
 
A Belügyi Tudományos Tanács  

Közfoglalkoztatási Munkacsoport  
2019. évi tevékenységének feladatterve 

 
I. Tervezett tevékenységek: 

 
i. A közfoglalkoztatás rendszeréhez, illetve annak egyes elemeihez és folyamataihoz - 

kapcsolódó szakmai párbeszéd segítése 
ii.  A jelenleg folyó közfoglalkoztatásra irányuló kutatások legfontosabb változóinak 

összegyűjtése, a kutatási hiányterületekre fókuszáló kutatási javaslatok 
megfogalmazása; a közfoglalkoztatás és a más jellegű foglalkoztatási programok 
határterületeinek áttekintése (szociális szövetkezetek, szociális földprogram, egyéb 
bértámogatási rendszerek a foglalkoztatás bővítése érdekben stb.) 

iii.  EU-s pályázatok figyelemmel kísérése a pályázati részvétel koordinációjának segítése 
iv. Más, kapcsolódó szakterületeken megfogalmazott koncepciók, munkabizottsági 

programok, fejlesztési tervezetek véleményezése 
 
II. Ülések, rendezvények  
 
1. Munkacsoport I. ülése:  
 
Ideje: 2019. február 7. 
Helye: Belügyminisztérium, Szilágyi Erzsébet fasori épülete  
Felelős: a Munkacsoport titkára   
Napirend: 
− A Munkacsoport 2018. évi tevékenységének értékelése 
− A 2019. évi feladatok meghatározása, javaslatok a II. féléves rendezvény témájára  
− Főosztályvezetői tájékoztatás a közfoglalkoztatás rendszerében 2019-ban várható 

változásokról 
− Beszámoló a közfoglalkoztatottak támogatást követő munkaerő-piaci részvételéről a   

nyomon-követési eljárás eredményei alapján (2015-2017) 
− Témajavaslatok a jövőben indított kutatásokról 
 
2. A Munkacsoport 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló a Belügyi Tudományos 
Tanács plenáris ülésén  
 
Ideje: 2019.  március 1.  
Helye: Belügyminisztérium 
Felelős: a Munkacsoport titkára   
 
3. A BTT Közfoglalkoztatási Munkacsoport és az érintett társtárcák szakértőinek 
műhelybeszélgetése a vidéki települések fejlesztését szolgáló, közelmúltban készült 
stratégiai programokról (A megvitatásra kerülő dokumentumok a Felzárkózó 
települések, Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése és a 
Magyar Falu Program   
Ideje: 2019. I. félév  
Helye: BM 
Felelős: a Munkacsoport titkára  



 
4. 2019. évi szakmai rendezvény  
A rendezvény olyan fontos, összetett témáról tervezi a különböző területek közötti 
párbeszéd segítését, mint például a szociális-, egészségügyi és mentális tekintetben 
hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztathatóságának növelése, vagy mint a 
hátrányos helyzetűek képzésének legfontosabb jellemzői, a képzés fejlesztésének 
lehetőségei. 
 
Ideje: 2019. II. félév 
Helye: BM Márványaula 
Felelős: A Munkacsoport titkára 
 
III. Tudományszervezési feladatok  
 
A Belügyi Tudományos Tanács honlapján az aloldal működtetéséhez szakmai-
tudományos tartalom szolgáltatása  
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a Munkacsoport titkára 

Budapest, 2019. január 

 


