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Gazdasági helyzetkép



Munkaerő-piaci helyzetkép I.

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez 

viszonyított aránya

2008. augusztus



Munkaerő-piaci helyzetkép II.

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív

népességhez viszonyított aránya

2010. február



Munkaerő-piaci helyzetkép III.

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez 

viszonyított aránya

2011. január

22,3%

18,8%

17,6%



Munkaerő-piaci helyzetkép IV.



Munkaerő-piaci helyzetkép V.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása

2009. január- 2011. január



Munkaerő-piaci helyzetkép VI.

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása ellátásuk szerint

2011. január



Munkaerő-piaci helyzetkép VII.

Az új álláshelyek számának alakulása a régióban,

2009. január – 2011. január



A közfoglalkoztatás



A közfoglalkoztatás

• Nem értékteremtő munkára, hanem csak létszámemelésre ösztönzött.

• Alultervezték a forrásait, finanszírozhatatlan a rendszer.

• Nem számol a térségi munkaerő-piaci különbségekkel.

• Nem javítja az elhelyezkedést – nem a munkához vezet.

• Sokan egyáltalán nem jutottak munkalehetőséghez.

• Csak a béreket és járulékokat finanszírozták  – a dologi költségeket 

nem.

„Út a munkához” program



A közfoglalkoztatás

Célok:
• Minél több munkanélküli dolgozzon.

• Csökkentsük az önkormányzatok terheit, egyszerűsítsük az eljárásokat.

• Finanszírozzunk dologi kiadásokat is, ezzel adjunk lehetőséget önkormányzati 

projektek, jó gyakorlatok megvalósítására.

• Kapjanak kulcsszerepet a munkaügyi kirendeltségek a közfoglalkoztatás 

működtetésében.

• Támogatottként jelenhessenek meg a kis és közepes vállalkozások.

• Folytatjuk, ami bevált: az országos közmunkaprogramok segítenek a   

nemzetgazdasági célok megvalósításában, vagy ott, ahol gyors segítségre van 

szükség (árvíz, újjáépítés).

A Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja 2011



Forrás: a Munkaerőpiaci Alapból a közfoglalkoztatás támogatására 

fordítható előirányzat

2011-ben a közfoglalkoztatásra fordítható összeg: 64 milliárd Ft

Ebből: 

• 20 milliárd Ft országos közfoglalkoztatási programokra (Elsősorban a 

vízügyi igazgatóságok, vízi társulatok, nemzeti parkok, autópálya és 

közútkezelő társaságok, vasúttársaság(ok), állami tulajdonú erdészeti 

társaságok, magán erdőgazdálkodók részvételével.)

• 44 milliárd Ft a másik három támogatási formára:

A rövid, a hosszabb időtartamú, valamint a vállalkozásoknak nyújtható 

támogatásokra a a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi 

szakigazgatási szervének kirendeltségénél kell pályázni.

A közfoglalkoztatás

Finanszírozás



A közfoglalkoztatás

A RÁT helyett – Bérpótló Juttatást (BPJ) folyósítunk

A rászorultságot a szociális helyzet alapján az önkormányzat állapítja meg. 

20 %-os önrésszel folyósítja a juttatást annak a munkaképes rászorulónak, aki 

nincs munkában.

Ez a juttatás nem segély!

Állami elvárások:

A munkát képzettségtől függetlenül el kell vállalni.

2011-ben legalább 30 nap munkaviszony igazolása.

Rendezett lakókörnyezet

A nemzeti közfoglalkoztatás 

kiegészítő támogatási rendszere



A közfoglalkoztatás

1. Országos közmunkaprogramok

2. Önkormányzati teljes munkaidős közmunka

3. Önkormányzati részmunkaidős közmunka

4. Vállalkozók támogatása BPJ-s foglalkoztatott esetén

A közfoglalkoztatás új típusai, 

Ill. a BPJ-s munkavállalók elhelyezkedésének támogatása



A közfoglalkoztatás

1. Országos közmunkaprogramok

• Éves, vagy több éven áthúzódó közfeladatokat átfogó programok az állami 

infrastruktúrában.

• 12 hónapos munkaidő-keretes foglalkoztatás és hangsúlyos képzési elem.

• A bérek és járulékok támogatása közfoglalkoztatási forrásból történik.

• A dologi, anyag és beruházási költségeket a munkáltatók állják. 

Fontosabb területek:

• Önkormányzati, vízi társulati és állami csatornarendszerek (Vízitársulatok, 

KVVI-k)

• Erdőművelés (Erdészetek, magánerdő gazdálkodók)

• Természeti értékőrzés, környezetvédelem (Nemzeti Parkok)

• Közutak, vasutak, autópályák környezete 



A közfoglalkoztatás

2. Önkormányzati teljes munkaidős közmunka

• Pályázatos támogatás 8 (min. 6) órás programszerű foglalkoztatásra.

• 2-12 hónapos időtartamban komoly közösségi cél megvalósításába 

vonhatók be a munkanélküliek. 

• Döntő többségük a bérpótló járadékra jogosultak közül kerül ki.

• A támogatásra önkormányzatok mellett a közfeladatot ellátó gazdasági 

társaságok, intézmények, települési közösségek is pályázhatnak.

• A támogatás intenzitása 70-100 % közötti a munkaerő-piaci helyzettől,  

a gazdasági szociális adottságoktól függően. Közvetlen költségek: 

bérköltség támogatás 20%-a.

• Országosan: 12 Mrdft, Baranya: 640,4 Mft, 846 fő.



A közfoglalkoztatás

Önkormányzati teljes munkaidős közmunka –

értékteremtő közfoglalkoztatási program 

• Meghívásos pályázat. Baranya megye összesen 282 fő.

• Támogatás 8 (min. 6) órás programszerű foglalkoztatásra 4-9 hónapos 

időtartamban.

• Döntő többségük a bérpótló járadékra jogosultak közül kerül ki + h.h. 

álláskeresők.

• A támogatás a bérköltségek 75%-a. Közvetlen költségek: bérköltség 

támogatás 20%-a.

• Pályázat beadási határidő: 2011. március 21. 12:00.

• Megvalósítás időszaka: április 1. – december 31.



A közfoglalkoztatás

3. Önkormányzati részmunkaidős közmunka

• Egyszerűsített pályázatot nyújt be a települési önkormányzat  a munkaügyi 
kirendeltségre, max. 3 pályázat / év, szept. 30-ig. Elbírálás 8 nap alatt.

• Részmunkaidős foglalkoztatás mellett,  a munkaszerződés időtartamának 
legkisebb és maximális idejét is szabályozzuk,  másképp nem tervezhető a 
közfoglalkoztatás (2-4 hónap).

• A bérek és a járulékok mellé fejkvótával dologi költséget számolhatnak el, 
így tervezhető értékteremtő program.

• A bérköltség támogatás 95%-os. Közvetlen költségek támogatása a 
bérköltség támogatás 5%-a.

• Valamennyi önkormányzati és intézményi feladat ellátásával megbízhatják 
őket.

• A kiközvetítetteket kell foglalkoztatni.

• Országosan: 28 Mrdft, Baranya: 1547,3 Mft, 10573 fő. 



A közfoglalkoztatás

4. Vállalkozók támogatása

• A kis és közepes vállalkozások számára jelent újabb esélyt a többi 

támogatási forma mellett.

• Csak bérpótló juttatásra jogosult munkanélküliek vonhatók be.

• A támogatás intenzitása igazodik a többi formához és az uniós 

támogatási és versenyszabályokhoz.

• A támogatásokról a munkaügyi központok döntenek.



• A Start kártyához kapcsolódó kedvezmény nem vehető igénybe:

– Az Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása esetén

– Az Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása esetén

– Országos közfoglalkoztatási program támogatása esetén

• Igénybe vehető kedvezmények:

– A vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás esetén a Start-kártyához 
kapcsolódó kedvezmények

– Az önkormányzati közfoglalkoztatás, valamint az országos 
közfoglalkoztatási program keretében költségvetési szerven keresztül 
történő foglalkoztatás esetén nyújtott kedvezmény (mentesül a tb-járulék 
50%-ának megfizetése alól – a 2004. évi CXIII. tv. módosítása alapján)

A közfoglalkoztatás

Igénybe vehető kedvezmények



A közfoglalkoztatásra fordítható források I.

Térség Pályázatok száma Létszám Forrás

Országos program

Baranya megye 9 pályázat 662 fő 871.377.414,-Ft

Somogy megye 6 pályázat 570 fő 744.110.904,-Ft

Tolna megye 3 pályázat 207 fő 270.249.487,-Ft

Összesen: 18 pályázat 1439 fő 1. 885.737.805,-Ft

Téli átmeneti közmunka

Baranya megye 3 pályázat 112 fő 22.299.020,-Ft

Somogy megye 4 pályázat 170 fő 29.382.741,-Ft

Tolna megye 1 pályázat 37 fő 7.330.440,-Ft

Összesen: 8 pályázat 319 fő 59.012.201,-Ft

Rövid idejű közfoglalkoztatás

Baranya megye 10.573 fő 1.547.300 ezer Ft

Somogy megye 9.933 fő 1.453.600 ezer Ft

Tolna megye 5.194 fő 760.100 ezer Ft

Összesen: 25.701 fő 3.761.100 ezer Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Baranya megye 846 fő 640.400 ezer Ft

Somogy megye 822 fő 630.500 ezer Ft

Tolna megye 412 fő 311.000 ezer Ft

Összesen: 2.081 fő 1.581.900 ezer Ft



A közfoglalkoztatásra fordítható források II.

Közfoglalkoztatás a Dél-dunántúli Régióban 2011. 9. hét

Típus
Elbírált pályázatok 

száma
Támogatott létszám Megítélt támogatás

Rövid idejű 525 11 755 2 213 899 eFt

Hosszú idejű 454 1 771 1 054 256 eFt

Vállalkozások részére 90 83 39 349 eFt

Közfoglalkoztatás Baranya megyében 2011. 9. hét

Típus
Elbírált pályázatok 

száma
Támogatott létszám Megítélt támogatás

Rövid idejű 243 6 020 1 399 169 eFt

Hosszú idejű 183 634 366 673 eFt

Vállalkozások részére 35 28 13 596 eFt



MPA decentralizált foglalkoztatási alaprésze

Támogatás megnevezése

2010. évről áthúzódó 

elkötelezettség

(ezer Ft)

2011. évben 

rendelkezésre álló 

szabad keret (ezer Ft)

2011. évi keret 

összesen (ezer Ft)

Megoszlás 

%-a

Képzés 371 598,3 491 201,2 862 799,5 26,2

Közhasznú munka 36 661,8 - 36 661,8 1,1

Foglalkoztatás bővítését 

szolgáló támogatás 133 447,7 250 000,0 383 447,7 11,6

Pályakezdők munkatapasztalat 

szerzésének támogatása 223 707,9 150 000,0 373 707,9 11,4

Részmunkaidős foglalkoztatás 

támogatása - 15 000,0 15 000,0 0,4

Munkahelymegőrzés 

támogatása 21 856,8 78 143,2 100 000,0 3,0

Önfoglalkoztatás támogatása 93 846,0 300 000,0 393 846,0 11,9

Mobilitás 6 762,9 8 237,1 15 000,0 0,4

Munkaerő-piaci szolgáltatás 55 977,5 186 542,5 242 520,0 7,4

Munkaerő-piaci programok 305 685,4 546 071,1 851 756,5 25,9

MEB - 2 000,0 2 000,0 0,1

Dec.FA működtetés - 20 000,0 20 000,0 0,6

Összesen 1 249 544,3 2 047 195,1 3 296 739,4 100,0



Európai uniós programok

Projekt megnevezése Projekt kezdete Projekt vége
Projekt szerződés 

szerinti összege

Megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése
2008.03.01 2013.02.28 6 792 882 EUR

Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásáért
2008.01.01 2011.04.30 24 229 160 EUR

Út a munka világába 2009.11.01 2011.10.31 3 537 196 EUR

A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és 

reintegrációs programok módszertani megalapozása
2010.04.16 2012.04.15 149 198 EUR

"Együttműködés határok nélkül" Magyar - Horvát 

Foglalkoztatáspolitikai Szakértői Akadémia (IPA)
2010.04.01 2011.03.31 95 560 EUR

Tanulás és munka (IPA) 2010.05.01 2011.04.30 99 721 EUR

Munka és egészség (IPA) 2010.06.01 2011.08.31 116 777 EUR

A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált 

munkaügyi és szociális rendszer részeként 
2009.02.01 2011.01.31

Központi 

forráselosztás

Egész életen át tartó tanulási program (Grundtvig) 2009.08.01 2011.07.31 16 000 EUR

ROMA foglalkozás szervező alprojekt 2009.10.01 2011.01.31
Központi 

forráselosztás



• PATRÓNUS (pályaválasztást segítő és mentortanár) program
– Program időtartama: 2010 nov. 1. – 2013. jún. 30.

– Programban érintett létszám: 96 fő

– Program összköltsége: 519 250 000 Ft (1.888.182 Euro)

• FALFIRKA program
– Program időtartama: 2010 szept. 6. – 2011. szept. 5.

– Programban érintett létszám: 8 fő

– Program összköltsége: 15 145 720 Ft (55.075 Euro)

• ÚJ MUNKAHELYEK A SIKERÉRT Pécs 2010 EKF program
– Program időtartama: 2009 márc. 1. – 2012. febr. 29.

– Programban érintett létszám: 150 fő

– Program összköltsége: 1.019.310.000 Ft (3.706.582 Euro)

Munkaerő-piaci programok I.



• SORSFORDÍTÓ – SORSFORMÁLÓ program

– Program időtartama: 2009. márc. 1. – 2012. febr. 29.

– Programban érintett létszám: 222 fő

– Program összköltsége: 638.539.188 Ft (2.321.961 Euro)

• TÁVMUNKA program

– Program időtartama: 2010 jún. 1. – nov. 30.

– Programban érintett létszám: 12 nyertes pályázat 35 fő

– Program összköltsége: 23 443 398 Ft (85.249 Euro))

Munkaerő-piaci programok II.



Köszönöm a figyelmüket!

Szegedi Szilárd

osztályvezető

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központ

Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató 

Központja

Ügyfélszolgálati Osztály

szegedisz@lab.hu

mailto:szegedisz@lab.hu

