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A KÖZFOGLALKOZTATÁS
Irányító hatóság:

Belügyminisztérium

Forrás:

NFA közfoglalkoztatási kiadásai decentralizált és
központi kerete

A kormány célja az, hogy segítse azokat az embereket, akik a nyílt munkaerőpiacon
nem tudnak elhelyezkedni és ennek egyik lehetősége a közfoglalkoztatásba való
bevonásuk.

A közfoglalkoztatás fajtái:
•

Hagyományos önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

•

Országos közfoglalkoztatási program

•

Járási startmunka mintaprogram

A közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma mintegy 21,5 ezer fő, ami az
előző év azonos időszakához viszonyítva 20,9 %-os csökkenést mutat.

A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

A közfoglalkoztatottak átlaglétszámának alakulása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
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A KÖZFOGLALKOZTATÁS
▪ Egyszeri juttatás: Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. augusztus 1-jén
közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén
egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatást kapnak, ez megyénkben közel
19 ezer embert érint.
▪ Magyarország egyes területi közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése
érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII.5)
Kormányhatározat alapján: 9 megyei település (Levelek, Nyírkércs, Petneháza,
Ramocsaháza, Gyulaháza, Győrtelek, Őr, Szamosszeg, Barabás) további fejlődése valósul
meg.
▪A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019.
(VII.5.) Kor. Határozat további 7 település (Magy, Rohod, Nyírmihálydi, Besenyőd,
Nyírpilis, Nyírkáta, Tarpa) fejlődését segíti elő.
Mindkét kormányhatározat célja, hogy a helyi lakosság számára hosszú távú
munkahelyeket teremtsen, a munka nélkül lévő személyeket aktivizálja.

JÁRÁSI STARTMUNKA MINTAPROGRAM
A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a
település lakói számára is értéket teremtenek.
Foglalkoztatók az önkormányzatok.
Programelemei:

•

Mezőgazdasági programelem: a helyi lehetőségek kihasználásával megtermelt
zöldség, gyümölcs, takarmánynövények, kisállattartás biztosítsa az önkormányzati
igények ellátását.

•

Szociális programelem: célja a település összképének javítása (belvízelvezetés,
mezőgazdasági

földutak

rendbetétele,

illegális

hulladéklerakók

felszámolása,

közúthálózat javítása, bio- és megújuló energiafelhasználás)
•

Helyi sajátosságokra épülő program: célja a közösségi szükséglet kielégítse, a

település fejlődésének elősegítése egyedi programokkal

ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM
Az országos hatáskörű szervek több megyét érintő országos
közfoglalkoztatási programjai olyan területeket érintenek, melyek
javítják a megye környezeti értékeit, infrastrukturális hálózatát,
segítenek a belvíz és árvíz elleni védekezésben.
Főbb foglalkoztatók:

•

Vízügyi igazgatóságok,

•

Állami erdőgazdaság,

•

Vízgazdálkodási társulatok,

•

Rendvédelmi szervek.

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁS

A hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás: A
közfoglalkoztatók (önkormányzatok) kérelem útján kaphatnak
támogatást a kötelezően ellátandó, ill. az önként vállalt, a lakosságot
vagy a települést érintő feladatok (pl. parkok gondozása,
közterületek tisztán tartása stb.) ellátására vagy közhasznú
tevékenység folytatására.
Jellemzői: A foglalkoztatás átlagos időtartama 12 hónap lehet és napi
8 órás munkaidőben történik. Az átlagos támogatási mérték a

közfoglalkoztatási bér és járulékai összegének 70-100% a település
hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban. Az összes
bevont létszámon belül a szakképzetlenek aránya magas (80%).

A GINOP 6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PROJEKT
CÉLJA ÉS EREDMÉNYEI

• A felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatásban résztvevők
képzettségi színvonalának növelése.
• Közfoglalkoztatásban résztvevők számára a továbblépés, illetve az
elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés lehetőségének
megteremtése.
• A felnőttképzésben résztvevők számának és arányának növelése, a
felnőttek tanulási kedvének javítása.
• A munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.
• A magyar gazdaság versenyképességének javítása, a piaci elvárásoknak
való magasabb színvonalú megfelelés érdekében.
• A további képzéseken való részvétel, valamint a munkaerő-piaci előrejutás
érdekében kompetenciák megszerzésének támogatása.
A program indulása óta több mint 15 ezer fő képzésbe vonása valósult meg.

KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL A VERSENYSZFÉRÁBA PROGRAM
A közfoglalkoztatás akkor tölti be legjobban az átmeneti foglalkoztatási szerepét,
ha minél többen lépnek ki a nyílt munkaerő-piacra. Ehhez olyan szolgáltatásokat
kell nyújtani a közfoglalkoztatottaknak, amelyek felmérik és fejlesztik a
készségeiket,a kompetenciáikat, ezáltal alkalmasabbá válnak a munkavállalásra,
amelyet munkaerő-piaci programokkal tovább fokozhatunk.
A
közfoglalkoztatottaknak
az
elsődleges
munkaerő-piacon
történő
elhelyezkedésének segítésére indult el 2016. évben a „Közfoglalkoztatásból a
versenyszférába” központi munkaerő-piaci program.
A támogatás a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően
történő elhelyezkedése esetén a közfoglalkoztatott az elhelyezkedési juttatásnak
megfelelő mértékű támogatásban részesül annyi időre, ameddig a
közfoglalkoztatása tartott volna. Az elhelyezkedési juttatás összege a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegének kétszerese.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén több mint félezer, a program indulása
óta mintegy 2200 főt sikerült bevonni a programba.

