Beszámoló a Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási
Munkacsoportja
2016. évi munkatervének teljesítéséről
I. Kutatások, kiadványok
1. A BTT Közfoglalkoztatási Munkacsoportja szerint szükséges kutatások priorizált
listája
Teljesítés időpontja: 2016. március
Felelős: a Munkacsoport titkára
Közreműködők: a Munkacsoport tagjai
A Munkacsoport tagjai több körben megvitatták, hogy mik azok a kutatási témák, amelyeknek
a feltárása a leginkább szükséges a közfoglalkoztatás fejlesztése érdekében. A kutatási
módszerekkel, és költségvetési irányszámokkal kiegészített téma-jegyzéket a
Munkacsoport titkára felterjesztette az illetékes államtitkár helyetteshez.
A kutatások listája kiindulópontul szolgált a Századvég stratégiai tanácsadói szerződésének
keretében, a BM megbízásából végrehajtott kutatás kérdéseinek megfogalmazásához, és a
tevékenységgel szemben támasztott követelményeinek kialakításához.
A Munkacsoport témajegyzéke alapján – a BTT kérésére - elkészült egy másik, kifejezetten a
doktori iskolák figyelmébe ajánlott, a doktori értekezések követelményeihez igazított
témajegyzék. Figyelem bevéve a témajegyzéket – a Helyettes Államtitkár feladatszabása
végrehajtásaként – elkészült egy minta pályázati felhívás, a 2017-re tervezett,
közfoglalkoztatással kapcsolatos kutatási pályázat előkészítéseként.
2. A kihelyezett üléshez kapcsolódó felkészítők és összefoglalók
Teljesítés időpontja: 2016. május
Felelős: a Munkacsoport titkára
Közreműködők: a Munkacsoport tagjai
A Munkacsoport Tiszanánán, illetve Tiszabőn, május 11-én tett látogatását rövid, a
településekre, illetve programokra vonatkozó összefoglalókkal készítette elő a Munkacsoport
titkára. A kihelyezett ülést követően rövid esetleírások és a Munkacsoport tagjainak
tapasztalatait és javaslatait ismertető összefoglaló készült.
3. Összefoglaló A közfoglalkoztatás, mint helyi fejlesztés címmel megtartott szakmaitudományos műhelybeszélgetésről
A november 24-én, a Magyar Tudomány Ünnepe BM rendezvények keretében a BTT
Közfoglalkoztatási Munkacsoportja és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi
Szakosztálya által közösen tartott műhelybeszélgetéséről összefoglaló készült és jelent meg
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(http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-kozfoglalkoztatas-mint-helyi-fejlesztes2017)
Teljesítés időpontja: 2016. december.
Felelős: a Munkacsoport titkára
Közreműködő: Bagó József BM, és Tomorné Vujkov Krisztina MKT Munkaügyi
Szakosztály

II. Ülések, rendezvények
1. A Munkacsoport 2016. évi első ülése: 2015. évi tevékenység értékelése, személyi ügyek,
2016. évi munkaterv
Ideje: 2016. január 29.
Helye: BM Szilágyi Erzsébet fasor 11/B
Felelős: a Munkacsoport titkára
A Közfoglalkoztatási Munkacsoport január 29-én, - a megalakuló ülést követően – első
alkalommal gyűlt össze teljes létszámban. Az ülésen a Munkacsoport tagságát érintő
személyi változások bejelentését követően Busch Irén, a Munkacsoport tagja, a BM KSEMF
főosztályvezetője összefoglalta a közfoglalkoztatás szabályozásában 2015-ben
bekövetkezett változásokat és kitekintett a 2016- os tervezett változásokra. A Munkacsoport
tagjai elfogadták a 2015. évi tevékenységre vonatkozó, előzetesen megküldött beszámolót. A
titkár ismertette azokat a tartalmakat, amiket a BTT honlap a Munkacsoportról, illetve
azoknak a tagjairól közöl. A Munkacsoport tagjai szavazásuk során beleegyezésüket adták az
ismertetett információk publikussá tételéhez. A 2016. évi Munkaterv megvitatása az
előzetesen megküldött tervezett alapján történt. Utolsó napirendi pontként, a kutatási témák
priorizálását tárgyalták. A különböző megközelítések megismerése, és az álláspontok
Munkacsoportbeli közelítése érdekében a priorizálás, illetve strukturálás határidejét
meghosszabbították. Megállapodtak abban, hogy ezt követően a Munkacsoport titkára – a
beérkezett javaslatok alapján - egy utolsó tervezetet állít össze, aminek véglegesítésére a
következő ülésen kerül majd sor.
2. A BTT Évértékelő ülése:
Ideje: 2016. február 19.
Helye: Belügyminisztérium, Márvány aula
Felelős: A Munkacsoport titkára
A Munkacsoport titkára beszámolójában ismertette a Munkacsoport célját, feladatait,
megalakulásának körülményeit, és a 2015. évben elvégzett tevékenység jelentősebb
állomásait. Beszámolójában igyekezett rámutatni a téma fontosságára a közfoglalkoztatás
irányításának komplexitására, a döntéshozatalt segítő kutatásokkal szembeni elvárásokra,
illetve a korábbi kutatások hiányosságaira. Kitért arra is, hogy a közfoglalkoztatás megítélése
erősen megosztott, s ez az értékelvi megosztottság a Munkacsoport 2015. évi tevékenységére
is erősen rányomta a bélyegét.
3. A Munkacsoport második ülése: kutatási témák priorizálásának véglegesítése
2

Ideje: 2016. március 1.
Helye: Belügyminisztérium
Felelős: A Munkacsoport titkára
Közreműködő:Ignits Györgyi, BM KSEMF
Az alapvetően két szemléletmód felöl közelítő priorizálásokat és kiegészítéseket követően,
írásbeli egyeztetések folyamatában, és a BM Statisztikai, Elemzési Monitoring Főosztálya
vezetőinek és munkatársainak közreműködésével elkészült a kutatási témák jegyzékének
véglegesítésre alkalmas változata. Az ülésen egy-két nyitva maradt kérdés megvitatását,
illetve eldöntését követően elkészült a kutatási témajegyzék államtitkárság elé terjeszthető
végleges változata.
4. A Közfoglalkoztatási Munkacsoport kihelyezett ülése Tiszanánán és Tiszabőn
Ideje: 2016. május 11.
Helye: Tiszanána, Tiszabő
Felelős: A Munkacsoport titkára
Közreműködő: Dr. Dobozi József
A Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportjának tagjai 2016.
május 11-én kihelyezett ülés keretében látogatást tett a Tiszanánai és a Tiszabői
közfoglalkoztatási programok helyszínein.
A tudományos munkacsoport látogatásának célja a tapasztalatszerzés volt, a programok
működésének személyes benyomásokon alapuló megismerése, azoknak a feltételeknek a
megismerése, amik között a programok igyekeznek megvalósítani a foglalkoztatási, településés közösségfejlesztési céljaikat. A látogatás célja volt továbbá hogy az elméleti szakemberek
megismerkedjenek a programok működtetésének nehézségeivel és eredményeivel. A
látogatás alkalmával a kutatók személyesen is meggyőződhettek a programok
sokszínűségéről, kérdéseikkel közvetlenül a programokat irányító szakemberekhez
fordulhattak, s a látogatás egyben arra is lehetőséget teremtett, hogy a programokat
működtetők elmondják, hogy ők milyen kutatásokat, illetve fejlesztéseket látnának fontosnak,
milyen kutatási eredményeket tudnának a gyakorlatban is kamatoztatni. Ezáltal a látogatás az
elméleti és gyakorlati szakemberek közötti tapasztalat és információcserét is szolgálta.
A tagok sok új benyomással gazdagodtak a látogatáson, a közfoglalkoztatás eddig még
nem ismert összefüggéseivel ismerkedtek meg. Szóban és leveleikben megköszönték a BM
illetékeseinek a lehetőséget, a szervezést és a vendéglátást.

5. Szakmai műhelybeszélgetés a Közfoglalkoztatás, mint helyi fejlesztés címmel
Ideje: 2016. november 24.
Helye: Belügyminisztérium, Márvány aula
Felelős: A Munkacsoport titkára
Közreműködő: Bagó József, BM SFF
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A Magyar Tudomány Ünnepe, BM rendezvénysorozat keretében a BTT Közfoglalkoztatási
Munkacsoport és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya
műhelybeszélgetést szervezett a Közfoglalkoztatás, mint helyi fejlesztés címmel. A
rendezvényt Chikán Attika professzor emeritus, az MTA rendes tagja moderálta.
A rendezvény gerincét három, a közfoglalkoztatást különböző oldalról megközelítő
empirikus kutatás eredményeinek bemutatása adta. Váradi Mónika Mária, az MTA
KRTK Regionális Kutatások Intézetének főmunkatársa Az értékteremtő közfoglalkoztatás
arcai – a helyi fejlesztés korlátai címmel tartott előadásában a területfejlesztési programok és
a közfoglalkoztatás helyben, lokalitásokban megvalósuló kapcsolatát elemezte. Csoba Judit,
a Debreceni Egyetem Szociológia Tanszékének vezetője Komplementer vagy rivális
modellek? Kísérletek a hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javítására, munkaerőpiaci integrációjára címmel egy, a társadalmi befektetés jellegű szociális innovációkkal
foglalkozó jelenleg is zajló nemzetközi kutatás közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
részeredményeit mutatta be. Bodnárné Boda Dorottya, a Belügyminisztérium kutatója A
közösségből építkező gazdaság, avagy a Start mintaprogramok jó gyakorlatai Baranyában
című előadásában arra mutatott be példákat, hogy az eltérő fejlettségű, adottságú települések
vezetői hogyan hasznosítják a közfoglalkoztatás kínálta lehetőségeket a település és közösség
fejlesztő tevékenységük során.
Az eseményt Dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára jelenlétével tisztelte meg. Kérdésekre válaszolva tájékoztatást adott a
közfoglalkoztatás céljairól, eredményeiről, továbbfejlesztésének terveiről.
Az eseményen 50 körüli, a munkaügyi (jellemzően foglalkoztatási szakigazgatási) területen
dolgozó szakértő és oktató, illetve kutató vett részt. A rendezvényről érkező visszajelzések
pozitívak voltak: az előadások és az azokat követő beszélgetés a szokásostól eltérő
kontextusban tárgyalták a közfoglalkoztatást, rámutatva ezzel ritkán elemzett jelenségekre és
összefüggésekre.
Budapest, 2017. január
Bodnárné dr. Boda Dorottya, a Közfoglalkoztatási Munkacsoport titkára, BM KSEMF

4

