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Beszámoló  

a Belügyi Tudományos Tanács  

Közfoglalkoztatási Munkacsoportja 

 2018. évi feladattervének teljesítéséről 
 

I. Kutatások, kiadványok  
 

1. A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra és a helyi társadalomra című kutatás 
lefolytatása 

Teljesítés időpontja: 2018. július 31. 
A megrendelő: BM KVHÁT, szakmai megvalósítóként a KSEMF 
Közreműködők: a Munkacsoport tagjai közül többen (Csoba Judit, Németh Nándor), a Hétfa 
Kutatóintézet, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, és az MTA KRTK munkatársai, BM KSEMF 
Főosztályvezetője és Osztályvezetője  

 

A 2017 decemberében a Hétfa Kutatóintézet és partnerei a Belügyminisztériummal kötött 
vállalkozói szerződés alapján kiterjedt kvalitatív kutatást indítottak A közfoglalkoztatás hatása 
a helyi gazdaságra, helyi társadalomra címmel. Ennek keretében négy járás 15, különböző 
munkaerőpiaci, demográfiai szociális, és település-szerkezeti adottságokkal, illetve 
közfoglalkoztatási érintettséggel rendelkező településén készültek egyéni, csoportos és 
fókuszcsoportos interjúk polgármesterekkel, közfoglalkoztatás szervezőkkel, foglalkoztatási 
és szociális szakemberekkel, valamint közfoglalkoztatottakkal. A dokumentum-, és 
adatelemzést is tartalmazó, valamint lakossági kérdőívezéssel kiegészülő kutatás eredményeit 
összefoglaló zárótanulmányt, annak mellékleteit, a kutatás részét képező, a helyszíneken 
szervezett workshopok összefoglalóját, valamint a kutatási eredményekről készített kivonatot 
a közfoglalkoztatási portál publikálta. http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/kutatasok-
jelentesek  

 

2. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kutatás eredményeit bemutató konferencia 
összefoglalója 

Teljesítés időpontja: 2019. január 7.  
Felelős: a Munkacsoport titkára 
 

A beszámoló második részében ismertetett rendezvény az első rész első pontjában leírt 
kutatás szakmai közönség előtti bemutatkozását szolgálta. 

A konferencia összefoglalóját az on-line Munkaügyi Szemle 2019. január 7-én közölte.  

Az írás elején olvasható rövid tartalmi összefoglaló kiemeli, hogy a közfoglalkoztatás 2011-
ben bevezetett rendszere főként foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítását szolgálja. 
Emellett kezdettől feladatának tekintette a leghátrányosabb helyzetű települések fejlesztését és 
az ott élők szociális helyzetének javítását is. 2010-től kezdődően számos kvantitatív kutatás 
vizsgálta a beavatkozás munkaerő-piaci hatékonyságát, de a közpolitikai intézkedés egyéb 
hatásainak szisztematikus feltárása mindezidáig váratott magára. A HÉTFA Kutatóintézet és 
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alvállalkozói partnerei olyan kvalitatív kutatást folytattak, amelyik a közfoglalkoztatás helyi 
társadalmi és gazdasági hatásainak feltérképezése mellett azt is vizsgálta, hogy a változó 
kihívásokra adott kormányzati intézkedések hogyan érvényesültek a lokalitásokban. Választ 
kerestek arra a kérdésre is, hogy melyek azok a körülmények, amelyek a közfoglalkoztatás 
hosszú távú fennmaradását indokolhatják, illetve milyen fejlesztési irányok indokoltak és 
szükségesek a megváltozott makrogazdasági és munkaerő-piaci körülmények között.  

Az összefoglaló és az írás megjelenéséről szóló hír elérhetősége:  

http://www.munkaugyiszemle.hu/kozfoglalkoztatas-hatasa-helyi-tarsadalomra-es-helyi-
gazdasagra-konferencia-beszamolo-0 

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-kozfoglalkoztatas-hatasa-a-helyi-tarsadalomra-es-a-
helyi-gazdasagra 

 

3. Kutatási témák meghatározása a BTT, a BM kiírású pályázatok, illetve különböző 
kutatóintézetek és felsőfokú oktatási intézmények számára 

Teljesítés időpontja: 2018. 
Felelős: Munkacsoport titkára 

Ez év során is többször aktualizáltuk a témához kapcsolódó publikációk listáját és fontosnak 
tartott, és eddig még nem vizsgált, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kutatások témájának 
jegyzékét. Ezeket a listákat kutatóintézetek és doktoranduszok figyelmébe ajánlottuk. A 
feltárt kutatási témákban az 1. pontban leírt kutatás kivételével   – finanszírozási lehetőségek 
hiányában – egyelőre nem realizálódhatott kutatás.  

 

II. Ülések, rendezvények 

1. A Munkacsoport 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló a Belügyi Tudományos 
Tanács plenáris ülésén  

Ideje: 2018. február 23. 
Helye: Belügyminisztérium  
Felelős: a Munkacsoport titkára   
 
A Munkacsoport titkára a plenáris ülésen elmondta, hogy a 2017-es év jelentős részében a 
Munkacsoportba delegált BM munkatársak (a KSEMF főosztályvezető, és a Munkacsoport 
titkára) a közfoglalkoztatás hatásairól szóló kutatás közbeszerzésének szakmai hátterét 
biztosították. A Munkacsoport tagjai főként az év rendezvényeinek szervezésében és 
lebonyolításában láttak el feladatokat. A Titkár a plenáris ülésen beszámolt a romák 
foglalkoztatásáról szóló és az előző évben, illetve 2017. év első felében lezárt két 
közfoglalkoztatással kapcsolatos kutatás bemutatkozására és megvitatására szervezett 
műhelybeszélgetés főbb tanulságairól, a rendezvények főbb paramétereiről: a résztvevők 
számáról, arról, hogy melyik szakterületet, és milyen típusú intézményeket képviseltek, illetve 
milyen típusú észrevételek, kérdések merültek fel az előadások kapcsán. Összegzésként 
megállapította, hogy a rendezvények sikeresen gazdagították a különböző, kapcsolódó 
szakterületek fejlesztésekhez szükséges tudását és mélyítették a szakemberek közötti 
közfoglalkoztatással kapcsolatos diskurzust.   
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2. Munkacsoport I. ülése: a Munkacsoport 2017. évi tevékenységének értékelése,  
2018. évi feladatok meghatározása, Főosztályvezetői tájékoztatás a közfoglalkoztatás 
rendszerében 2018-ben várható változásokról, a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
kutatásokról  
 
Ideje: 2018. április 27. 
Helye: BM, Szilágyi Erzsébet fasori épület 
Felelős: a Munkacsoport titkára 
 
A jelenlévők köszöntését és a napirend ismertetését követően a Munkacsoport titkára 
beszámolt a 2017-ben elvégzett munkáról. Minthogy az írásbeli beszámolót előzetesen 
kiküldte, csak a közelmúltban elindított kutatás elindításáról beszélt részletesen. A beszámoló 
megvitatása során az előző évi műhelybeszélgetések tartalmát a Munkacsoport tagjai 
megfelelőnek értékelték, a kérdésekre, illetve a vitára jutó időt azonban kevesellték.  
Kérdések hangzottak el a pályázatokkal, illetve a téma-meghirdetésekkel kapcsolatban: A 
tagok arra voltak kíváncsiak, hogy milyen eredményeket hoztak a téma kutatását ösztönző 
pályázatok, és más kezdeményezések. A munkatervre rátérve a kutatók fontosnak tartották a 
szociális pilot tapasztalatairól szóló műhelybeszélgetés megszervezését. Az egyik 

észrevételben az az igény fogalmazódott meg, hogy a témát tágabb, szociális és rehabilitációs 
kontextusban kellene tárgyalni. A beszámoló és a munkaterv megbeszélést követően Busch 
Irén főosztályvezető asszony beszélt a 2017. évi pénzügyi terv teljesítéséről, a 2018. évi 
tervekről, a közfoglalkoztatás céljainak 2018. évi prioritásairól, a 2018. évi jogszabály 
változásokról, és a lehetséges fejlesztési irányokról. Az elhangzottakhoz kapcsolódóan a 
Munkacsoport tagjai több személyes megfigyelésüket osztották meg egymással. A legtöbb 
negatív értékelés a képzésekkel kapcsolatban hangzott el. Az aktív eszközök 
alkalmazhatóságával kapcsolatban elhangzott, hogy a jelenlegi élénkülés következményeként 
a területi és a célcsoport szerinti beavatkozások egyre kevésbé esnek egybe, illetve 
illeszthetők össze. 
 

3. Konferencia a közfoglalkoztatás helyi hatásairól készült kutatás eredményeiről  

Ideje: 2018. november 7. 
Helye: BM, Márványaula 
Felelős: A Munkacsoport titkára 
Közreműködő: A BM KSEMF munkatársai, a kutatás zárótanulmányának szerzői és a 
HÉTFA ügyvezetője, a BTT tagja (Csite András) 

A Közfoglalkoztatás hatása helyi gazdaságra, helyi társadalomra című kutatás résztvevői, 
szakmai konferencia keretében mutatták be eredményeiket. Több mint hatvan, a 
közfoglalkoztatás témájában publikáló kutató, megyei munkaügyi szakértő és minisztériumi, 
illetve háttérintézményekben dolgozó munkatárs vett részt a Belügyi Tudományos Tanács 
Közfoglalkoztatási Munkacsoportja és a HÉTFA Kutatóintézet által közös rendezvényén. A 
rendezvényen, a bevezető előadást követően az eredményeket összegző tanulmány egyes 
fejezeteinek szerzői mutatták be a legfontosabb megállapításaikat, tapasztalataikat. Az 
előadásokat követően a hallgatóság soraiból érkező kérdésekre válaszoltak a tanulmány 
szerzői. A rendezvény sikerével is összefügghet, hogy november 7-ét követően több média 
beszámolt a tanulmányról. 

 

Budapest, 2019. január  

Bodnárné dr. Boda Dorottya, a Közfoglalkoztatási Munkacsoport titkára, BM KSEMF 


