervezeteinek közös 

jellemzője az, hogy a megtermelt profitot visszaforgatják a tevékenységük végzéséhez, és 

nem osztják szét tulajdonosaik közt. A nonprofit szervezetek jellemzői közé tartozik emellett 

a bizonyos fokú intézményesültség, a kormányzati szervektől való függetlenség, az 

önkormányzás, az önkéntesség és a politikai-hitéleti tevékenységtől való tartózkodás.
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Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy az állami, önkormányzati intézményrendszer számos, 

gazdaságilag nonprofit működésű eleme (oktatási-nevelési intézmények, könyvtárak, 

múzeumok, önkormányzatok) nem értendő a nonprofit szektorba tartozónak. A nonprofit 

szektor a civil társadalom részét képezi, amely a hivatalos (állami) fórumokon kívül álló 

állampolgári tevékenység szférája, ahol az egyes egyének autonóm célokat követve, 

önmagukat közösséggé szervezve, érdekeiket érvényesíteni kívánó aktív cselekvőként 

jelennek meg.
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A fenti, nemzetközi gyakorlatban elterjedt értelmezéstől eltérően, a magyar jogszabályok 

szerint minden olyan nem profitcélú szervezet (alapítvány, egyesület, az egyesületekhez 

hasonlóan szabályozott egyéb társadalmi szervezet, közalapítvány, köztestület, közhasznú 

társaság, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár) a nonprofit szektor részének tekintendő, 

amelyet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban önálló jogi személyként 

bejegyeztek. Ez a megközelítés tulajdonképpen a politikai pártokat és az egyházakat is a 

nonprofit szektor részének tekinti. 

A társadalmi szereplőkre vonatkozó magyar statisztikai megközelítés már szűkebb a jogi 

értelmezésnél, mivel sem az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat, sem a politikai pártokat, 

sem az egyházakat nem tekinti a nonprofit szektor részének. 

A nemzetgazdasági-statisztikai megközelítés szerint a nonprofit szektorba azok a statisztikai 

definíciónak megfelelő szervezetek tartoznak, amelyek alapvetően a lakosságot szolgálják, 

döntően magántámogatásokból finanszírozottak, bevételszerző tevékenységet csak 

korlátozottan folytatnak, így például a főképp díjbevételeikre támaszkodó nonprofit 

szolgáltatónak minősülő közhasznú társaságok, vagy a döntően állami támogatásokból élő 

szervezetek, közalapítványok nem a nonprofit szektorban veendők számításba. Viszont a 

statisztikai definíciónak nem, de a tágabb jogi értelmezésnek megfelelő szervezetek közül a 

politikai pártokat és az egyházakat e megközelítés a háztartásokat segítő nonprofit szervezetek 

körében veszi figyelembe.
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5.1.2 A társadalmi (szociális) gazdaság  

 

A brit értelmezés szerint a harmadik szektort a szociális gazdaság, a karitatív alapon működő 

szervezeteket magába foglaló közösségi gazdaság és az informális gazdaságot, családi, 

önellátó tevékenységeket tartalmazó árnyékgazdaság együttesen alkotja. Az egyes alszektorok 

között nem lehet éles határvonalat húzni, inkább a szociális és a közösségi gazdaság, valamint 

a közösségi-, és árnyékgazdaság közti átfedések a jellemzőek.
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Az Európai Unió értelmezése szerint a szociális gazdaság az a szektor, amely a 

kirekesztettség által veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget, a szociális 

szektorban pedig segítséget nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához. Nem 

azonosítható a nonprofit szektorral, s nem választható el élesen sem a közszférától, sem a 

versenyszférától.
127

 Hozzájárul a hatékony piaci verseny kialakulásához, új megközelítést 

vezet be a vállalkozási és foglalkoztatási formákra vonatkozóan, munkahely-teremtési 

potenciállal rendelkezik, új igényeket elégít ki, működése nagyrészt a tagság által végzett 

tevékenységeken alapszik, igényli az állampolgári részvételt és az önkéntes munkát, erősíti a 

szolidaritást.
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Galliano szerint a szociális gazdaság a harmadik szektor szervezeteinek komplex világát és 

kapcsolatrendszerét fejezi ki, fő céljai és tevékenységei a rugalmas foglalkoztatási 

alternatívák kialakítása, a polgárok aktív részvételének erősítése, az emberi jogok védelme, a 

társadalmi együttműködés javítása és részvétel a helyi fejlesztési politika kialakításában. 

Olyan gazdaságról van szó, melynek szereplői a szövetkezetek, kölcsönös pénztárak, 

alapítványok és minden olyan szervezet, melynek nem a profitszerzés az elsődleges célja. 

Összetett jelenség, mely a gazdasági, társadalmi és szociális igények között helyezkedik el. 

Olyan útkereszteződésnek is tekinthető, ahol találkozik a fejlesztési és a foglalkoztatási 

politika. 
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A szociális gazdaság alapértéke, hogy tevékenységét nem az egyén, hanem a közösség 

javáért végzi, igyekszik elősegíteni a területi alapon vagy közös érdekek mentén szerveződő 

közösségek kiépülését. A szociális gazdaságban dolgozó emberek együttműködnek a közös 

haszon érdekében, a szervezetek működésével, irányításával kapcsolatos döntés joga a lehető 

legalacsonyabb szintet illeti meg, a szervezet irányításában résztvevők szavazati joga egyenlő. 

A szociális gazdaság integrálja a gazdasági, szociális, kulturális és környezeti összetevőket. A 

társadalom jelenlegi és jövőbeni jóléte érdekében a szociális gazdaság tiszteli és igyekszik 

megőrizni a humán és ökológiai diverzitást, tevékenysége végzése során igyekszik védeni és 

megőrizni az erőforrásokat a jövő generációi számára. A szociális gazdaság szervezetei 

szociális szempontból hasznos munkát végeznek, ezáltal javítják a közösség életkörülményeit, 

a munkában részt vevőknek megfelelő munkakörülményeket és elfogadható javadalmazást 

biztosítanak. Az emberek igényeinek és szükségleteinek kielégítése elsődlegességet élvez a 

tőke megtérülésével szemben, a szociális gazdaság eredményessége az egyénekre és a 

társadalomra gyakorolt hatásban mérhető le.
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5.1.3 A társadalmi gazdaság alapja a társadalmi tőke 

 

A közgazdasági és szociológiai tárgyú kutatások napjaink egyik népszerű területe a 

társadalomban fellelhető nem anyagi erőforrások vizsgálata. A közgazdászok e téma iránti 

érdeklődését a gazdaságba, termelésbe bevonható új erőforrások, a gazdasági fejlődés új 

hajtóerőinek keresése motiválja, míg a szociológusok inkább a társadalomfejlődés 

aspektusából közelítenek. A kutatások egy olyan erőforrást azonosítottak, mely alapjaiban 

határozza meg egy társadalom belső viszonyait, s ebből kiindulva, erőteljes hatást gyakorol a 

gazdaságfejlődésre. Ezt az erőforrást társadalmi tőkének nevezték el, melyet a különböző 

tudományterületek képviselői más-más jelentéstartalommal ruháztak fel.  

A társadalmi tőke egyik legjobban ismert és leginkább elfogadott definícióját Putnam alkotta 

meg: „a társadalmi tőke a társadalmi szervezetek jellemzőiből származik, olyanokból, mint a 

bizalom, a normák és a hálózatok, amelyek növelhetik a társadalom hatékonyságát azzal, 

hogy elősegítik az összehangolt cselekvéseket”. Meghatározása szerint a társadalmi tőke 

legfontosabb összetevői a szoros társadalmi háló, a civil szervezetek erőssége, a közösségi 

szolidaritás és a kölcsönös bizalom (támogatás).
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Coleman szerint a társadalmi tőkét funkciója definiálja. A társadalmi tőke fogalma azt a 

funkciót határozza meg, hogy a cselekvők számára milyen értékük van erőforrásként a 

társadalmi struktúra azon vonásainak, amelyeket érdekeik érvényesítésében felhasználhatnak. 

A társadalmi tőke három formáját azonosította. Az első típust a társadalmi környezet 

megbízhatósága s az ezen alapuló kötelezettségek és elvárások határozzák meg, tehát a 

társadalom tagjainak bizonyos interakciói cserére, ellenszolgáltatás reményére épülnek. A 
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második megjelenési formaként a társadalmi viszonyokban rejlő információs potenciál jelenik 

meg. Mivel a döntéshozatalhoz információra van szükség, ám annak beszerzése gyakran 

időigényes és költséges, ezért az emberek sok esetben egymástól igyekeznek megszerezni a 

kellő ismereteket. Ez a típus a társadalom működését a jobb információáramlás, így a 

megalapozottabb döntéshozatal megkönnyítésével segíti. A társadalmi tőke harmadik formáját 

a hatékony normák képezik, amelyek nem csupán előmozdítanak bizonyos folyamatokat, 

hanem meg is gátolnak egyes, a társadalom számára nem kívánatos tevékenységeket.
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Bourdieu a társadalmi tőke definiálásánál a tőke három alapvető formáját határozza meg: a 

gazdasági, kulturális és társadalmi tőkét, melyek bizonyos feltételek mellett kölcsönösen 

átalakíthatóak. A társadalmi tőkét olyan erőforrásnak tekinti, ami az egy csoporthoz való 

tartozáson alapul. Intézményesült viszonyokhoz kapcsolódik, anyagi és szimbolikus 

csereviszonyok alapján létezhet, s maga is hozzájárul e viszonyok fennmaradásához. 

Újratermelése is ezek a csereviszonyok, vagyis a kapcsolatok működtetése, fenntartása révén 

valósul meg.
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Magyar kutatók megfogalmazása szerint a magyar és a kelet-közép-európai 

társadalmakban tapasztalható, s a lakosság egészségi állapotában is tetten érhető 

válságtünetek a bizalom és a társadalmi tőke hiányára vezethetők vissza. Magyarországon a 

szocializmus évtizedeiben hatalmas mértékű társadalmi destrukció és értékvesztés ment 

végbe, amelyet a rendszerváltás után tovább fokozott a gazdasági szerkezetváltás okozta 

bizonytalanság és reményvesztettség. E folyamat visszafordításában a kutatók meggyőződése 

szerint a család és az iskola mellett a civil szervezetek játszhatnak jelentős szerepet.
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5.1.4 A szociális gazdaság jelentősége 

 

A szociális gazdaság előnyei elsősorban a hagyományos, szociális szolgáltatást nyújtó 

szervezetekkel szemben nyilvánulnak meg. Mivel szorosabban kapcsolódik egy adott 

közösséghez, jobban ismeri a potenciális felhasználók és az alkalmazottak szükségleteit. 

Innovatívabb, kreatívabb és rugalmasabb, mint a merevebb, hierarchikus felépítésű, 

szolgáltatásokat nyújtó szervezetek. A szociális gazdaság szervezetei által nyújtott 

szolgáltatások ki tudják elégíteni egy heterogén közösség igényeit, amire a standardizált, az 

átlagra szabott szolgáltatásokat nyújtók nem képesek. Jelentős előnynek számít az önkéntes, 

ingyenes munka alkalmazása, hiszen az önkéntesek által végzett munka nem csupán azért 

fontos, mert csökkenti a költségeket és növeli a termelékenységet, hanem azért is, mert az 

önkéntesek munkájukat egyfajta küldetésnek tekintik, így kellő kontrollt gyakorolnak a 

szervezet működése felett. Mind a vezetők, mind az alkalmazottak elkötelezettek és képesek 

azonosulni a szervezet céljaival, még ha kevesebbet is keresnek, mint ha a verseny-, vagy 

közszférában dolgoznának.
135

 

A szociális gazdaság szervezetei a vállalkozás és munkahely-teremtés lényeges forrásai 

azokon a területeken, ahol egyébként a hagyományos, piaci vállalkozások nem lennének 

életképesek. A szövetkezetek különösen a bankszektorban, a mezőgazdaságban és a 

kiskereskedelemben jelentősek. A kölcsönös társaságok fő tevékenysége elsősorban a 

biztosítás és a hitelnyújtás, míg az egyesületek és alapítványok az egészségügyi és szociális 

ellátás, sport és rekreáció, kultúra, környezetvédelem, emberi jogok, fejlesztési segélyek, 

fogyasztóvédelem, oktatás, képzés, kutatás területén tevékenykednek.
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5.2 A társadalmi gazdaság foglalkoztatást érintő elemei 

5.2.1 Társadalmi vállalkozások 

 

Tágabb értelemben úgy fogalmazhatunk, hogy a szociális gazdaság „építőkövei” a társadalmi 

vállalkozások. Az Egyesült Királyság nemzeti szociális vállalkozás-stratégiájában a 

következő definíciót adták: „a szociális vállalkozás elsődlegesen társadalmi célokkal bíró 

szervezet, mely nyereségét főként ettől a céltól - s nem a tulajdonosok vagy részvényesek 

profitmaximalizálási szempontjait figyelembe véve - vezérelve fekteti be újra üzleti 

tevékenységének vagy a közösség fejlesztésének érdekében.”
137

 A szintén Egyesült 

Királyságbeli Social Enterprise Coalition meghatározása szerint a szociális vállalkozás olyan 

gazdasági szervezet, amely társadalmi célból végzi üzleti tevékenységét. Nem jogi szervezeti 

formája, hanem természete határozza meg, vagyis társadalmi céljai és eredményei, a 

struktúrájában és irányításában megjelenő társadalmi misszió és a profit-felhasználás 

módja.
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A társadalmi vállalkozás jellemzőit az EMES projekt
139

 keretében a kutatók gazdasági-

vállalkozói és társadalmi ismérvek szerint határozták meg. A legfontosabb gazdasági-

vállalkozói kritérium a folyamatos termék-előállító, szolgáltatásnyújtó tevékenység. A 

társadalmi vállalkozásoknak jelentős gazdasági kockázattal kell szembenézniük, hiszen 

rendszerint más jellegű finanszírozási forrásokra kell támaszkodniuk mint az üzleti 

vállalkozásoknak vagy a közintézményeknek. Igyekeznek minimális szinten tartani a fizetett 

munka mértékét, s minél nagyobb mértékben igénybe venni önkéntesek segítségét. A szociális 

vállalkozások gazdasági ismérvei közé tartozik még az önállóság és a más szervezetektől való 

függetlenség is. A szociális vállalkozások között nem csak nonprofit szemléletűek vannak, 

egyes szervezettípusoknál korlátozott mértékben lehetőség van a profit szétosztására. A 

társadalmi jellemzők között az egyik legfontosabb, hogy a szociális vállalkozások a 

közösséget szolgálják, törekszenek arra, hogy helyi szinten elősegítsék a társadalmi felelősség 

kialakulását. A szociális vállalkozásokat egy közösséghez tartozó, azonos célokkal, 

igényekkel rendelkező emberek alapítják. A döntéshozatalban való részvétel nem függ a 

tőkerészesedéstől, érvényesül az egy ember egy szavazat elve. A fogyasztói képviselet és 

részvétel, a stakeholder orientáció és a demokratikus vezetés a szociális vállalkozások további 

lényeges ismérvei. 
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A szociális vállalkozások a normál vállalkozásoktól leginkább abban különböznek, hogy 

célcsoportjaik tartós munkanélküliek, ezen belül gyakran megváltozott munkaképességűek. A 

foglalkoztatási társágtól pedig a foglalkoztatottak viszonylagos állandósága különbözteti meg. 

Tulajdonképpen bármilyen területen indíthatnak vállalkozást, aminek perspektivikusan piaca 

lehet és ez esetben a szociális azt jelenti, hogy (pl. Alsó-Szászország esetében öt évig) 

támogatásban részesülnek. A támogatás általában csökkenő mértékű és cél, hogy idővel meg 

is szűnjön, a tevékenység önfenntartóvá tudjon válni, de ha ez nem lehetséges, a támogatás 

hosszú távon is fennmaradhat. Az így kifizetett támogatás még mindig kisebb mértékű mint 

amit szociális segélyezésre kellene fordítani és a helyi társadalmi viszonyokra kiható mentális 

hatás is lényegesen kedvezőbb. 

Magyarországon a 90-es évek elején indult szociális földprogram tekinthető egy speciális, a 

legszegényebb településeket érintő szociális vállalkozásnak. A művelésre alkalmas földterület 
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és a kedvezményesen biztosított művelési szolgáltatások formájában jutnak a 

kedvezményezettek olyan támogatáshoz, amihez saját munkaerejüket hozzátéve, a befektetett 

munkáért természetbeni, a család életvezetését megkönnyítő fizetség illeti meg őket. 

A közösségi vállalkozásokat a szociális vállalkozástól a munkahelyek védettségének kisebb 

foka, a szövetkezetektől és a magánvállalkozásoktól pedig a tulajdon kérdése különbözteti 

meg. A piaci körülmények között gazdálkodó közösségi vállalkozásban közös tulajdonlás 

van, ami megoszlik a dolgozók, ill. a vállalkozást létrehozó közösség között. A vállalkozás 

során keletkező profit az adott közösséget gazdagítja, ami azt további közérdekű 

tevékenységekbe, szolgáltatásokba forgatja azt vissza, azaz valójában nonprofit szervezetként 

működnek. A közösség jólétének növelése az elsődleges cél, melyen belül a foglalkoztatás, 

ehhez kapcsolódva a közösség morális szintjének és önbecsülésének javulása, valamint a 

korábban hiánypótló szolgáltatások legalább önfenntartó módon történő nyújtása a 

legfontosabb előny.
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A társadalmi vállalkozások szervezeti típusai: 

 

Szövetkezetek 

A szociális gazdaság karakterisztikus elemei az egyéni termelők által létrehozott 

szövetkezetek. A szövetkezet non-profitnak számít, mivel nem törekszik profitszerzésre, a 

tevékenysége nyomán keletkező eredményből csak korlátozott, a szövetkezetben végzett 

tevékenység mennyiségével arányos részesedést fizet a tagoknak, ha egyáltalán fizet. 

A szövetkezetek elterjedését vizsgálva megállapítható, hogy a nyugat-európai országokban 

a 80-as évektől, az Amerikai Egyesült Államokban a 90-es évektől reneszánszukat élik. 

Jellemző, hogy az Egyesült Királyságban 1979 és 1994 között a szövetkezetek száma 400-ról 

8000-re, a mögöttük álló emberek száma pedig 1500-ról 150 ezerre emelkedett. Ez volt az az 

üzleti forma, amely a recesszió időszakában is növekedést tudott felmutatni. Másik jellemző 

adat, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 120 millió olyan ember él, akinek az életét 

valamilyen formában befolyásolja valamilyen szövetkezet. (4500 mezőgazdasági, 19000 

takarék-, 7000 fogyatási, 2500 lakásszövetkezet, valamint: bölcsődék, biztosítók, kézműipari 

üzemek, egészségházak, temetkezési vállalatok, telefontársaságok, elektromos művek, taxi-

vállalatok, üdülők, éttermek működnek szövetkezetként.) Szövetkezeteket szinte minden 

szolgáltatásban hoztak már létre. Minden 6 amerikai farmerből 5 tagja egy vagy több 

szövetkezetnek. A farmerek szövetkezeteken keresztül értékesítik a tejtermelés 82%-át, a 

gabona 30%-át, a zöldség és gyümölcs 29%-át, a hús 7%-át, az összes termék 25%-át. 

Ugyanakkor szövetkezeteken keresztül szerzik be a műtrágya 36%-át, az üzemanyag 35%-át, 

a növényvédő szerek 34%-át, a takarmány 19%-át, a vetőmag 15%-át, összes vásárlásaik 

20%-át. A szövetkezetek a legnagyobb munkáltatók és adófizetők sok vidéki településen. 

A mezőgazdasági szövetkezés megerősödéséhez Nyugat-Európában gazdasági 

szükségszerűség vezetett. Az utóbbi évtizedekben az Európai Unió és tagországai rendkívüli 

módon felerősítették a minőségi versenyt az egyes termelők között, ugyanakkor a belső 

vámhatárok lebontásával - a nemzeti kvóták ellenére - exportlendületet adtak számukra. Ezt a 

lendületet azok az országok tudják kihasználni, melyek jól kiépített intézményekkel 

rendelkeznek, képesek a valós piaci információkra választ adni, és versenyben maradni. A 

nagy mezőgazdasági-élelmiszeripari exportot megvalósító európai országok (Dánia, 

Hollandia, Franciaország) a nemzetközileg versenyképes minőségi áru-előállítást, a hatékony 

termelést és a biztonságos termelői egzisztenciát szövetkezeti összefogással tudták elérni. A 

szövetkezeti marketingtevékenység nélkül az egyéni termelők alig juthatnának közvetlen és 

hiteles árupiaci ismeretekhez. Ugyanakkor a termelők szövetkezéseiken keresztüli részvétele 

az élelmiszerpiacon jelentősen korlátozza a mammutcégek monopóliumainak és a 
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feketekereskedelem árfelhajtó, ill. jövedelemkivonó hatását és ezáltal közvetlen 

fogyasztóvédelmet is megvalósít.
142

 

Az amerikai megfogalmazás szerint a szövetkezet olyan gazdasági társaság, mely a 

felhasználók birtokában és ellenőrzése alatt áll és ők részesednek az előállított haszonból. Az 

új szövetkezeteknek két típusa ismert: 

c. elsődleges, vagy dolgozói szövetkezet, melyben az emberek egy csoportja jön össze és 

árut termelnek vagy szolgáltatást szerveznek és értékesítenek. Ennek a szövetkezeti 

típusnak a foglalkoztatási programokban van nagy szerepe. 

d. másodlagos, vagy marketing szövetkezet, amelyben nem egyének szövetkezeteiről, hanem 

üzleti vállalkozások szövetkezéséről van szó. Ennek ott van szerepe, ahol az adott 

termékre, szolgáltatásra nincs piac, vagy az nehezen elérhető.
143

 

A második típushoz kapcsolódik az újtípusú szövetkezetek Magyarországon használt 

megfogalmazása, mely szerint: „A szövetkezet alatt olyan társulatot értünk, melyben több 

gazdaság valamely gazdálkodási műveletet közös üzemben végez vagy végeztet el, úgy 

azonban, hogy a gazdaságokat egyébként független különállásukban meghagyja.”
144

 Ebben az 

esetben a termelés zömében magángazdaságokban történik, a feldolgozást és az értékesítést, a 

termelői tájékozódást szervezik a szövetkezetek. A szövetkezetnek, mint agrármarketing-

szervezetnek fő feladata a termék biztonságos piacra vitele és a lehetséges legnagyobb 

árbevétel elérése. 

A szövetkezés alapelvei: 

- Nyitott tagság: a tagság önkéntes és minden, a szövetkezet szolgáltatásait használni akaró 

személy számára nyitott. 

- Demokratikus ellenőrzés: egy tagot egy szavazat illet meg, függetlenül résztulajdonának 

nagyságától és befektetéseitől. 

- Korlátozott részesedés fizetés: a befizetett részjegyek után csak egy erősen korlátozott 

mértékű kamatot fizetnek, ha egyáltalán fizetnek. 

- A megtakarításokon a tagok osztoznak: a működési költségek és a szolgáltatások 

fejlesztésének költségei feletti többletet a tagokhoz a szövetkezetben végzett tevékenység 

mennyiségének arányában kell visszaosztani. 

- Szemléletformálás: a szövetkezetnek folyamatosan tanítania kell tagjait és általában a 

nyilvánosságot a szövetkezés elméleti és gyakorlati kérdéseiről. 

- Szövetkezetek közötti együttműködés: a szövetkezetek tevőlegesen együttműködnek más 

szövetkezetekkel a tagok és azok települési közösségei érdekeinek jobb szolgálata 

érdekében. 

A nyugat-európai modell szerint a szövetkezeti alapszabály, mint belső törvény működik a 

tagok közötti kapcsolatban. A szokványos üzleti garanciákat erősítik meg a kölcsönösen 

kötelező teljesítések, illetve szankciók vállalása. Így pl. a szövetkezeti élelmiszer-feldolgozók 

létesítéséhez szükséges tőkét hitelek felvételével biztosítják, s a kölcsön visszafizetésére 

közösen vállalnak garanciát. A szövetkezés üzleti tevékenységének irányítását teljes 

felelősséggel a menedzser végzi, aki a tagok alkalmazottja. Munkatársait saját maga választja 

ki. Feladatának végzésével összefüggő fejlesztéshez ugyanakkor az igazgatótanács 

jóváhagyása szükséges. A vezetői funkciók nem koncentrálnak hatalmat. 

 

5.2.2 Önkéntes munka 
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Bár a mások javára, ingyen, önkéntesen végzett munka története több évszázados múltra 

tekint vissza, a társadalom fejlődési folyamatában betöltött szerepe miatt jelentősége egyre nő.  

Az önkéntesség, önkéntes munka definíciója, ezáltal megítélése, jogi szabályozása 

országonként eltérő lehet. Az ENSZ Önkéntesek-program meghatározása szerint önkéntes az, 

aki szabad akaratából, tudatosan, mások javára történő tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, 

fizetség nélkül végez. A definíciók alapján az önkéntes tevékenység három jellemzője: a 

végzett munka az egyén szabad akaratán alapszik, mások javát szolgálja, nem célja az anyagi 

ellenszolgáltatás.  

Az önkéntes munka végzése a közösségépítés egyik eszköze. Hatására fejlődik a 

társadalmi tőke, erősödik a demokrácia egyik alapelvének tekintett szolidaritás, az 

együttműködési készség fejlődésével nő a civil kezdeményezések és szervezetek jelentősége. 

Az önkéntes munka javítja a gazdaságilag-társadalmilag hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságát. A pályakezdő fiatalok számára lehetőséget nyújt a tapasztalatszerzésre, 

az aktivitásukat megőrző időseknek a társadalmilag (is) hasznos munkavégzésre, a 

fogyatékosoknak a társadalmi integrációra. Új munkahelyeket is teremthet azáltal, hogy 

igényt kelt bizonyos szolgáltatások iránt, melyeknek szervezését – megnövekedett 

jelentőségük miatt - később üzleti vállalkozások vagy közintézmények veszik át, így a 

korábban önkéntesen végzett munka fizetett állássá válik.  

Bár Nyugat-Európában számos ország komoly hagyományokkal rendelkezik az önkéntes 

munka területén, Magyarországon az önkéntes szektor súlya még jóval elmarad a nyugat-

európai országok szintjétől. A különbség okaként főleg a pozitív társadalmi minta és a 

megfelelő törvényi háttér hiánya, valamint az önkéntes munka alacsony társadalmi súlya, 

elismertsége említhető meg.
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5.2.3 Helyi termékek és helyi pénz 

 

A szolidáris gazdaságba hajló kezdeményezések sorában jelentek meg a pénzforgalmat 

kiváltó, a munka-cserére épülő szívességi bankok, LETS körök, majd helyi pénz-

rendszerek.
146

 1983-ban Kanadában indult az első LETS rendszer, azóta 5-10 ezer kör jött 

létre szerte a világon . A legnagyobb ilyen jellegű rendszer a Blue Mountains (Kék Hegyek) 

az ausztráliai Új-Dél-Walesben, több mint 2000 tagot számlál, de egy átlagos körnek 

általában néhány száz tagja van. Nagy-Britanniában a 90-es években mintegy 400 LETS 

közösség jött létre, együttműködésüket a LETSlink nevű országos hálózat segíti. Nagyon sok 

helyen a városi és térségi önkormányzatok is támogatják a körök létrejöttét. Ma már szinte az 

összes Nyugat-európai országban működik néhány kör. Kelet- és Közép Európában a körök 

kiépülése az ezredforduló táján indult el.  

 

5.3 A szociális gazdaság az Európai Unióban 

5.3.1 A szociális gazdaság koncepciójának megjelenése a politikákban 
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Az Európai Unió tevékenységi területei között a szociális gazdasággal kapcsolatos 

intézkedések, politikák a Vállalkozáspolitika-, és a Foglalkoztatási és szociális ügyek-

témában kaptak helyet. 

A vállalkozáspolitikán belül az Unió szociális gazdasághoz kapcsolódó intézkedési területe 

meglehetősen szűkre szabott, elsősorban a szervezetek alapításának ösztönzésére és 

nemzetközi együttműködésük megkönnyítésére, támogatására terjed ki. 1992-ben a Bizottság 

javaslatot fogalmazott meg az Európai Szövetkezet, az Európai Kölcsönös Társaság, és az 

Európai Egyesület statútumának létrehozásáról (Official Journal no. C 99 of 21/04/92). Ezeket 

a Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság javaslatára 1993-ban módosították 

(O.J.no.C 236 of 31/08/93, p.1-56). A szövegezés, figyelembe véve a szövetkezetek, 

kölcsönös társaságok, és egyesületek speciális jellemezőit, szorosan kapcsolódott az „Európai 

Vállalkozás” című rendelkezéshez (O.J. no. C 176 of 08/07/91). Minden lényeges, szervezeti 

felépítésre, hatáskörre, kötelezettségre vonatkozó szabály gyakorlatilag megegyezik az 

„Európai Vállalakozás”-ban foglaltakkal. 

Két évvel az Európai Részvénytársaság Statútum megalkotása után, a Tanács 2003-ban 

fogadta el az Európai Szövetkezet Statútumot, mely létrehozott egy speciális szövetkezeti 

formát, az európai szövetkezetet, lehetőséget teremtve arra, hogy különböző tagállamokban 

lévő természetes és jogi személyek az eltérő nemzeti jogi szabályozásból adódó akadályoktól 

mentesülve, nehézségek nélkül alapíthassanak szövetkezeteket. Mindegyik statútum tartalmaz 

egy rendeletet, mely a létrehozás és működtetés szabályait fekteti le, és egy irányelvet, amely 

a dolgozók döntéshozatalba való bevonását szabályozza. A rendeletek célja, hogy az egységes 

piacon belül megkönnyítsék a szövetkezetek, kölcsönös társaságok, egyesületek 

transznacionális tevékenységeinek fejlődését, olyan eszközökkel, melyek figyelembe veszik 

azokat a jellegzetességeket, melyek a szociális gazdaság szervezeteit megkülönböztetik a 

magántőke-alapú vállalkozásoktól. Az irányelvek célja, hogy a dolgozók bevonására 

vonatkozóan szabályozási minimumszintet állapítson meg.
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A foglalkoztatási és szociális ügyek témán belül több intézkedés, program, kezdeményezés 

is kiemelt területként foglalkozik az új, innovatív foglalkoztatási formák fejlesztésével és 

elterjesztésével, így a szociális gazdaság foglalkoztatási helyzet javításában betöltött 

szerepével is. A közösségi vállalkozásokat a szegénység csökkentésére alkalmazott gyengébb-

erősebb hatásfokú megoldási törekvések helyett egyre inkább a helyi gazdaságfejlesztés 

perspektivikus területének tekintik. Ez szoros összefüggésben áll azzal, hogy Európában 

felértékelődött a szociális gazdaság koncepciója és ehhez illeszkedve a munkaintenzív 

tevékenységek kiterjesztése. Az európai foglalkoztatási helyzetet az Egyesült Államok és 

Japán foglalkoztatási struktúrájával összevetve, kitűnik, hogy úgy a munkanélküliség 

csökkentésében mint a szükségletek kielégítésének kiterjesztésében nagyobb teret kell kapnia 

az egyénre, személyre szabott, helyhez és időhöz kötött szolgáltatásoknak. 1993-ban a 

Növekedés, Versenyképesség, Foglalkoztatás címet viselő Fehér Könyv a munkahelyteremtés 

négy új forrását jelölte meg, melyek: 1. a közösségi szolgáltatások, 2. az életkörülményeket 

javító szolgáltatások, 3. a szabadidős, kulturális, audiovizuális tevékenységek és 4. a 

környezetvédelmi szolgáltatások.
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 1995-ben az Európai Bizottság a Helyi Fejlesztési és 

Gazdasági Kezdeményezések Támogatásának Európai Stratégiája című dokumentumban e 

négy kategóriához kapcsolódva a szolgáltatási szektorban 17 konkrét tevékenységet nevezett 

meg.
149

 A bővítendő szolgáltatások körébe tartoznak pl. az alábbiak: 

a. személyi szolgáltatások: otthoni segítségként idős, vagy testileg, szellemileg fogyatékos 

embereknek háztartási alkalmazotti munkák végzése, gyermekfelügyelet, tanulási 

nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, a problémás fiatalok szabadidős, 
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sportprogramjainak szervezése, lakóházak őrzése, portaszolgálat, vidéki vagy 

városközponttól távol eső körzetekben boltok üzemeltetése, főzött étel vagy vásárolt áruk 

házhoz szállítása. 

b. kulturális szolgáltatások: szabadidős és kulturális programok szervezése, 

hagyományőrzés, 

c. településüzemeltetési szolgáltatások: környezetgondozás, elöregedett épületek felújítása, a 

helyi közlekedés megszervezése, céltaxi-járatok üzemeltetése vidéki települések között, 

szelektív hulladékgyűjtés és –újrahasznosítás. 

d. környezetvédelmi szolgáltatások: természetvédelmi területek gondozása, csatornázás, 

minőségi standardok betartásának monitorozása, energiamegtakarító eljárások 

elterjesztése, különösen a háztartások körében. 

Az ezeken a területeken létrehozott munkahelyek nem sértik az egyesült Európa előírásait és a 

korábbi támogatási rendszereknél nagyobb hatásúak, mivel olyan új terméket vagy 

szolgáltatást állítanak elő, amit korábban sem a piaci szektor, sem a helyi költségvetési 

intézmények hálózata nem elégített ki. 

Az Amszterdami Szerződés elfogadása után, mely kiemelten foglalkozott a foglalkoztatás 

fejlesztésével, 1997-ben a Luxemburgi Csúcson az EU tagállamai megállapodtak az Európai 

Foglalkoztatási Stratégia kialakításában, melynek célkitűzéseit, feladatait négy csoportba 

rendezték. A négy pillér a foglalkoztathatóság javítása, a vállalkozásfejlesztés, a vállalatok és 

alkalmazottaik alkalmazkodási képességének elősegítése, valamint a férfiak és nők 

esélyegyenlőségének előmozdítása volt. Az Európai Tanács 1998 óta minden évben a 

pillérekhez kapcsolódóan irányvonalakat állapít meg, melyekhez igazodva a tagállamoknak ki 

kell alakítaniuk Nemzeti Akciótervüket. „A szociális gazdaságban rejlő lehetőség 

kihasználása” irányvonal a vállalkozásfejlesztés-pillérben kapott helyet. Emellett, a szociális 

gazdaság szempontjából több, más pillérhez kapcsolódó irányvonal is releváns volt, mint pl. 

az aktív munkaerő-piaci eszközök kidolgozása a foglalkoztathatóság javítására, a hátrányos 

helyzetűek integrálása a munkaerő-piacra vagy a szolgáltató szektor foglalkoztatási 

potenciáljának fejlesztése. 2003-ban sor került az Európai Foglalkoztatási Stratégia 

átalakítására, melynek során a négy pillér helyett három egymást feltételező és kiegészítő 

célkitűzést fogalmaztak meg. Új célkitűzésekként a teljes foglalkoztatást, a munka 

minőségének és termelékenységének javítását, a társadalmi kohézió és befogadás erősítését 

határozták meg. Az addigi 18-22 helyett 10 irányvonalat állapítottak meg, melyek közül a 

„regionális munkaerő-piaci különbségek csökkentése” említi a szociális gazdaságot, mivel az 

irányvonal a helyi szintnek fontos szerepet szán a területi foglalkoztatási különbségek 

csökkentésében. Több irányvonal, mint például a munkaerő-piaci integráció elősegítése és 

küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen vagy 

az aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára, továbbra is a 

szociális gazdaság fejlesztésének lényeges elemei közé tartozik.
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5.3.2 A szociális vállalkozások típusai és jogi helyzete néhány európai 
országban151 

 

Ausztria: Az osztrák jogi szabályozásban nincs közvetlen megfelelő jogi szervezeti forma a 

szociális vállalkozásra. A szociális szolgáltatásokat a kormányzat, nagy humanitárius 

szervezetek (Vöröskereszt, Caritas), független nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok 

vagy az informális szektor biztosítja. Bár a szociális szolgáltatások nagyobb részét 

                                                           
150

 EU-European Employment Strategy 2011 
151

 New jobs in Europe 1999  



költségvetési szerveken keresztül lehet igénybe venni, a szolgáltatások egyre nagyobb 

hányadát nyújtják piaci vagy félig piaci szervezetek. Bár a szociális vállalkozásra nincs külön 

szabályozás, az osztrák törvények különbséget tesznek az egyesület, a közhasznú korlátolt 

felelősségű társaság és a kooperatív egyesület között. 

A szociális vállalkozás koncepciójához legközelebb álló szervezetek „az alapítványok által 

támogatott közösségi vállalkozások”, a „szocio-gazdasági vállalkozások”, a „szociális célú 

foglalkoztatási intézmények” és a „védett műhelyek”. A védett műhelyeknek három formája 

létezik: rehabilitációs (therapeutic) műhely, a regionális szabályozás alá eső védett műhely és 

a fogyatékkal élők foglalkoztatását végző, vállalkozási formában működő védett műhelyek 

Belgium: Két, külön jogi szabályozás alá eső szociális vállalkozás-típus létezik: (1) A 

személyes szolgáltatások ágazatában működő szociális vállalkozások, amelyek általában a 

nonprofit szervezeti státuszt választják. Ezt a jogi formát 1921-ben hozták létre. A nonprofit 

szervezet alapításához nem követelmény alapítási tőke megléte. A státusz feltétele több 

szociális és kulturális tevékenység végzésére nyújtott állami támogatás elnyerésének. (2) Az 

inkább piacorientált gazdasági-kereskedelmi tevékenységet folytató szociális vállalkozások a 

„szociális célú vállalat” jogi státuszával rendelkeznek. Ezt a jogi formulát 1996-ban alkották 

meg. Ezek „vegyes” vállalatok, melyek egy időben követnek szociális és tisztán gazdasági-

kereskedelmi célokat. 

Németország: A szociális vállalkozásra nincs specifikus jogi szabályozás. Ezeket a 

vállalkozásokat egyedi projektként, s nem, mint szociális vagy politikai szempontból hasznos 

intézményekként kezelik. A BQG – foglalkoztatási és képzési vállalkozások köre – egy külön 

szektort képez, amely elsőként vezette be a törvényhozásba a szociális vállalkozás fogalmát, 

habár nem, mint új vállalati formát, hanem egy foglalkoztatáspolitikai programmal 

kapcsolatban, melynek célja nem tartós szociális vállalkozások, hanem kis-, és 

középvállalatok létrehozása volt. A szociális vállalkozások megjelenése nem egy határozott 

elképzelés eredménye, inkább a túlélési stratégia része, egyfajta kényszer. A „gyerekbutikok” 

a szociális vállalkozások prototípusai Németországban, alapvető jellemzőik: 

- Egyéni gazdasági kezdeményezések, jogi személyiséggel és saját szervezettel 

rendelkeznek, közintézményektől függetlenek. 

- Céljuk, hogy jobb minőségű oktatást nyújtsanak gyermekek számára. 

- Nem profitorientáltak. 

- A szövetkezetekéhez hasonló szervezeti felépítéssel rendelkeznek. 

Egyre nagyobb teret hódítanak azok a projektek, melyeket boltokban, kereskedelmi 

központokban, üres gyárépületekben indítanak (pl. munkanélküliek, nők, fiatalok számára). 

Ezek a projektek információs, kommunikációs és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak 

ügyfeleiknek, ami igazolja azt, hogy a személyes és szociális szolgáltatások szektorában 

létezik igény további, a közellátást kiegészítő szolgáltatásokra. 

Finnország: A szociális vállalkozást, mint jogi szervezeti formát külön nem szabályozzák. 

A szociális vállalkozások körébe gyakorlatilag az egyesületek és szövetkezetek tartoznak. A 

szövetkezetek inkább piacorientáltaknak tekinthetők, és nem vehetnek igénybe önkéntes 

munkát. Aktív szerepet vállalnak a szociális és egészségügyi szektorban. A szövetkezetek 

dolgozói vagy felhasználói alapon szerveződnek. A kilencvenes években (olasz mintára) 

megjelentek a dolgozói alapon szervezett kooperatív egyesületek, melyek főként személyes és 

háztartási szolgáltatásokat nyújtanak. Az egyesületeket törvény kötelezi arra, hogy 

tevékenységüket önkéntességi alapon szervezzék meg. Főként egészségügyi és hagyományos 

szociális szolgáltatásokat nyújtanak, az új igények megjelenése (pl. az alkoholizmus elleni 

küzdelem) számos új egyesület létrehozását vonta maga után. Mindezek ellenére 

Finnországban a szociális vállalkozások ritkák és viszonylag csekély a jelentőségük.  

Görögország: A jelenlegi, szövetkezetekre vonatkozó törvényi szabályozás tűnik a 

leginkább alkalmasnak szociális vállalkozások létrehozására. A szövetkezetek két típusa felel 



meg a szociális vállalkozás definíciójának: (1) Agroturisztikai szövetkezetek: a nyolcvanas 

években hozták létre ezt a jogi szervezeti formát. Főként elmaradott térségekben élő nők 

alapították, bár kezdetben a törvény nem adott lehetőséget szociális célok követésére, sem 

pedig a szövetkezet vezetésében innovatív megoldásokra. A törvény módosítása kedvezőbb 

jogi helyzetet teremtett, s jelenleg ezek a szövetkezetek európai mércével mérve is úttörő 

kezdeményezésnek tekinthetők. (2) Városi szövetkezetek: Ezt a szervezettípust főleg 

hátrányos helyzetűek alapították. Céljuk az volt, hogy gazdasági tevékenységben való aktív 

részvétellel segítsék elő a társadalmi-gazdasági integrációt. Elsődleges céljuk szociális és 

rehabilitációs, az üzleti haszon csak másodlagos. Fő tevékenységük általában a termék-

előállítás, takarítás és fénymásolás. 

Olaszország: A szociális vállalkozás a tágabb értelemben vett nonprofit szektor része. A 

szektor szervezetei: szervezett önkéntes egyesületek, szociális egyesületek, szociális 

szövetkezetek, szociális célú alapítványok. Ezekre a nonprofit szervezetekre mindössze 

adójogi szempontból vonatkozik egységes szabályozás. A törvény adókedvezményeket és 

mentességet biztosít az ONLUS-nak (szociális szempontból hasznos nonprofit szervezetek). 

Feltétel: (1) Szociális tevékenység végzése. (2) Helyesen használja fel a nyereséget, készítsen 

éves beszámolót, mérleget, mindig használja az ONLUS elnevezést és csak a meghatározott 

célnak megfelelő tevékenységet végezze. Ezen szervezeti formák közül a szociális 

szövetkezet áll a legközelebb a szociális vállalkozás-koncepcióhoz, mivel összehangolja a 

szociális és üzleti célokat. A törvény kétféle szociális szövetkezet-típust különböztet meg: A-

típus: személyes szolgáltatásokat nyújtó szövetkezetek. B-típus: szakmai integrációt biztosító 

szociális szövetkezetek, melyek termék és szolgáltatás-előállítással biztosítanak stabil 

munkahelyet hátrányos helyzetűek számára. 

Hollandia: A szociális vállalkozások a holland társadalmi és gazdasági életből szinte 

teljesen hiányzanak. Mindössze néhány kivétel van, mint pl. szociális lakástársulások. 

Ezeknek a vállalkozásoknak különböző az eredete, jogi formája és szervezeti felépítése. 

Beletartoznak az alapítványok, korlátolt társulás (partnership-Bt), korlátolt felelősségű 

társaságok, egyesületek, szövetkezetek és munkavállalói részvény programok (MRP-k). Bár a 

kormányzat igyekszik kivonulni a szociális szférából, a legtöbb szolgáltatást továbbra is 

állami intézmények vagy támogatott szervezetek nyújtják. 

Svédország: A szociális vállalkozások három nagy csoportba sorolhatóak: (1) Gazdasági 

egyesületek, amelyek tagjaik gazdasági érdekeit tartják szem előtt (a tagok lehetnek a 

szolgáltatás fogyasztói, beszállítók, alkalmazottak, stb.). (2) Ideell (önkéntes vagy non-profit) 

egyesületek, melyek nem végeznek gazdasági tevékenységet, nem törekszenek 

profitszerzésre, és nem szükséges a hivatalos bejegyzésük sem. (3) Alapítványok, melyeknek 

nincsenek tagjaik. Tevékenységi körük erősen meghatározott, módosítása nehéz. Céljuk lehet 

gazdasági is. Az alapítványok nem alakulhatnak át, nem egyesülhetnek, és nem lehet 

feloszlatni sem. 

Egyesült Királyság: A szociális vállalkozások státuszának és tevékenységeinek 

meghatározására nincs külön jogi szabályozás. Adókedvezményekben nem részesülnek. Ha 

sikerül a jótékonysági szervezet-státuszt elérni, akkor mentesülnek a társasági adó és néhány 

nonprofit „üzleti” tevékenységükhöz kapcsolódó VAT megfizetése alól. A szociális 

vállalkozások szociális céllal rendelkező független szervezetek, melyek szolgáltatásokat 

nyújtanak ügyfeleiknek. Szövetkezetek: A dolgozói szövetkezetek vannak a legkevesebben, 

fejlődésük a nyolcvanas években indult meg. Főleg a szolgáltató szektorban működnek, céljuk 

a hátrányos helyzetűek számára munkahelyek teremtése és fenntartása. A fogyasztói 

szövetkezetek száma több, de igazán nem tekinthetők szociális vállalkozásoknak. A 

hitelszövetkezetek nagyon fontos szerepet játszanak a bankszektor etikai standardjainak 

meghatározásában. Közösségi vállalkozások: a tagok, ill. a közösség részvételének alapelvére 

épül, akiknek részesedésük van a vállalkozásban és lehetőségük van a részt venni a szervezet 



irányításában. Önkéntes szervezetek: feladatuk elsősorban a szabadidős tevékenységek, 

oktatási, képzési szolgáltatások, szociális ellátás, környezetvédelmi szolgáltatások nyújtása. 

 

5.3.3 A szociális gazdaság kiépülését és megerősítését támogató 
európai uniós programok 

 

Az Európai Szociális Alap finanszírozásával 1995-ben indultak el az ADAPT és 

EMPLOYMENT kezdeményezések, melyek működésük öt éve alatt az EU tagállamaiban 

mintegy 10 ezer projektet támogattak. A projektek nemzetközi együttműködésen alapultak, 

emellett az eredményesebb működés érdekében nagy számban vonták be tevékenységükbe a 

helyi szervezeteket is. A kezdeményezések lényeges eleme volt az innovativitás. A projektek 

új módszerekkel és ötletekkel kísérleteztek, vagy a meglévők új kombinációját alkalmazták. A 

programban irányelvként jelent meg a multiplikátorhatás, ami a tapasztalatok rögzítésében, 

értékelésében és elterjesztésében öltött testet. Az ADAPT célja az volt, hogy javítsa a 

munkavállalók alkalmazkodóképességét az iparban lezajló változásokhoz, valamint elősegítse 

a növekedést, fejlessze a foglalkoztatást és a vállalatok versenyképességét az Európai 

Unióban.  

Az EMPLOYMENT kezdeményezést négy, koncentrált részprogramra osztották. A NOW-

ban azok a projektek kaptak helyet, melyek célja a nők munkanélküliségének csökkentése és a 

jelenleg munkahellyel rendelkezők helyzetének javítása volt. A HORIZON a fogyatékkal élők 

foglalkoztathatóságának javítását és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítését fogalmazta 

meg célkitűzésként. Az INTEGRA célja a munkaerő-piacról kiszorultak 

foglalkoztathatóságának javítása és reintegrációjának elősegítése volt. A YOUTHSTART a 

fiatalok munkanélküliségi problémájának kezelésére, megoldására keresett új utakat. 

Az Európai Bizottság 1997-ben Harmadik szektor és foglalkoztatás címmel indított 

kísérleti programot (TSEP – Third System and Employment Programme), melynek keretében 

81 projektet támogatott a szociális szolgáltatások, környezetvédelem és a kultúra területéről. 

A program célja annak a felmérése volt, hogy a harmadik szektor képes-e olyan termékeket és 

szolgáltatásokat előállítani, amelyekkel addig ki nem elégített szükségleteket és igényeket 

elégíthet ki, miközben új munkahelyeket hoz létre. Ennek megfelelően a TSEP olyan 

projekteket támogatott, melyek célja a szükséglet-kielégítés, munkahelyteremtés és a helyi 

fejlesztés volt. Szinte mindegyik projektre jellemző volt, hogy nagy munkanélküliséggel 

rendelkező, vagy egyéb, gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő térségben folyatták le. A 

program 1999-ben zárult le, a projektek értékelésének eredményei nagymértékben 

hozzájárultak az Unión belül a szociális gazdaság helyzetének és jellemzőinek feltárásához.
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Az ADAPT és EMPLOYMENT kezdeményezések tapasztalatait felhasználva, szintén az 

ESZA finanszírozásával jött létre 2000-ben, a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel 

összhangban az EQUAL Közösségi Kezdeményezés. Ennek célja olyan új 

foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek segítenek a munkaerőpiacon 

tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésében. Tevékenységének 

egyik alapeleme a partnerség, melynek során területi vagy ágazati alapon létrehozott 

fejlesztési társulások keretében különböző típusú, de közös érdekekkel rendelkező 

szervezetek működnek együtt a közös cél elérése érdekében. Az együttműködés során 

mindegyik „partner” részt vesz a döntéshozatalban és a végrehajtásban. A kezdeményezés 

változatlan eleme maradt az innovativitás, tehát a munkaerő-piacon tapasztalható 

egyenlőtlenség és diszkrimináció leküzdéséhez új módszerek keresése és alkalmazása, és a 

nemzetköziség, mely a különböző országokban működő társulások közti információ-, és 
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tapasztalatcserében nyilvánul meg. A projektek értékelése során kapott eredmények 

bemutatása, közzététele, terjesztése szintén a program kötelező eleme maradt. A társulások 

projektjeiket kilenc témakörben működtethetik, melyek a foglalkoztathatóság javítása-, 

vállalkozásfejlesztés-, alkalmazkodás-, esélyegyenlőség- és a menedékkérők-területeken 

oszlanak meg. A vállalkozások között kapott helyet a szociális gazdaság-témakör, melynek 

tevékenységében 2002-ben 10 tagállam 157 projekttel vett részt.
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A TSEP tekinthető az EU-ban az első átfogó, a harmadik szektor és a szociális gazdaság 

helyzetét, ill. foglalkoztatási potenciálját felmérő programnak. Értékelésekor a szektorral 

kapcsolatban a következő általános megállapítások születtek: 

- Az EU legtöbb tagállamában magas a munkanélküliség és kevés munkahely jön létre. 

- Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Strukturális Alapok a probléma megoldásának 

fontos eszközei, de a helyi szintnek is részt kell vállalnia benne. 

- Az EU-ban a harmadik szektor jelentős, de láthatóbbá kell tenni, jelentőségét a 

foglalkoztatás és a helyi fejlesztés terén a döntéshozók számára nyilvánvalóbbá kell tenni. 

- A szociális gazdaságnak a foglalkoztatásban és helyi fejlesztésben betöltött szerepe: 

- A foglalkoztatás hagyományos és új módszerein keresztül munkahelyek teremtése. 

- Kereslet és kínálat összehangolása, a társadalom változó igényeihez alakítása. 

- A munkaerőpiacról kirekesztettek foglalkoztathatóságának javítása. 

- A szektor értékteremtő tevékenysége a helyi fejlesztés folyamatában: 

- Helyi szociális tőke építése, kapcsolaterősítés, polgárok részvétele. 

- Nagyobb szociális kohézió és közösségi bizalom új partnerek bekapcsolásával. 

- Helyi gazdaság bővítése új szervezeti formák és gazdaságszerkezet bevezetésével. 

- A szektor összekapcsolja a gazdasági és szociális célokat, csökkenti a negatív, erősíti a 

pozitív externáliákat. 

- A helyi fejlesztés „harmadik utas” megközelítése: hatékony szolgáltatásnyújtással elégíti 

ki a szükségleteket, fejleszti a foglalkoztatottságot és a társadalmi szolidaritást. 

- A szektorra jellemző a nagyfokú innovativitás és kreativitás. 

- Jelentős akadályok nehezítik a szektor fejlődését és kibontakozását.  

- Számos intézkedés szükséges a tagállamok és a helyi fejlesztési szervezetek részéről, 

hogy a szociális gazdaság potenciáljának megfelelően tudjon fejlődni.
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5.3.4 A szociális gazdaság működésének nyugat-európai tapasztalatai 

 

Az uniós programok, kezdeményezések értékelő dokumentumai az Európai Unió szociális 

gazdaságának helyzetéről, foglalkoztatási potenciáljáról számos új információt és 

megállapítást rögzítettek. A projektek értékelése során nyilvánvalóvá vált, hogy az Unióban a 

társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából a szociális gazdaságnak jelentős szerepe van.  

A szociális gazdaság szervezeteinek három alapjellemzőjét lehet felvázolni: termék-

előállítással vagy szolgáltatásnyújtással meghatározott igényeket elégítenek ki, a hátrányos 

helyzetűek helyzetét a foglalkoztatáson keresztül javítják, és fontos szerepet vállalnak a 

résztvevő egyének, közösségek összetartozásának, identitástudatának erősítésében, a 

társadalmi tőke fejlesztésében.
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A szociális és közösségi vállalkozások mint szolgáltató vállalkozások jellemzői: 

 A szektor szolgáltatási köre szorosan kapcsolódik az 1993-as Fehér Könyvben és a később 

ahhoz kapcsolódóan meghatározott tevékenységekhez.
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 A szociális gazdaság munkahely-
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teremtő képessége jellemzően a szociális ellátás, gondozás, gyermekfelügyelet, háztartási és 

ház körüli, kerti munkák, környezetvédelmi szolgáltatások, hulladékkezelés és 

újrahasznosítás, lakáskarbantartás és felújítás területén érvényesül. 

A rugalmasság és a helyi igények pontos ismerete termék-, és szolgáltatás-előállító 

tevékenységük jellemző vonása. Mivel a szociális gazdaság szervezetei, a szociális 

vállalkozások a fogyasztói célcsoportjukhoz közel folytatják működésüket, könnyebben és 

gyorsabban tudnak reagálni az igények változására, ami lehetőséget ad az innovációra, új 

ötletek és módszerek kipróbálására.  

A nyújtott szolgáltatások minősége gyakran felmerülő kérdés. A szociális gazdaság 

szervezetei és a közösség közti szoros kapcsolat megakadályozza azt, hogy alacsony 

színvonalú legyen a nyújtott szolgáltatás. Abban az esetben lehetnek megalapozottak a 

kifogások a szolgáltatásokkal kapcsolatban, amikor a szervezet egyszerre akar eleget tenni a 

hatékony szolgáltatásnyújtás és a munkaerő-piaci integráció feltételének. Az alkalmazottak 

körének gyakori változása, a még gyakorlattal nem rendelkező munkaerő bevonása miatt a 

szolgáltatások színvonala kétségkívül alacsonyabb, mint ha azt a tevékenységet képzett, 

gyakorlott munkavállalók végeznék. Éppen ezért különbséget érdemes tenni a szociális 

gazdaság szervezetei között olyan szempontból, hogy melyek elsődleges célja a foglalkoztatás 

fejlesztése és melyeké a hatékony szolgáltatásnyújtás.
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A szociális vállalkozás életképessége is alapvetően a piactól függ. Sikeres üzleti 

tevékenységük alapfeltétele, hogy az előállított terméknek, szolgáltatásnak legyen piaca, azaz 

biztosított legyen a fizetőképes kereslet. Ebből a szempontból tehát a szociális vállalkozások 

nem különböznek az üzleti vállalkozásoktól. Új igények esetén a szociális vállalkozásnak 

előbb fel kell mérnie, hogy lesz-e termékeinek, szolgáltatásainak kellő számú vásárlója. Több 

projekt esetében a piac hiánya miatt csak az Unió, ill. a kormányzat pénzügyi támogatásával 

sikerült fenntartani a tevékenységet, a projekt önmagában nem bizonyult életképesnek. 

A közösségi vállalkozások elterjedésének legfontosabb alapfeltétele a fizetőképes kereslet, a 

megfelelő intézményi és szakmai háttér biztosítása. Leggyakoribb hibának bizonyult, hogy a 

szolgáltatásokra bár van igény, azokat a célcsoportot képező háztartások és önkormányzatok 

nem tudják megfizetni. Különösen nem azokban a térségekben, ahol a legnagyobb a 

munkanélküliség. A szolgáltatás igénybevételét a felhasználó számára nyújtott 

támogatásokkal, vagy a költségek csökkentésén keresztül az alacsonyabb árral lehet 

ösztönözni.  

A személyi szolgáltatások (gyermekgondozás és –felügyelet, idősgondozás, betegellátás, 

családi és háztartási munkák) fejlesztésének Franciaországban kidolgozott koncepciójának 

megvalósításától háromszázezer új munkahely létrejöttét remélik. A stratégia három 

alapelemre épül: 

1. A fizetőképes kereslet megteremtését segíti úgy, hogy: 

- ha a háztartás a fenti területekre vesz fel munkanélkülit, akkor a foglalkoztatás 

költségeinek egy részét leírhatják az adóalapból, 

- a vállalatok adhatnak dolgozóiknak olyan támogatást, hogy igénybe vehessék ezeket a 

szolgáltatásokat, 

- minden részmunkaidős munkahely után 30%-kal kevesebb társadalombiztosítási 

járulékot kell fizetni, mint a teljes munkaidős munkaköröknél. 

- ha a kedvezményezett nonprofit szervezet, az igénybe veheti a nonprofit szervezeteknek 

járó kedvezményeket (pl. áfa-visszatérítés), de igénybe veheti a foglalkoztatási 

támogatásokat is, így a szolgáltatás ára tovább csökkenthető. 

2. A kínálat szervezeti kereteit részint a nonprofit szervezetek működésének szabályozásával, 

részint a szolgáltatási csekkfüzet és a hozzá kapcsolódó eljárásrend kidolgozásával 

teremtették meg. Ez utóbbi egy olyan csekkfüzet, amibe a munkáltató beírja a 
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munkavállalónak járó összeget, az bekerül az egészségbiztosítóhoz, ott levonják belőle és 

átutalják oda a közterheket, ahová azt kell. Lényegesen mentesítve ezzel a foglalkoztatót az 

adminisztrációs terhek alól. 

3. A személyi szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek szakmásítása, a szakképzés 

megszervezése.
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A szociális és közösségi vállalkozások, mint foglalkoztatók: A szociális vállalkozások 

célkitűzései között a legfontosabbnak az új munkahelyek létrehozása tekinthető, amihez 

általában kapcsolódik a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának szándéka. 

A munkahely-teremtésnek és a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javításának 

három típusa figyelhető meg a szociális gazdaságban.  

1. A tranzitfoglalkoztatás keretében a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy fokozatosan 

rendezzék helyzetüket és új, piacképes ismereteket szerezzenek. A szervezetek rendszerint 

egy éves, határozott idejű munkaszerződést kötnek a munkavállalókkal, ezen idő alatt a 

munkájukhoz kapcsolódó képzéssel és magával a munkavégzéssel javul az alkalmazottak 

foglalkoztathatósága. Ez a foglakoztatási forma elsősorban a tartósan munkanélküliek és 

az alacsonyan képzettek foglalkoztathatóságának javításának eszköze. 

2. A hosszú távra szóló munkaerő-piaci integráció, amely során a hátrányos helyzetben 

lévők vagy elkötelezett segítőik hoznak létre olyan szociális vállalkozásokat, melyek 

termelő, szolgáltató tevékenységet végeznek vagy inkubátorszervezetként működnek más 

szociális vállalkozások számára. Ezek a szervezetek jellemzően területileg vagy értékrend 

szerint meghatározott közösségek kezdeményezéseként jönnek létre, ezért jelentőségük 

nem csupán a munkahelyteremtés, hanem a közösségfejlesztés szempontjából is 

kiemelkedő.  

3. Az egyedi igényeket szem előtt tartó munkaerő-piaci és társadalmi integráció, mely 

„védett” munkahelyek kialakításában ölt testet és elsősorban a fogyatékkal élők 

foglalkoztatására jellemző. Az ilyen feladatot vállaló szervezetek képesek arra, hogy 

alkalmazottaiknak szociális védettséget nyújtsanak, s figyelembe vegyék a munkavállalók 

eltérő szükségleteit, munkastílusát, munkavégzésének ritmusát. Bár az alkalmazottak 

foglalkoztathatósága javul és szakmai ismereteik bővülnek, speciális szükségleteik miatt 

más, nem védett munkahelyeken nem tudnának elhelyezkedni, ezért ezek a szervezetek 

feladatuknak a tartós foglalkoztatás biztosítását tekintik.
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A szociális gazdaság szervezetei a foglalkoztatáshoz rendszerint külső támogatásokat vesznek 

igénybe, melynek elapadása számos esetben a munkahelyek, ill. a tevékenység 

megszűnéséhez is vezet. A munkahelyek fenntarthatósága ezért a bevonható külső 

finanszírozási források mennyiségétől és jellegétől függ. A szociális vállalkozások egy része 

nem is törekszik arra, hogy tartós munkahelyeket alakítson ki, vagy azért, mert 

tranzitfoglalkoztatást végez, vagy pedig azért, mert tisztában van azzal, hogy az adott piacon 

külső támogatás, projektfinanszírozás nélkül nem lehetséges a munkahelyeket fenntartani.
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A közösségi vállalkozások szervezésekor figyelembe kell venni, hogy az így létrejövő 

álláshelyek ugyan nagy előrelépést jelentenek a munkanélküliek számára, ám ebben a 

szektorban a fizetések általában alacsonyak, csak más előnyökkel együtt jelenthetnek hosszú 

távon is vonzó munkahelyet. A piaci vállalkozások munkahelyeivel szemben a nonprofit 

szervezetek az alábbi előnyöket adhatják: 
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- a vállalkozás közösségi célokat szolgáló küldetésének pontos megfogalmazása, az 

annak megvalósításában való részvételből, a személyes hozzájárulásból adódó erkölcsi 

többlet, 

- demokratikus döntéshozás és menedzsment, 

- a vállalkozás jövőjének alakításában való közvetlen részvétel, a felelősség lehetősége. 

A tapasztalatok szerint ezek a vonzerők különösen a fiatalok és az értelmiségi dolgozók 

számára jelentenek az alacsonyabb fizetést kompenzáló szempontokat.
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A szociális gazdaság mint a társadalmi tőke fejlesztésének eszköze: A szociális gazdaság 

által hozzáadott érték elsősorban a szociális célok követésében, így a társadalmi tőke 

fejlesztésében nyilvánul meg.
163

 A szociális gazdaság szervezetei foglalkoztatottaik nagy 

részét a helyi lakosok közül toborozzák, s rendszerint együttműködnek a térség és a közösség 

fejlődéséért dolgozó szervezetekkel, így a szociális vállalkozások lehetőséget nyújtanak a 

közösségeknek ahhoz, hogy tevékeny részt vállaljanak az őket érintő döntések 

meghozatalában. A szociális gazdaság szervezetei tehát a közösség és a társadalmi tőke 

fejlesztésének nélkülözhetetlen eszközei. 

A társadalmi tőke olyan szervezeti elemeket tartalmaz, mint a hálózatépítés, normák, 

társadalmi bizalom, amelyek elősegítik a közösség javát szolgáló kooperációt és koordinációt. 

A közösségben keletkező erőforrás, amely olyan tényezők hatására jön létre mint a bizalom, 

kölcsönösség, közös magatartási normák, elkötelezettség és összetartozás, formális és 

informális szociális hálózatok, hatékony információs csatornák.
164

 A társadalmi tőke 

tulajdonképpen minden olyan, nem pénzügyi erőforrás, amely lehetővé teszi, hogy a közösség 

fejlődjön és hatékonyabban működjön.
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Természetük és korlátozott erőforrás-ellátottságuk miatt a szociális vállalkozások 

nagymértékben igénylik a másik két szektor szervezeteinek segítségét, ezáltal a szociális 

gazdaság sikerének egyik alapvető feltétele a partnerség. A legjellemzőbb partnerszervezetek 

az önkormányzatok, szakhatóságok, munkaügyi szervezetek, oktatási intézmények, helyi 

vállalkozások és nonprofit szervezetek. 

 

5.3.5 Social business initiative 

 

Európai Uniós szinten a társadalmi vállalkozások egyértelműen prioritást élveznek. Az EU 

Bizottság által 2011.október végén elfogadott Social Business Initiatives
166

 részeként 

megjelenő akciótervben 11 pontban határozták meg az európai társadalmi vállalkozások 

megerősítése és a bennük rejlő lehetőségek teljes kihasználása érdekében teendő lépéseket. 

Ezek a finanszírozást segítő pénzügyi alapok, így a micro-credit rendszer kiterjesztésére, a 

társadalmi vállalkozások láthatóvá tételére, a jó gyakorlatok megismertetésére, a jogi 

környezet javítására, a közbeszerzési eljárásokba való bevonásukra, az állami támogatások 

egyszerűsítésére vonatkoznak. 
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5.4 A szociális gazdaság finanszírozása 

 

A szociális gazdaság szervezetei rendszerint nem tudják pusztán saját, gazdasági 

tevékenységükből származó bevételeikből finanszírozni működésüket, ezért szükségük van 

egyéb finanszírozási forrásokra. A jellemző külső finanszírozási módok a támogatási-jellegű 

és a banki jellegű finanszírozási formák. A szociális gazdaság szervezetei számos forrásból 

szerezhetnek támogatást. Fontos külső forrásnak számítanak a szervezet tagjainak, 

támogatóinak adományai, valamint a közszférától és a nonprofit szektortól pályázati úton 

elnyert támogatások. 

A támogatások: A támogatás mint finanszírozási forma kétségkívül legnagyobb előnye, 

hogy nem kell visszafizetni, emellett azonban számos probléma is felmerül a támogatásokkal 

kapcsolatban. A vállalkozói szemlélet kialakulását akadályozza, hogy a kapott összeg 

felhasználását szigorúan szabályozzák, a költségfinanszírozás miatt pedig nincs lehetőség 

tartalékképzésre. A tevékenység fenntarthatóságát és a szervezet fennmaradását nehezíti, 

hogy a támogatások rövid távra szólnak és csak projekteket finanszíroznak, nem pedig a 

szervezet működését, ezáltal a támogatásért folyamodónak kell igazodnia a pályázati 

célokhoz, ami  gyakran az eredeti célkitűzések módosítását jelenti. Több támogatási forma 

utófinanszírozásként jelenik meg, ami sok esetben likviditási gondokat okoz. A hatékonyságot 

csökkenti, hogy a pályázati rendszer túlzottan bürokratikus, ami megnöveli az adminisztrációs 

költségeket és terheket. A támogatások rendszerint nem nyújtanak segítséget a szociális 

vállalkozásoknak ahhoz, hogy egyéb, nem támogatásjellegű finanszírozási forrásokhoz 

férhessenek hozzá.  

A banki jellegű finanszírozás: A banki jellegű finanszírozási formák előnye ezzel szemben, 

hogy a hitelek és értékpapírok hosszabb távra szólnak, mint a támogatások, így a 

szervezeteknek több idejük marad üzleti stratégiájuk és tevékenységük kifejlesztésére. Ez a 

forma nagyobb pénzügyi fegyelmet igényel, a támogatásoktól való – gyakran egyoldalú – 

függés megszűnése miatt pedig kiszélesedik a szociális vállalkozások mozgástere. 

Ugyanakkor komoly nehézségekkel kell szembesülniük a szociális gazdaság szervezeteinek, 

amikor kereskedelmi bankoktól, pénzintézetektől akarnak forráshoz jutni. A hagyományos 

pénzintézetek és bankok nem foglalkoznak a szociális vállalkozásokkal, mert az új piacok, 

tevékenységek miatt túl nagynak tartják a kockázatot, vagy nem is tartják életképesnek a 

projektet, valamint a szervezet vezetői sem rendelkeznek az elvárt ismeretekkel és 

tapasztalattal.
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Speciális finanszírozási formák: Az elmúlt 20 évben az Európai Unióban és a világ fejlett 

államaiban számos szervezet jött létre a munkahely-teremtő potenciállal rendelkező és a 

szociális vállalkozások finanszírozására. Ezeket a szervezeteket igyekszik tömöríteni az 1989-

ben alapított INAISE (International Association of Investors in the Social Economy-A 

Szociális Gazdaság Befektetőinek Nemzetközi Szövetsége), a szociális és környezeti 

orientációjú pénzintézetek globális hálózata. Tagszervezeteik olyan ágazatokban működnek, 

olyan mikro-, és kisvállalkozásokat támogatnak, melyeknek nagy (a jelenleginél nagyobb) a 

foglalkoztatási potenciáljuk. A hagyományos pénzintézetek követelményeinél könnyebben 

teljesíthető elvárásokat fogalmaznak meg, emellett a projektek működése során folyamatos 

tanácsadási tevékenységet végeznek, így lehetőséget adnak arra, hogy a kevésbé profitábilis 

projektek is forráshoz jussanak. Az INAISE tipológiája szerint ezek a szervezetek négy 

nagyobb kategóriába sorolhatóak: 

1. Az első csoportba a helyi alapok, befektetési klubok tartoznak, melyek a helyi emberi és 

pénzügyi erőforrást használják fel, s rendszerint rövid lejáratú, kis összegű kölcsönöket 
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nyújtanak ügyfeleiknek. Pénzügyi tevékenységük önfinanszírozó, a számos formában 

nyújtott tanácsadási szolgáltatások terén jelentős az önkéntesek részvétele. 

2. A második csoportba a közpénzek elosztásában részt vevő szervezetek tartoznak, melyek 

erőforrásaik jelentős részét közintézményektől kapják. Olyan vállalkozásoknak nyújtanak 

támogatást, melyek a hagyományos pénzintézetektől nem számíthatnak finanszírozásra. 

3. A harmadik csoportba az ún. etikus bankok tartoznak, melyek a fenntartható fejlődés 

szellemében, ökológiai, szociális célokat követve végzik pénzintézeti tevékenységüket. E 

célkitűzéseket figyelembe véve támogatják az új ágazatokban, piacokon működő 

vállalkozások fejlesztését. Ezek a bankok nem törekednek magas profit elérésére, nem 

fizetnek magas osztalékot és kamatot, így sem a külső befektetők, sem a betétesek 

számára nem jelentenek vonzó lehetőséget. A tőke hiánya az etikus bankok gyenge pontja, 

ezért nem tudnak annyi vállalkozást, projektet finanszírozni, mint amennyi hozzájuk 

fordul. 

4. A negyedik csoportba a területi vagy ágazati alapon létrejövő pénzügyi tevékenységet 

folytató vállalati hálózatok tartoznak. Önfenntartóak, a pénzügyi erőforrásokon kívül 

legnagyobb erősségük a hálózatban koncentrálódó jelentős volumenű szakmai ismeret.
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A fent említett pénzügyi szervezetek által leggyakrabban alkalmazott finanszírozási forma a 

hitel, ill. a kölcsön. Szociális orientációjuk és saját tevékenységük fenntartása miatt ezek a 

szervezetek ugyanúgy érdekeltek a hitelezett összeg visszafizetésében, mint a hitelt felvevő 

vállalkozó. Ennek megkönnyítése érdekében a kölcsön futamideje alatt folyamatos támogatást 

és felügyelet biztosítanak a vállalkozásoknak. A kockázati tőkét leginkább a helyi befektetési 

alapok és klubok biztosítják, mivel a helyi tőkét igyekeznek olyan szociális vállalkozások 

finanszírozására felhasználni, melyek a helyi közösség számára végeznek hasznos 

tevékenységet és teremtenek munkahelyeket. A garanciavállalást általában akkor 

alkalmazzák, amikor a pénzügyi szervezet nem tud, vagy nem akar saját forrásaiból kölcsönt 

nyújtani a vállalkozásnak, inkább csak garanciát vállal vagyonával egy kereskedelmi bank 

vagy pénzintézet által nyújtott kölcsön visszafizetésére.
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5.5 szociális gazdaság magyarországi kiépültsége és 
működésének jellemzői 

5.5.1 A magyar nonprofit szektor helyzete és eredményei 

 

Magyarországon az elmúlt tizenöt évben a nonprofit szektor (mely a harmadik szektor 

leginkább elterjedt hazai elnevezése) dinamikus fejlődésen ment keresztül. A magyar 

nonprofit szervezetek tevékenységük tekintetében semmiben sem maradnak el európai 

társaiktól, hiszen szinte minden gazdasági ágazatban jelen vannak. A szektor gazdasági súlya 

egyre jelentősebb, 2002-ben az összes – becsült – bevétele megközelítette a 700 milliárd 

forintot, foglalkoztatottainak száma több mint 90 ezer fő. Fejlődését elsősorban az 

áttekinthető és átfogó jogi szabályozás hiánya, a támogatási lehetőségek terén tapasztalható 

bizonytalanság, valamint a szervezési-vezetési ismeretek hiánya hátráltatja. 

A nonprofit szervezetek száma Magyarországon 1991-2003 között 2,6-szorosára 

emelkedett, az évenkénti emelkedés üteme azonban folyamatosan lassul, az évtized elején 

még 10% fölötti növekedési ütem volt a jellemző, ami 1996 után tartósan 3% alá süllyedt, sőt 

1999 után kisebb csökkenés tapasztalható. A regisztrált gazdasági szervezetek között a 

nonprofit szervezetek aránya folyamatosan nőtt, 1991-2003 között 4,2%-ról 5,6%-ra 
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emelkedett. Ugyanez az összevetés a működő gazdasági szervezetek körében magasabb 

arányt takar, ebben az esetben a nonprofit szervezetek 7%-os aránya jellemző az 1995-2003-

as időszakban. 
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13.ábra: A nonprofit szervezetek számának változása a kilencvenes években Forrás: 

Nárai M. 2004. 

(Megjegyzés: 1994-től kezdve az alapítványok számában a közalapítványok, a társas 

nonprofit szervezetekében a köztestületek és a közhasznú társaságok is szerepelnek.) 
 

A nonprofit szervezetek területi megoszlásában erős aránytalanságok mutatkoznak, 2002-

ben Közép-Magyarországon működött a magyar nonprofit szervezetek egyharmada, a többi 

régió részesedése 10-12% volt. (KSH, 1991-2003) Az 1000 főre jutó nonprofit szervezetek 

száma alapján a Dunántúl délnyugati része civil társadalmának szervezettsége lényegesen 

erősebb, mint az ország észak-keleti megyéié. 
 

Jelmagyarázat
5  db alatt   (4)
5,0 - 5,9 db   (10)
6,0 - 6,9 db   (3)
7,0 db felett   (3)MTA RKK ÉMO, 2005

 

14.ábra: Az ezer főre jutó nonprofit szervezetek száma megyénként, 2002-ban 
Forrás: KSH Magyar Statisztikai Évkönyv, 2002. alapján szerkesztette Mády Máté 

 

A nonprofit szervezetek által végzett tevékenységek alapvetően három kategóriába 

sorolhatóak. Adománygyűjtéssel, és azok elosztásával elsősorban alapítványok foglalkoznak, 

szolgáltatásokat gyakorlatilag mindegyik nonprofit szervezet-típus nyújt, míg érdekvédelmi, 

önsegélyező, társadalmi kapcsolatokat szolgáló tevékenységet rendszerint egyesületek 

végeznek. Becslések szerint a nonprofit szervezetek tevékenysége mintegy másfélmillió 

személyt és szervezetet érint.
170

 A közhasznú szervezetekről szóló törvény huszonkettő – a 

társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló – közhasznú tevékenységet 

                                                           
170

 Bíró 2002 



sorol fel, melyek azonban messze nem ölelik fel a nonprofit szervezetek teljes tevékenységi 

körét. A KSH a nonprofit szervezeteket 18 tevékenységtípus szerint osztályozza. 2002-ben az 

összes nonprofit szervezet 16%-a a hobbi és szabadidős tevékenységek, 14%-a az oktatás, 

13%-a a  sport, 11%-a a kultúra, 9%-a a szociális ellátás, 6%-a a településfejlesztés és 

lakásügy területén, 8%-a szakmai, munkaadói és munkavállalói  szervezetként működött, az 

egyéb tevékenységeket folytatók részaránya egyenként nem érte el az 5%-ot. 

Szervezettípusonként eltérések tapasztalhatóak a jellemző tevékenységi körök szerint. Az 

alapítványok több mint kétharmada az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális ellátás 

területén végzi tevékenységét. A társas nonprofit szervezetek 70 százaléka a sport, szabadidős 

tevékenységek, a kultúra, valamint a közhasznú körön kívül eső szakmai, munkavállalói, 

munkaadói érdekképviselet területén működik.
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15.ábra: A nonprofit szervezetek megoszlása tevékenységtípus szerint 2002-ben (%) 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2002. alapján szerkesztette Solymári Gábor 
 

A nonprofit szektor bevétele nominálértéken stabilan növekedett az elmúlt évtizedben. 

1993-2002 között a szektor bevétele 122 milliárd forintról 697 milliárd forintra, évente 

átlagosan 20 százalékkal nőtt. Az éves bevételen közel egyenlő arányban osztoztak az 

alapítványok és közalapítványok, egyesületek és érdekképviseletek, valamint a közhasznú 

társaságok és intézmények. A területi különbségek a finanszírozás tekintetében is 

érvényesülnek, a több százmilliárdos összbevétel 63 százaléka a fővárosban összpontosul. 

2002-ben a bevétel mintegy 50 százalékán közel egyenlő arányban (10-10%) az oktatással, 

kultúrával, szociális ellátással, településfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel és szakmai, 

gazdasági érdekképviselettel foglalkozó szervezetek osztoztak.
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16.ábra: A nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása 2002-ben (%) 

Forrás: A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői 2002. 24. o. alapján szerkesztette 

Solymári Gábor 
 

A nonprofit szervezetek bevételeiket négy nagyobb forrásból szerzik. Az első kategóriába az 

állami, önkormányzati támogatás tartozik, melynek számos formája létezik (pl. normatív és 

nem normatív költségvetési, önkormányzati támogatás, ÁFA visszatérítés, átengedett 

iparűzési adó, személyi jövedelemadó 1%-a). A második csoportba a magántámogatások 

tartoznak, melyek érkezhetnek vállalattól, magánszemélytől, külföldről vagy más nonprofit 

szervezettől. A harmadik csoportot az alaptevékenységből származó bevétel képezi, mely 

egyrészt tagdíjbevételből, másrészt az alaptevékenység ár-, díj-, és értékesítési bevételéből áll 

össze. A negyedik kategóriába a gazdálkodási tevékenység bevételei (kamatbevételek, 

kamatjóváírás, pénzügyi műveletek bevétele, vállalkozási tevékenység bevétele) sorolhatóak. 

Kategórián „kívüli” bevételi forrás lehet a hitelfelvétel, valamint az egyéb bevétel. A magyar 

nonprofit szektor szervezeteinek elsődleges külső finanszírozási forrása a támogatás és az 

adományok. A hitelfelvétel és egyéb forrás az összjövedelem egy százalékát sem éri el.
173

 

Az állami támogatás részaránya közel tíz év alatt megduplázódott (1993-ban a szektor 

bevételének 16%-a származott állami támogatásból, 2002-ben a 39%-a), a magántámogatások 

aránya jelentősen csökkent (22%-ról 13%-ra). Az alaptevékenységből származó bevétel 

szintén jelentősen növekedett, 1993-ban 20%-os, 2002-ben 33%-os arányt képviselt. A 

gazdálkodási tevékenység bevételének aránya a felére csökkent (32%-ról 14%-ra). Az egyéb 

bevétel jelentősen visszaesett, az 1993-as 10%-os arány 2002-re 1%-ra redukálódott. 
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A nonprofit szektorban foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, 1993-2002 között a 

kezdeti 50 ezer fős létszám 90 ezerre emelkedett. Az időszak végén az alkalmazottak több, 

mint 80 százaléka főállású volt, többségük teljes munkaidőben dolgozott. 2002-ben a 

nonprofit szervezetek mindössze 16 százalékának volt fizetett alkalmazottja, bár 

szervezettípusok szerint éles eltérések tapasztalhatóak, hiszen az alapítványoknak és 

egyesületeknek csak 11, ill. 17 százaléka, míg a közhasznú társaságok 86 százaléka 

foglalkoztatott munkavállalót. Ez azt jelenti, hogy csak 7.700 szervezet foglalkoztatott fizetett 

alkalmazottat, a főállású alkalmazottal (is) rendelkező szervezetek száma pedig csak 5.300 

volt. 2002-ben a 62 ezer főállású, teljes munkaidős foglalkoztatott 20%-a a 

területfejlesztésben, 14%-a a gazdaságfejlesztésben, 13%-a a szociális ellátásban, 9-9%-a az 

egészségügyben, az oktatás és a szabadidős tevékenységek területén dolgozott.
175

 A fizetett 

alkalmazottakon kívül a hazai nonprofit szervezetek munkáját 1999-ben több mint 300 ezer 

önkéntes segítette, közel 150 ezren rendszeresen végeztek önkéntes munkát. A tevékenységük 

volumenét megfelelően jellemzi, hogy 30 millió munkaórát teljesítettek, ami pénzben 

kifejezve 12 milliárd forintot tett ki. Az önkéntesek segítségét elsősorban az alapítványok és 

egyesületek, valamint az érdekképviselettel foglalkozó szervezetek veszik igénybe. A hazai 

önkéntes segítők leggyakrabban a szociális ellátással, sporttal, szabadidős tevékenységekkel 

foglalkozó nonprofit szervezetekben és érdekképviseletekben végzik munkájukat.
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17.ábra: A nonprofit szervezetek alkalmazottainak száma és megoszlása 2002-ben  

Forrás: A nonprofit szektor főbb statisztikai jellemzői 2002. 37. o. alapján szerkesztette 

Solymári Gábor 

 

A nonprofit szektor fejlődését hátráltató tényezők közül kiemelendő a teljes szektorra 

kiterjedő, átfogó, átlátható törvényi szabályozás hiánya. A nonprofit szervezetek közül 

elsőként az alapítvány jogintézménye jelent meg 1987-ben, majd 1989-től az egyesülési 

törvény elfogadása után lehetőség nyílt társas nonprofit szervezetek alapítására is. 1993-ban 

három új szervezeti forma, a közalapítvány, köztestület és a közhasznú társaság került be a 

Polgári törvénykönyvbe. Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 

korszakhatárt jelent a magyar nonprofit szektor jogi szabályozásában. Meghatározta a 

közhasznú szervezetek típusait, a közhasznú jogállás megszerzésének és megszűnésének 

feltételeit, a közhasznú szervezetek működésének és gazdálkodásának rendjét, a nyilvántartás 

és beszámolás szabályait, valamint a működés és a vagyonfelhasználás törvényességi 

felügyeletére vonatkozó szabályokat. A közhasznú és a kiemelten közhasznú státusz 

elkülönítése azt is jelentette, hogy – mivel a nonprofit szervezetek egy része nem felel meg a 

közhasznúsági követelményeknek – a szabályozás nem öleli fel a nonprofit szektor teljes 

egészét. 2000-ig a nonprofit szektor szervezeteinek mindössze egyharmada került közhasznú 

státuszba, s csak 5 százalékuk kiemelten közhasznú. Gyakorlatilag azonos arányban 

találhatóak meg a közhasznú státusszal rendelkező szervezetek a fővárosban, a városokban és 

községekben.
 
A nonprofit szektorral kapcsolatos egyéb jogszabályok szinte kizárólag a 

nonprofit szervezetek számviteli és adózási kérdéseire terjednek ki.
177

  

Olyan fontos területek, mint pl. az önkéntes munka jogi helyzete, a garanciavállalás 

lehetséges formái továbbra is tisztázatlanok.  

 

5.5.2 A szociális gazdaság segítő szervezetei Magyarországon 

 

A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek létrehozásában és megerősítésében a 90-es 

években négy ernyőszervezetnek volt kiemelkedő szerepe. A főleg pénzelosztási funkciót 

ellátó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a hálózatokat kiépítő Jóléti Szolgálat és a 

Nonprofit Vállalkozásokért Alapítvány, valamint a helyi közösségek fejlődését segítő 

Autonómia Alapítvány jelentős szerepet vállaltak a foglalkoztatás fejlesztésében és a 

foglalkoztatást végző nonprofit szervezetek támogatásában, ezáltal a szociális gazdaság 

magyarországi megalapozásában.
178

 Az elmúlt években e szegmens leginkább figyelemre 
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méltó összefogása az EU-HÁLÓ Partnerség Program, mely regionális hálózatain keresztül 

igyekszik segíteni a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek fejlődését.
179

 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 1992-2002 között mintegy 2100 projektet 

támogatott, melyekben 190 ezer ember vett részt. Az OFA a nonprofit szektor munkaerőpiaci 

programjainak három típusát fejlesztette ki, melyek: az alternatív munkaerőpiaci 

szolgáltatásokat, a tranzitfoglalkoztatást és a tartós foglalkoztatást biztosító programok. 

Foglalkoztatási projektjei úgy épülnek fel, hogy megtalálhatóak benne a munkára való 

alkalmassá tétel, a humánerőforrások fejlesztése, az üzemi körülmények között megvalósuló 

foglalkoztatás és a szociális integrációt segítő támogatás elemei. A támogatási programok 

célcsoportját a leginkább hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek, vagyis a tartósan 

munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek és a pályakezdők alkotják. Bár a 

pályázatok közel azonos arányban érkeznek Budapestről, a megyeszékhelyekről, városokból 

és a községekből, a projektek kétharmada a fővárosban és a városokban valósul meg.
180

 

A Munkaerőpiaci Alapból támogatásban részesülhetnek azok a közhasznú szervezetek, 

amelyek a tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességű személyek, pályakezdő 

munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére vállalkoznak. Bár a lehetőség adott, a 

közhasznú szervezetek számos ok miatt nem tudnak hatékonyan bekapcsolódni a 

munkanélküliség elleni küzdelembe. A leggyakrabban felmerülő problémák közé tartozik a 

viszonylag alacsony szintű állami támogatás, a forráshoz jutás feltételei kiszámíthatatlansága, 

a dolgozók nem megfelelő felkészültsége, hiányos menedzsmentismeretek, a helyi szereplők 

közti együttműködés hiánya, emellett a munkaügyi szervezettel szemben támasztott 

szerződéses követelmények sokszor összeütközésbe kerülnek a nonprofit szervezetek 

szerződéses fegyelmével. A megyei munkaügyi központok vezetői szerint annak érdekében, 

hogy a munkaerőpiaci orientációjú nonprofit szervezetek önfenntartókká tudjanak válni, át 

kell alakítani, logikusabbá kell tenni a támogatási rendszert. Az önfenntartóvá váláshoz a 

nonprofit szervezeteknek képesnek kell lenniük a tartalékolásra, termékeiknek, 

szolgáltatásaiknak stabil piacot kell teremteniük, elegendő időt kell hagyni a 

tapasztalatszerzésre és ügyelniük kell a hatékony és gazdaságos működésre.
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A Jóléti Szolgálat Alapítványt 1990-ben, Phare-támogatással hozták létre. Az alapítvány 

célcsoportját azok jelentik, akik a munkaerőpiacról kiszorultak és a munkanélküli ellátásokból 

is kikerültek, vállalkozói ismeretek, képzettség és tőke hiányában kevés az esélyük 

vállalkozás indítására, korlátozottan tudnak alkalmazkodni a munkahelyek gyorsan változó 

követelményrendszeréhez, munkavállalási és beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, 

ápolásra, szociális gondoskodásra szorulnak. A JSZA 1991-94 között 1475 munkahelyet 

hozott létre, a foglalkoztatást kísérő képzési programokban 2500-an vettek részt. Ezen időszak 

alatt az alapítványok keretein belül a következő szolgáltatásokat nyújtották: családsegítés, 

idősgondozás, hajléktalanok és menekültek ellátása, megváltozott munkaképességűek, 

fogyatékosok gondozása, mentálhigiénés szolgáltatás, gyermek-, és ifjúságvédelem, 

munkaerőpiaci szolgáltatások, szociális étkeztetés, közművelődési szolgáltatások, segélyezés, 

szociális bolthálózat.  

A Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány „elsősorban gondolatisága és 

nem eredményei miatt érdemel figyelmet.”
182

 1992-ben azzal a céllal hozták létre, hogy minél 

több, munkanélkülit tömörítő egyesületnek nyújtson támogatást ahhoz, hogy nonprofit 

vállalkozásba kezdjen, ezáltal saját erejéből próbáljon véglegesen kitörni a 

munkanélküliségből. Az alapítvány működését, ill. kezdeményezéseinek megvalósulását 
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leginkább a források felhasználásának merev szabályozása és az olykor kevéssé életszerű jogi 

szabályozás hátráltatja. 

Az Autonómia Alapítványt 1990-ben alapították, fő profilja a cigány közösségek támogatása, 

amely a kamatmentes kölcsön és az adomány keveréke. Tevékenysége négy csoportba 

osztható: szegénység, cigányság program, fenntartható fejlődés program, civil társadalom 

program, egyéb programok. Az Alapítvány 1990-98 között több mint 250 millió forinttal 

támogatott közel 500 projektet a Szegénység, cigányság programterületen belül. A programok 

döntő többsége (85%) mezőgazdasági jellegű volt, többségükben cigány emberek vettek részt, 

de voltak vegyes és nem cigányokat foglalkoztató programok is. Az alapítvány által 

támogatott programok 92%-a vidéki, többségükben falusi volt, zömében az Északkelet-

magyarországi és Dél-dunántúli régióban valósult meg. A résztvevők száma mintegy 5 ezer fő 

volt. Az Autonómia Alapítvány célja a munkaalkalom-teremtés volt, ami nem egyenlő a 

munkahelyteremtéssel, hiszen nem jöttek létre fizetett munkahelyek, a programokra inkább az 

önellátó akciók voltak jellemzőek.
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Az EU-HÁLÓ Projektet 2002-ben az OFA a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek néhány 

ernyőszervezetével együttműködve indította el. Célja olyan szervezeti és tanácsadói hálózat 

létrehozása volt, amely segíti a hazai civil szervezetek megerősítését és az EU-csatlakozásra 

való felkészítését. Az együttműködés eredményeként 2004-ben létrejött az EU-HÁLÓ 

Partnerség Program, melynek stratégiai célja a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 

megerősödésének, tőkeabszorpciós képességének, hatékony munkaerőpiaci tevékenységének 

támogatása. A program nyilvántartásában több mint 300 partnerszervezet található.
184

 

 

5.5.3 A társadalmi gazdaság magyarországi kezdeményezései 

 

A kilencvenes években Magyarországon is felértékelődött a nonprofit szektor foglalkoztatás 

fejlesztésében betöltött szerepe. A munkaerőpiaci orientációjú, tehát a munkaerőpiaci 

programok kivitelezésére és foglalkoztatási projektek szervezésére specializálódott, a 

szociális vállalkozásokhoz leginkább közel álló nonprofit szervezetekről hosszú ideig 

semmilyen információ nem állt rendelkezésre. 1998-ban az összes nonprofit szervezet alig fél 

százaléka, 206 ilyen szervezet létezett. Céljaik szerint különbséget lehetett tenni a szociális 

foglalkoztatással, a munkanélküliség kezelésével, a közhasznú foglalkoztatási 

szolgáltatásokkal, és a munkanélküliek, álláskeresők segítésével foglalkozó szervezetek 

között. Az összes szervezeten belül fele-fele arányban voltak alapítványok és társas nonprofit 

szervezetek. 

A magyarországi szociális vállalkozás jellegű szervezetekről az eddigi legátfogóbb 

felmérést 2000-ben készítette az OFA. Olyan nonprofit szervezeteket vontak be a vizsgálatba, 

melyek munkanélkülieket, ill. munkanélküliség által fenyegetetteket foglalkoztattak, 

miközben termékeikkel és szolgáltatásaikkal új, vagy ki nem elégített szükségleteket 

elégítettek ki. A 31 szervezetre kiterjedő felmérés szerint: 

1. A szervezetek 70%-a önkormányzatok kezdeményezésével és támogatásával jött létre, 

létrehozásukban és működtetésükben döntő szerepe volt a nagy országos alapítványok és a 

megyei munkaügyi központok  anyagi és szakmai támogatásának. 

2. A tevékenységi körökön belül egyaránt megtalálhatóak voltak a mezőgazdasági, ipari és 

szolgáltató tevékenységek.  

3. 1999-ben a szervezetek által foglalkoztatottak 60%-ának csak általános iskolai 

végzettsége, vagy még az sem volt, ezért a képzési tevékenység alapképzésre és OKJ-s 

minősítést adó szakmai képzésre irányult.  
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4. A gazdasági-vállalkozási tevékenységhez kötődő foglalkoztatást csak rövid ideig tudták 

fenntartani, ehelyett inkább áttértek az önkormányzatoktól átvállalt feladatok ellátására, 

ill. a tranzitfoglalkoztatásra. 

5. A szervezetek vezetői sikerként értékelték a szervezeti struktúra kialakítását, új 

munkahelyek létrehozását, az összefogás megteremtését, az elismertség kivívását. A 

kudarc okai javarészt anyagi természetűek, de a negatívumok között felmerült az 

információhiány, a passzivitás és a foglalkoztatottak alacsony munkamorálja is. A sikeres 

munka feltételeiként a stabilabb szabályozást és a kiszámíthatóbb támogatási rendszer 

kiépítését jelölték meg. 
185

 

Aktuálisan több olyan program is van, ami ösztönzi a helyi gazdaság-, ill. foglalkoztatás-

fejlesztést és ezen belül teret nyit a szociális vállalkozásoknak. Mindezen programok hatására 

Magyarországon napjainkban 150-200 támogatott, csírájukban szociális vagy közösségi 

vállalkozásokat megalapozó projekt fut. 
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5. Gyűjtse össze az önkéntes munkára vonatkozó hazai szabályokat! 

6. Értelmezze a Social Business Initiative (COM(2011) 682 final 25.11.2011.) 
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Ellenőrző kérdések 
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8. Milyen szervezeti formában működhetnek társadalmi vállalkozások, ezekhez milyen 

előnyök és hátrányok kapcsolódnak? 

9. Milyen, a társadalmi vállalkozások irányába mutató kezdeményezések azonosíthatók be 

Magyarországon? 

10. Milyen feltételrendszer (jogszabályok, intézmények, források) mellett működik a 

társadalmi gazdaság Magyarországon? 
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