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Hasonlóságok és különbségek a három ország foglalkoztatási szolgá-
latában 

A Visegrádi Országok múltja és jelenlegi helyzete, kulturális hagyományaik sok 
hasonlóságot mutatnak. Ennek ellenére, amikor Csehszlovákia, Lengyelország és Szlovákia 
foglakoztatási szolgálatát vizsgáljuk1, akkor a hasonlóságok mellett számtalan különbséget is 
találunk.  Az alábbiakban kiemeljük mind az azonos, mind az eltérő tulajdonságok közül 
azokat, melyeket kutatásunk során fontosnak találtunk.  

Azonosságok a három ország rendszerváltás utáni foglalkoztatási szolgálatában, illetve a 
szolgálat működésében: 

 Mindhárom országban rögtön a rendszerváltás után létrehozták a foglalkoztatási 
szolgálatot, mely akkor mindenütt az államigazgatás részeként működött. Kezdetben 
a szolgálatok fő tevékenysége a munkanélküli biztosítás megszervezése, illetve a 
munkanélküli járadék kifizetése volt, a munkanélküliség fogalmát nem ismerő, 
hirtelen állástalanná vált emberek részére. 

 A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év alatt mindhárom ország foglalkoztatási 
szolgálata számtalan reformon ment keresztül.  

 Kezdetben szinte kizárólag a passzív eszközökkel foglalkoztak a foglalkoztatási 
szolgálatok, bár az aktív eszközök elvi lehetősége rögtön a rendszer létrehozásakor 
adott volt. A passzív eszközök nagyvonalúsága mindhárom országban fokozatosan 
csökkent. 

 A passzív eszközök közül mára szinte kizárólag egyetlen elem, a munkanélküli 
járadék maradt meg. A munkanélküli járadék egyre kevesebb munkanélküli számára 
érhető el. (Kb. 20 – 40 %-uk számára) A jogosultsági időszak mindhárom országban 
5-6 hónap, és csak komoly járulékfizetési múlt esetén lehet szó a járadék 
folyósításáról.  

 A munkanélküli járadék nagysága alacsony, a legszegényebb réteg részére azonban 
még mindig arra ösztönöz, hogy ne is keressenek munkát. Igaz, ma már ez a réteg a 
legritkább esetben jogosult munkanélküli járadékra. 

 A munkaerő-piaci intézkedésekre fordított közösségi kiadások GDP arányában 
számított részaránya mindhárom országban lényegesen kisebb, mint az OECD 
országok hasonló mutatójának az átlaga. A foglalkoztatási szolgálat működtetésére 
fordított kiadások viszont relatíve már jóval kevésbé maradnak el az OECD 
országok átlagától. Azaz mindhárom országban egy relatíve drága foglalkoztatási 
szolgálat relatíve kevés munkanélküliekre fordítható pénzt költ el.  

                                                
1 A tanulmány célja az volt, hogy a magyar szakemberek számára a másik három Visegrádi Ország 
foglalkozatási szolgálatának helyzetét elemezze. Így az összehasonlításokban is csak Csehországgal, 
Lengyelországgal és Szlovákiával foglalkozunk. A magyarországi relevanciát a vezetői összefoglaló utolsó része 
tartalmazza.  
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 Mindhárom országban rendkívül nagy adminisztrációs teher hárul a foglalkoztatási 
szolgálat dolgozóira.  

 Mindhárom országban a foglalkoztatási szolgálat relatíve kevés dolgozója, az 
alkalmazottak 30-45 %-a foglalkozik közvetlenül az ügyfelekkel, és általában még 
az ő munkaidejüknek is 30-50%-a adminisztrációval telik.  

 Mindhárom országban alacsony a foglalkoztatási szolgálat társadalmi megbe-
csültsége. Akár kötelező, akár nem a megüresedett álláshelyek bejelentése, általában 
csak az alacsonyabb képzettséget igénylő állásokat jelentik be a munkáltatók. Az 
álláskeresők közül is csak az alacsonyabb végzettségűek támaszkodnak a 
foglalkoztatási szolgálat segítségére, a képzettebbek inkább magán állásköz-
vetítőkhöz fordulnak.  

 Az utóbbi években mindhárom országban előtérbe kerültek az aktív munkaerő-piaci 
eszközök, bár az eszközöket relatíve még kevés munkanélküli veszi igénybe. 
Tapasztalatok alapján a képzettebbek és a fiatalok jobban kihasználják az aktív 
eszközökben rejlő lehetőségeket, mint azok, akik a leginkább rászorulnának.  

 Egyik országban se dolgozták annak a módszertanát, hogyan tudnák mérni a 
foglalkoztatási szolgálat működési hatékonyságát. A könnyen számszerűsíthető 
mutatók – pl. hány ember helyezkedett el a munkaügyi központok segítségével – 
félrevezetőek, mert nehéz eldönteni, hogy a kérdéses tevékenység a központok 
közbenjárásával valósult-e meg, vagy anélkül is realizálódott volna. Amennyiben a 
foglalkoztatási szolgálatot a mennyiségi mutatókban teszik érdekeltté, akkor fennáll 
annak a veszélye, hogy azokkal a munkanélküliekkel foglalkoznak a legtöbbet, akik 
maguktól is találnának állást. Ilyenkor épp a legelesettebbekre jut a legkevesebb idő. 

 Egyik országban se végeztek komoly kutatásokat a foglalkoztatási szolgálat 
működési hatékonyságának megállapítása, és az erőforrások ésszerű felhasználása 
céljából.  

 A pénzügyi válság következtében mindhárom országban újabb aktív munkaerő-piaci 
eszközöket kezdtek el alkalmazni, melyeket a passzív eszközökkel is kombinálnak.  

 Mindhárom országban érzékelik, hogy a munkanélküli járadék és a szociális segély 
nagyjából azonos célokat kell hogy szolgáljon, és közel azonos réteget érint. 
Mindhárom országban tettek is lépéseket a kétfajta politika összehangolására.  

 A foglalkoztatási szolgálat és szociális segélyekkel foglalkozó intézmények 
bizonyos megközelítésben azonos feladatokat látnak el. Amennyiben összevetjük a 
két intézmény dolgozóinak terheltségét és munkakörülményeit, akkor a szociális 
munkások mindhárom országban rosszabb helyzetben vannak, mint a foglalkoztatási 
szolgálat szakemberei.  

 A foglalkoztatáspolitikában mindhárom országban a foglalkoztatási szolgálaton 
kívül még számos más intézmény is érdekelt. Annak ellenére, hogy az egyes 
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országokban bizonyos intézmények közt jó az együttműködés, egyik országban se 
mondható el, hogy valamennyi munkaerő-piaci intézmény közt megfelelő a 
kooperáció. Egyes esetekben az együttműködés hiánya kifejezetten hátráltatja a 
foglalkoztatáspolitikai célok elérését. 

 Mindhárom országban igyekeztek a szociális segélyeket egyéni munkaerő-piaci 
erőfeszítésekhez kötni, bár az erőfeszítések megítélésének szigorúsága országonként 
eléggé eltérő.  

 Ma már mindhárom országban ki lehet szervezni a foglalkoztatási szolgálat 
feladatait, ami különösen a válság idején megnövekedett számú munkanélküli 
ellátásában bizonyult hasznosnak.  

Különbségek a három ország rendszerváltás utáni foglalkoztatási szolgálatában, illetve a 
szolgálat működésében: 

 A szlovák foglalkoztatási szolgálat az államigazgatás részeként működik, viszonylag 
kevés lehetőséggel a helyi kezdeményezések megvalósítására. Létezik ugyan egy 
olyan pénzösszeg, melyre vonatkozóan a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó 
miniszter rendszeres időközökben pályázatot ír ki, pontosan az ilyen helyi 
kezdeményezések támogatása érdekében, de a cél és eszköz-meghatározás alapvető-
en felülről lefelé történik. Ezzel szemben a lengyel foglalkoztatási szolgálat 
decentralizált. A Regionális Munkaügyi Központok és a Megyei Munkaügyi 
Központok decentralizált feladatmegoldása mellett az irányelveket központilag 
határozzák meg, és a rendelkezésre álló anyagi eszközök (alapvetően a Munkaerő-
piaci Alap költségvetése) 90 %-a is az állam által menedzselt forrásokból származik, 
melyek elköltését a törvény pontosan szabályozza. Ez a rendszer a formális 
függetlenség ellenére erősen korlátozza a helyi önkormányzatok munkaerő-piaci 
politikájának önállóságát. Csehországban annak ellenére, hogy a foglalkoztatási 
szolgálat az államigazgatáshoz tartozik, a helyi munkaügyi központoknak tág 
lehetősége van a célok megjelölésében és az eszközök kiválasztásában. Ehhez az 
esetek döntő többségében meg is kapják a Miniszter által menedzselt pénzforrásokat.  

 Szlovákiában egységes rendszerben adminisztrálják a társadalombiztosítás 
valamennyi részterületének ki- és befizetéseit: az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági 
nyugdíjat, a táppénzt és a balesetbiztosítást, a munkanélküli juttatásokat, és a 
munkáltató fizetésképtelensége esetén aktivizálódó biztosítást. A járadékok 
(juttatások) kifizetése az Integrált Biztosítási Ügynökség feladatát képezik. 2004 óta 
a munkanélküliségi ellátás és a szociális segélyezés egymással összekapcsolt, 
komplex szemléletű hálózattá alakult át. Amikor valaki munkanélkülivé válik, akkor 
egyszer kell jelentkeznie a foglalkozatási szolgálat irodájában, és az összes adatát 
továbbítják a megfelelő helyre. Csehországban és Lengyelországban is tervezik a 
társadalombiztosítás különböző ágainak egységesítését, de pillanatnyilag még nem 
kezdődött el az ilyen irányú reform.  
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 A munkanélküli járadék összege Csehországban és Szlovákiában is függ a korábbi 
munkabértől. Lengyelországban azonban csak a lakóhely, és a korábbi járulékfizetés 
időtartama befolyásolja a járadék nagyságát. Ez visszás módon néhány 
munkanélküli esetében nem a munkahelyek felé történő elmozdulást segítette elő, 
hanem pontosan ellenkező irányban valósult meg a mobilitás. A munkanélküliek 
akár ideiglenesen is szívesen költöztek a nagyobb munkanélküliségű körzetekbe, 
mert ott hosszabb ideig kaphatták a munkanélküli járadékot.  

 Ugyan mindhárom országban igyekeztek aktivizációs tevékenységhez kötni a 
szociális segélyek kifizetését, de Lengyelországban az erre vonatozó döntést 
szubjektív megítélés alapján, a szociális munkás saját személyében hozza meg. 
Általában „nincs is szívük” megvonni a szociális munkásoknak ezt a kis 
pénzösszeget többszörösen hátrányos helyzetű ügyfeleiktől. Szlovákiában és 
Csehországban viszont törvény által is szabályozott módon, csak minimális összegű 
segítség jár azoknak, akik annak ellenére nem tesznek erőfeszítéseket saját helyzetük 
javításáért, hogy azt megtehetnék. Azok viszont, akik ingyenes vagy közmunkában 
vesznek részt, szervezett formában tanulnak, cselekvési tervet készítenek, és azt be 
is tartják, stb., magasabb összegű segélyre számíthatnak.  

 Csehországban és Lengyelországban a munkáltatók számára kötelező a 
megüresedett álláshelyek bejelentése. Csehországban komoly büntetéssel sújtható az 
a munkáltató, aki ezt a kötelezettségét elmulasztja. Tény, hogy mindkét országban, a 
kötelezettség ellenére, a munkáltatók nem törődnek bizonyos munkahelyek 
bejelentésével. Elsősorban akkor viselkednek így, ha biztosak abban, hogy az állást 
úgyse a foglalkoztatási szolgálat által küldött munkanélkülivel fogják betölteni. 
Szlovákiában a bejelentési kötelezettséget eltörölték, viszont a foglalkoztatási hivatal 
közvetítő ügyintézője nem csak rögzíti a nála bejelentett álláshelyeket, hanem 
köteles önmaga is felkeresni körzete munkáltatóit, és álláshelyeket gyűjteni.  

 Szlovákiában és Csehországban mindig is megfelelő végzettséget igényeltek attól, 
aki a foglalkoztatási szolgálat alkalmazottja kívánt lenni. Lengyelországban az 
utóbbi három évet kivéve a munkaügyi központokban jelentkező munkanélküliek 
közül néhányat saját irodáikban közmunkásként alkalmaztak. Ők a legtöbbször nem 
rendelkeztek a szükséges szakképzettséggel. Emiatt ugyan a három ország közül 
Lengyelországban volt relatíve a legolcsóbb a foglalkoztatási szolgálat működtetése, 
de itt volt a legmagasabb az alkalmazottak fluktuációja is. Amint lejárt a közmunka 
időtartama, az alkalmazott kikerült a foglalkoztatási hálózatból. Mivel ezeknek az 
alkalmazottaknak a hatékonysága se volt megfelelő, végül azután Lengyelországban 
se engedték meg közmunkások foglalkoztatását a munkaügyi központokban.  

 Ma már mindhárom országban lehetséges a munkaügyi központ tevékenységeinek 
kiszervezése, de a kiszervezés hagyományai leginkább Szlovákiában alakultak ki. 
Lengyelországban ugyan formálisa már viszonylag régóta létezik a kiszervezés, de a 
kiszervezett tevékenység nem finanszírozató a Munkaerő-piaci Alapból, csak saját 
forrásokból. Emiatt Lengyelországban többször kialakult az a visszás helyzet, hogy 
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egy munkaügyi központnak volt még pénze a Munkaerő-piaci Alapból, szüksége lett 
volna képzésre, ehhez nem voltak meg a megfelelő szakemberei, de a megcímkézett 
pénzkeretek miatt a képzés mégse valósult meg. A válság hatására ma már 
mindhárom országban a korábbinál sokkal kisebb akadályokba ütközik egy-egy 
tevékenység kiszervezése.  

 A globális pénzügyi válság bekövetkeztéig a GDP-hez viszonyítva Csehországban 
fordították a legkevesebb közösségi kiadást a munkaerő-piaci intézkedésekre, a 
legtöbbet pedig Lengyelországban. Szlovákia kiadásai – saját GDP-jéhez 
viszonyítva – alig múlták felül a cseh arányokat.  

 Csehországban a foglalkoztatási szolgálat ugyan nem egyesült a társadalombiztosítás 
többi ágával, de átszervezések következtében, mindfajta tudatos koncepcionális 
háttér nélkül, a foglalkoztatási szolgálatara hárul bizonyos állami segélyek, mint a 
gyerekszüléssel, gyerekneveléssel kapcsolatos támogatások, lakástámogatások és 
temetési segélyek adminisztrációja és ügyintézése. Mindez meglehetősen elvonja 
erőforrásait az egyéb feladatok végrehajtásától. A lengyel foglalkoztatási 
szakembereknek nem kell ilyen jellegű tevékenységet végezniük.  

A fentieken kívül természetesen számos más hasonlóság és különbség található a három 
foglalkoztatási szolgálat működésében, mi azonban ezeket tartottuk a legfontosabbaknak. A 
vezetői összefoglaló további részeként külön – külön leírjuk a három ország foglalkoztatási 
szolgálatánál tapasztalt alapvető jellemzőket.  

 

A Cseh Foglalkoztatási Szolgálat  főbb jellemzőinek összefoglalása 

A cseh gazdaság a rendszerváltó országok közt az egyik legszerencsésebb, illetve 
legügyesebb gazdaságpolitikát folytató ország volt. A gazdasági és társadalmi változások után 
Csehországban is megnőtt ugyan a munkanélküliség, de soha nem emelkedett olyan magasra, 
mint legtöbb szomszédjánál, foglalkoztatási rátája pedig mindig is összemérhető maradt a 
nyugat-európai országok foglalkoztatási rátájával.  

Mindez relatíve – a tanulmányban vizsgált másik két országhoz képest - kevés feladatot 
adott a foglalkoztatási szolgálatnak, amelyet még a csehszlovák kormány hozott létre.  A két 
országrész békés szétválása után ezeken az alapokon, kisebb módosításokkal tovább folytatta 
működését, most már a cseh foglalkoztatási szolgálat, mely jelenleg is a munkaügyi 
kérdésekkel foglalkozó miniszter irányítása alatt áll. A munkaerő-piaci kérdésekkel azonban 
nem csak a Cseh Foglalkoztatási Szolgálat Igazgatósága alá tartozó regionális és területi 
munkaügyi központok foglalkoznak, hanem az önkormányzatok is részint ilyen problémákat 
kezelnek. A regisztrált munkanélküliekkel a munkaügyi központok, a szociálisan segélyezett, 
vagy segélyért forduló munkanélküliekkel pedig az önkormányzatok foglalkoznak  
Csehországban viszonylag jó a kapcsolat a foglalkoztatási szolgálat és az önkormányzatok 
közt, kölcsönösen átadják egymás részére a munkaerő-piaci információkat, és közös 
elektronikus hálózatukon minden fontos információt rögzítenek. Az önkormányzatok szociális 
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munkásai azonban még a foglalkoztatási szolgálat szakembereinél is jobban leterheltek, kevés 
idejük jut az ügyfelekkel való komolyabb törődésre. A foglalkoztatási szolgálat kooperációja 
a munkaerő-piaci kérdésekben érdekelt többi nem kormányzati szereplővel – munkáltatók és 
munkavállalók képviselői, nonprofit szervezetek, kutatók – inkább formális, főleg csak a 
jogszabályi előírásoknak tesznek eleget.  

A cseh munkaerő-piaci politika kiadásai a GDP százalékában mérve mindössze harmadát 
teszik ki az OECD országok súlyozatlan átlagnak, és ezen belül is  – a foglalkoztatási hálózat 
működtetésén kívül – a források döntő részét a  passzív munkaerő-piaci eszközökre, azaz a 
munkanélküli járadékra költötték. A foglalkoztatási hálózat decentralizáltsága, és a döntési 
jogok jelentős részének területi szintre történő delegálása azonban magában hordozza egy 
nagyon hatékony aktív munkaerő-piaci politika lehetőségét, hisz a helyi problémákat helyi 
szinten ismerik igazán. A pénzügyi válság kitöréséig azonban, egy-egy ideiglenes programot 
kivéve, a cseh aktív munkaerő-piaci eszközök alig-alig működtek. Ez a hiány különösen 
érezhető volt a képzések és munkaerő-piaci tréningek vonatkozásában. Az utóbbi években 
jelentősen csökkent a munkaképes korú lakosságon belül az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek részaránya, de munkaerő-piaci szempontból ők a legveszélyeztetettebbek. 
Mivel azonban a foglalkoztatási hálózat nem ösztönözte tanulásra ezt a réteget, helyzetük 
alig-alig változott. A válság azonban megnövelte az aktív munkaerő-piaci eszközök 
jelentőségét, és ma már jó néhány régióban kezdeményeztek különböző képzési és tanulási 
programokat. Emellett a többi aktív munkaerő-piaci eszközt is egyre sűrűbben veszik 
igénybe: a támogatott munkahelyek, a munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, az 
állásközvetítő tevékenység is jelentősen felértékelődött.  Most látszik igazán annak a 
jelentősége, hogy a három ország közül Csehországban élveznek legnagyobb önállóságot a 
helyi munkaügyi szervek, így olyan programokat tudnak kezdeményezni, melyek a lehető 
leginkább segítik saját régiójuk munkaerő-piaci helyzetének javulását.  

Annak ellenére, hogy a cseh munkaerő-piaci politika GDP százalékában mért kiadásai 
rendkívül alacsonyak, a foglalkoztatási szolgálat működtetésére fordított összegek, szintén a 
GDP %-ában mérve, évről-évre mindössze 0,02-0,04 %ponttal maradtak el az OECD 
átlagától. A hálózatban dolgozóknak azonban csak körülbelül a. 44 %-a foglalkozik közvet-
lenül az álláskereső ügyfelekkel A többiek különböző irányító vagy háttértevékenységet 
végeznek, illetve bizonyos állami segélyeket adminisztrálnak, és juttatnak el a jogosultakhoz. 
Ezt a tevékenységet az államigazgatási intézmények átalakulása során a foglalkoztatási 
szolgálat megörökölte, mindenfajta koncepcionális háttér nélkül. Kétségtelen azonban, hogy a 
cseh gazdaságpolitikusok közül sokan támogatják azt az elképzelést, hogy a három nagy 
társadalmi ellátó rendszer  - a nyugdíjbiztosítás, az egészségbiztosítás és a munkanélküli 
biztosítás, ill. segélyezés – összehangoltan működjön.  

A pénzügyi válság – tekintettel a termelési szektor nagy gazdasági súlyára – keményen 
érintette Csehországot. A válságot azonban egyelőre még csak tompítva lehet érzékelni a 
munkanélküliségi ráta növekedésében. Ennek oka egyrészt az, hogy a Cseh Köztársaságban 
dolgozó külföldiek jelentős része hazament (ezt egyébként a kormányzat különböző 
intézkedésekkel kifejezetten támogatta). Másrészt a kormány ügyes gazdaságélénkítő 
politikájával, pl. bizonyos járulékkulcsok csökkentésével, részfoglalkoztatás szubven-
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cionálásával, sikeresen enyhítette a válság hatásait. Elemzők véleménye szerint azonban, még 
gyors gazdasági fellendülés esetén is, az eddig történtek hatása tovább fog gyűrűzni, és a cseh 
munkanélküliség várhatóan egy újabb emelkedési szakasz előtt áll. A foglalkoztatási szolgálat 
ebben a helyzetben tudja majd „élesben” is kipróbálni, milyen új és régi eszközök bevetésére 
képes a munkanélküliség ellen.  

 

A Lengyel Foglalkoztatási Szolgálat  főbb jellemzőinek összefoglalása 
 

A lengyel gazdaság a rendszerváltás után a „sokkterápiának” köszönhetően ugyan gyorsan 
visszatért a GDP növekedésének pályájára, ezzel egyidőben azonban nagymértékű, 20%-ot 
megközelítő munkanélküliségi rátával, és alacsony, 50%-ot alig meghaladó foglalkoztatási 
rátával szembesült. Az akkor még egyértelműen hierarchikus felépítésben működő 
foglalkoztatási szolgálat ugyan a rendszerváltás után szinte azonnal megalakult, de gyakor-
latilag alig-alig tudott segíteni a munkahelyüket elveszítő óriási tömegeknek. A munkanélküli 
járadék – amelynek nagysága villámgyorsan csökkent – ugyan ideig-óráig nyújtott némi 
anyagi kárpótlást a bajba jutottak számára, de a munkanélküliek közül egyre kevesebben 
szereztek jogosultságot erre a juttatásra. A segítség aktív formáit tekintve, a túlterhelt, és igen 
gyakran képzetlen munkaügyi alkalmazottak nagyon kis mozgástérrel rendelkeztek. A 
munkaerő-piaci helyzet javulását is elsősorban külső tényezők – a lehetővé vált nagyarányú 
munkaerő-migráció, és ezzel párhuzamosan a lengyel gazdaság gyorsuló fejlődése – idézték 
elő, és mindebben ugyancsak elhanyagolható szerepe volt a foglalkoztatási szolgálatnak. A 
gazdaság fellendülése, és a foglalkoztatási szolgálat nagyarányú reformja gyakorlatilag 
ugyanabban az időben kezdődött el. 

A reform eredményeként a lengyel munkaügyi központok 2002 óta decentralizáltak, és a 
2004-es Foglalkoztatás-fejlesztési és Munkaerő-piaci Intézményekre Vonatkozó Törvény ezt 
a decentralizáltságot minden tevékenység vonatkozásában egyértelműen rögzítette. 2004 óta a 
foglakoztatási szolgálat feladatait döntő részben a Munkaerő-piaci Alapból finanszírozzák. A 
foglalkoztatási szolgálat célkitűzéseit és stratégiai irányát a szociális partnerekkel történő 
egyeztetés után a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó miniszter határozza meg, majd a 
feladatokat a regionális körzetek (voivode-körzetek) szintjén tovább bontják a megye jellegű 
területekre (poviat-területekre), a munkaügyi intézkedések közvetlen szolgáltatóira. Az 
Önkéntes Munkatestületek (ÖMT-k) jelentik a foglalkoztatási hálózat egyetlen nem decent-
ralizált elemét, de ezek szerepe viszonylag kicsi, gyakorlatilag kimerül a fiatalok munka 
világába való bevezetésében, illetve az ilyen irányú erőfeszítésekben. Feladatorientáltságú 
megközelítésben a foglalkoztatási szolgálat funkcióit a Szociális Segítségnyújtási Központok 
egészítik ki, melyek települési (gmina) szinten működő irodáikon keresztül végzik 
munkájukat, és sok szempontból azonos funkcióval rendelkeznek, mint a munkaügyi 
központok.  A szociális ellátást alapvetően költségvetési pénzből finanszírozzák. A Regionális 
Munkaügyi Központok (RMK-k) és a Megyei Munkaügyi Központok (MMK-k) 
decentralizált feladatmegoldása mellett az irányelveket központilag határozzák meg, és a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök 90 %-a is az állam által menedzselt forrásokból 
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származik, melyek elköltését a törvény pontosan szabályozza. Ez a rendszer a formális 
függetlenség ellenére erősen korlátozza a helyi önkormányzatok munkaerő-piaci politikájának 
önállóságát. Csak pályázati úton kezdeményezhetnek önálló programokat, és ebből a 
szempontból sokkal kisebb önállóságot élveznek, mint a formailag nem decentralizált cseh 
regionális munkaügyi központok.  

Az MMK-k és az RMK-k közt viszonylag jó az együttműködés, bár többen támogatnák 
egyfajta közös érdekeket megvalósító, és információáramlást is segítő ernyő szervezet 
létrehozását. A jó kapcsolat már korántsem mondható el a munkaügyi központok, és az 
Önkéntes Munkatestületek, illetve a munkaügyi központok és Szociális Segítségnyújtási 
Központok, sőt még a munkaügyi központok és az önkormányzatok vonatkozásában se.  

A foglakoztatási hálózat munkavégzésére még mindig a nagyon magas egy alkalmazottra 
jutó ügyfélszám, és a sok bürokratikus, adminisztratív kötelezettség jellemző. A 
foglalkoztatási hálózat dolgozóinak átlagosan mindössze alig több mint 30 %-a szolgálja ki 
közvetlenül az ügyfeleket (vezetők nélkül még kisebb ez a részarány), de még az ő 
adminisztrációs kötelezettségeik is magasak. A foglalkoztatási hálózat dolgozói közt nagyon 
magas a fluktuáció. A kilépések száma ugyan az utóbbi három évben – amióta nem 
alkalmazhatnak közmunkásokat – lecsökkent, de még mindig a dolgozók kb. harmada hagyja 
el  évente a foglalkoztatási szolgálatot. Érdemes kiemelni, hogy korábban a munkaügyi 
központoknak lehetőségük volt saját munkanélküli ügyfeleiket alkalmazottként 
foglalkoztatniuk különböző közmunka jellegű programok segítségével. Ez az olcsó munkaerő 
azonban a legtöbbször szakképzetlen volt, és a program idejének lejárta után ki is került a 
szolgálat kötelékéből. 

A munkaügyi központok társadalmi megbecsültsége alacsony, sok munkáltató – köte-
lezettsége ellenére – be se jelenti a betöltendő álláshelyeit. A magasabb végzettségű 
álláskeresők pedig inkább magán állásközvetítőket vesznek igénybe. Az utóbbi években 
ennek ellenére megnőtt a bejelentett álláshelyek száma, igaz, egyre több a betöltetlenül 
maradt álláshely is.  A munkaügyi központok munkavégzésének hatékonyságára alig-alig 
készítettek felméréseket, és viszonylag kevés – bár az utóbbi években lassan növekvő - idő és 
pénz jut képzések és tréningek szervezésére. Különösen a válság hatásainak enyhítése 
érdekében nőtt meg a munkaerő-piaci képzések száma.  Mivel a kiszervezett képzésekre nem 
használható fel a Munkaerő-piaci Alapból származó forrás, többször előfordult már az a 
visszás helyzet, hogy megmaradt a munkaügyi központhoz kiutalt, Munkaerő-piaci Alapból 
származó pénz egy része, mégsem szervezhettek belőle képzést. A foglalkoztatási szolgálatra 
költött pénz – a GDP százalékában mérve – az utóbbi években valamelyest csökkent, de a 
képzések, tréningek és az egyéb aktív munkaerő-piaci eszközök előtérbe kerülését jelzik, 
hogy az aktív eszközökre költött pénz részaránya ma már kb. 50 %. Ez együtt jár a passzív 
eszközök relatív szűkülésével, melynek eredményeképp ma már a lengyel munkanélküli 
járadék csak viszonylag alacsony jövedelempótlási lehetőséget tesz lehetővé, még a 
munkanélküliségi időszak elején is. A munkanélküli járadék folyósítási szabályának negatív 
mellékterméke, hogy a munkanélküliek a munkanélküliséggel jobban sújtott területek felé 
áramlanak, itt ugyanis hosszabb ideig kaphatják a munkanélküli járadékot.  
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A válság bekövetkeztéig javuló munkaerő-piaci tendenciák ellenére a lengyel munkaerő-
piaci szolgálatot, és a munkaügyi ellátó rendszert számos kritika érte. A kritikák többsége a 
szakmai tudás alacsony szintjére, a munkaerő-közvetítés hatékonytalanságára, a hasonló 
funkciót ellátó szervezetek közti kapcsolat és információáramlás hiányára, a túlzottan 
bürokratizált munkavégzésre, az ügyfelekre fordított kevés időre, a területenként különböző 
irányelvekre és ellátási színvonalra, az alulfinanszírozottságra, az eredmények 
nyomonkövethetetlenségére, a kutatások hiányára, továbbá a munkaügyi szolgálaton belüli 
rossz munkamegosztásra hivatkozott. A jövőt illetően a lengyel foglalkoztatási szolgálat a 
másik két vizsgált ország foglalkoztatási szolgálatához képest optimistább helyzettel 
szembesülhet. Csehország, Lengyelország és Szlovákia közül ugyanis Lengyelország érezte 
meg a legkevésbé a válságot, ugyanakkor a sok szempontból megújult, decentralizált 
foglalkoztatási szolgálata valóban alkalmas arra, hogy érzékelje a helyi problémát. A kérdés 
„csak” annyi, mennyire lesz képes megoldani a felmerülő a problémákat. 

 

A Szlovák Foglalkoztatási Szolgálat  főbb jellemzőinek összefoglalása 

A szlovák gazdaság a rendszerváltás és a cseh országrésztől való szétválás után sok 
nehézséggel küzdött, és rendkívül magas, a lengyeltől alig elmaradó, szintén 20%-ot közelítő 
munkanélküliséggel szembesült. Foglalkoztatási rátája is alig kedvezőbb a lengyel értékeknél. 
Közvetlen a globális pénzügyi válság kezdete előtt azonban gazdasági növekedése rendkívül 
felgyorsult, elsősorban azoknak az ágazatoknak köszönhetően, amelyek a válság miatt ismét 
veszélyeztetett helyzetbe kerültek. Termelési szerkezete erősen exportorientált, amely 
nagyban hozzájárult a munkanélküliség újbóli erős növekedéséhez. A romló munkaerő-piaci 
helyzet pedig ismét hangsúlyossá teszi a foglalkoztatási szolgálat szerepét.  

Szlovákiában a nagy társadalmi ellátó rendszerek működése a két országrész békés 
szétválása, 1993 óta több reformon ment keresztül, melyek mindegyike érintette a 
foglalkoztatási szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is. A legutolsó nagyméretű reform 2004-
ben zajlott le, melynek eredményeképp a munkanélküliségi ellátás és a szociális segélyezés 
egymással bizonyos fokig összekapcsolt, komplex szemléletű hálózattá alakult át. 2004 óta 
egységes rendszerben adminisztrálják a társadalombiztosítás valamennyi részterületének ki- 
és befizetéseit: az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a táppénzt és a 
balesetbiztosítást, a munkanélküli juttatásokat, és a munkáltató fizetésképtelensége esetén 
aktivizálódó biztosítást. A járadékok kifizetése az Integrált Biztosítási Ügynökség feladatát 
képezik 

Szintén a 2004-es nagy társadalmi reform keretében egységes intézményt hoztak létre a 
szociális segélyezés és a munkanélküliséggel kapcsolatos kérdések kezelésre, az ügyfelekkel 
történő kapcsolattartásra. A foglalkoztatási szolgálat (a rendszerváltás utáni évekhez 
hasonlóan) az állami adminisztráció részévé vált. Megkezdte működését a Munkaügyi, 
Szociális és Családi Kérdések Központi Irodája (MSzCsKK), mely a Minisztérium 
fennhatósága alá tartozó költségvetési intézmény. Ezen intézmények feladatának részét képezi 
mind a munkanélküliek, mind a szociális segélyezettek ügyeinek intézése. Az ügyfelek ennél 
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az irodánál, illetve az iroda valamely kirendeltségénél jelentkeznek, és az „egymegállós 
problémakezelés” elve alapján, adataikat eljuttatják a megfelelő hatósághoz. Ennek 
megfelelően, pl. azok a regisztrált munkanélküliek, akik járadékra jogosultak, a jelentkezés 
után külön hivatal felkeresése nélkül kapják meg a nekik járó munkanélküli juttatást.  

A munkanélküli járadék sem nagyságát, se a folyósítás időtartamát tekintve nem tekinthető 
nagyvonalúnak, a munkanélküliek  - amennyiben nem sikerül munkát találniuk – fél év után 
átkerülnek a potenciális szociális segélyezettek közé. A segélyt ma már alapvetően az egyéni 
erőfeszítésekhez kötik, egy bizonyos minimális alapösszegnél többre csak azok számíthatnak, 
akik bizonyítani tudják, hogy saját maguk is igyekeznek helyzetükön javítani. Ez alól kivételt 
képeznek azok, akik valamilyen ok miatt nem képesek saját erőfeszítésekre, ők mindenképp 
megkapják a magasabb segély összegét. Az egyéni erőfeszítések lehetőségének 
biztosításában, és az erőfeszítések értékelésében, az ún. aktivizálási tevékenység végzésében 
az MSzCsKK  foglalkoztatáspolitikai és segélyezési részlege szorosan együttműködik. A 
segélyezési kérdésekbe a helyi önkormányzatok is aktívan bekapcsolódnak. 

A szlovák kormány, illetve a munkaügyi kérdésekkel foglalkozó minisztérium – kihasználva 
az ország relatíve kis méretét – központilag definiálja a foglalkoztatáspolitikai célokat, majd 
meghatározzák az egyes területi MSzCsKK irodák feladatát, és a célok megvalósításának 
eszközeit. A területi irodák a helyi szociális partnerekkel közösen továbbíthatják 
véleményüket a központ felé. Pályázati alapon – elsősorban az Európai Szociális Alap 
forrásaira támaszkodva – lehetőség nyílik az alulró jövő kezdeményezések megvalósítására is. 
Külön hangsúlyt kapnak azok a programok, melyek a társadalmi kirekesztődés ellen 
küzdenek.  

A foglalkoztatási szolgálatnak törvény által biztosított lehetősége, hogy egyes feladatait 
kiszervezze. 2004 óta egyre népszerűbb az aktivizációs terv, a tanácsadás és a képzések 
tendereztetése, amikor is a győztes pályázónak mindenképp meg kell felelnie a közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó szabályoknak. 

A szlovák, foglalkoztatási politika egyre inkább előtérbe kívánja helyezni az aktív 
munkaerő-piaci eszközöket.  A pénzügyi-gazdasági válság amúgy is rendívül megnövelte a 
képzések, a támogatott foglalkoztatási lehetőségek és a tanácsadás szerepét. A gazdasági 
trendek előrejelzése alapján a foglalkoztatási szolgálat munkája – a válság tovagyűrűző 
munkaerő-piaci kihatásai miatt – a jövőben a mostaninál is hangsúlyosabb szerepet kaphat.  

 



 12 

Magyarországi vonatkozású tanulságok 
 

Csehszlovákia, Lengyelország és Szlovákia foglakoztatási szolgálatának elemzésekor 
számtalan követendő, vagy éppen elkerülendő tényt sikerült feltárnunk. Az alábbiakban ezek 
közül kiemeljük az általunk legfontosabbnak tartott gondolatokat.  

 Tudomásul kell venni, hogy a kezdetben a piacgazdaságra való áttérés „fájdalma-
inak” enyhítésére létrejött szervezet feladata megváltozott. Az Állami Foglalkozta-
tási Szolgálat létét csak azzal tudja igazolni, ha maga is a munkaerőpiac aktív részt-
vevőjének tartja önmagát. Az alapvetően profitorientált magánvállalkozások és a 
közpénzekből működő állam közt – szintén közpénzekből működő intézményként - 
meg kell találnia saját helyét. Lobbiznia kell a törvényalkotás és a jogszabályi háttér 
számára előnyős pontjaiért, és ki kell harcolnia, hogy az általa végzett jó munkát a 
társadalom is értékelje.  

 Egy, a működési költségeit tekintve nagyon drága intézményrendszer csak akkor „éri 
meg”, ha a tevékenységek végzésére is elegendő mennyiségű pénz jut. Nem szabad 
megengedni, hogy a sok-sok közpénzből létrehozott és működtetett foglalkoztatási 
szolgálatnak ne maradjon erőforrása az effektív tevékenységek elvégzésére, 
elsősorban az aktív munkaerő-piaci politikákra.  

 A magyarországi regionális képző központok olyan lehetőségét jelentik az aktív 
munkaerő-piaci politikának, amellyel a többi visegrádi ország legfeljebb csírájában 
rendelkezik. Érdemes jobban kihasználni a képző központok nyújtotta lehetőségeket.  

 Az adminisztrációs előírások képesek rendkívül alacsony hatékonyságúvá tenni egy 
intézményrendszer működését. A törvényesség betartása és a hatékony munkavégzés 
természetesen időnként ellentmondásba kerülhetnek egymással, ezért érdemes 
folyamatelemzéssel végiggondolni, hol csökkenthetők az adminisztratív terhek. A 
foglalkoztatási szakemberek önmaguk látják a legjobban a nehézségeket, ezért 
hasznos lenne az ő érdekeltségi rendszerüket úgy megváltoztatni, hogy céljuk legyen 
az adminisztráció csökkentése.  

 Ha nem végzünk különböző elemző és utánkövetéses vizsgálatokat az aktív 
munkaerő-piaci intézkedések hatásáról, akkor soha nem fogjuk megtudni, mik a 
leghatékonyabb eszközök. A sima mennyiségi mutatók félrevezetők lehetnek, és 
olyan irányba ösztönzik a foglalkoztatási szolgálatokat, hogy azokra költsék a pénzt, 
akik az ő segítségnyújtásuk nélkül is munkához jutnának.  

 A különböző munkaerő-piaci kérdések egységes rendszerben történő kezelése mind 
az ügyfelek, mind a szervezet szempontjából hatékony megoldást biztosítanak. 
Egyre inkább elmosódik a különbség a munkanélküli járadék és a szociális segély, 
illetve a járadékra jogosult munkanélküliek képzése, munkatapasztalat-szerzése, és a 
segélyezettek aktiválása közt. Érdemes tehát mindezt egységes rendszerként 
tekinteni, mind szervezés, megvalósítás, mind ügyintézés szempontjából.  
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 Feleslegesnek tűnik a munkáltatók állásbejelentési kötelezettsége. Az állásokat 
gyakorlatilag úgyis csak akkor jelentik be, amikor esélyét látják annak, hogy a 
munkaügyi központoktól jött ügyfelekkel be tudják azokat töltetni. (Itt a kérdést nem 
a statisztikai összeírás szempontjából tekintjük, hanem kizárólag állásközvetítési 
megközelítésből.) Ehelyett érdemes az egyes munkaügyi központoknak fogadnia az 
önként bejelentett álláscímeket, továbbá maguknak is aktív munkaközvetítést 
folytatniuk.  

 A munkaerő-piaci politika általános irányelveinek központi kijelölése mellett jót tesz 
a hatékony problémakezelésnek, ha a helyi munkaügyi szervezetek megfelelő 
önállóságot kapnak. A területi problémákat ugyanis az adott területen dolgozó 
szakemberek látják a legjobban, és ők is tudják a leghatékonyabban megoldani.  

 Nem tipikus, hogy a nem munkanélküli ügyfelekkel is olyan mélységben 
foglalkozzanak a munkaügyi központok, mint Magyarországon (a három ország 
közül van olyan, ahol a nem munkanélküliek semmifajta szolgáltatást nem 
kaphatnak a központoktól). Érdemes még jobban kihasználni ezt a magyarországi 
lehetőséget, és – akár jobban üzleti alapokra helyezve – mintegy munkanélküliség-
megelőző tevékenységként végezni. 

 Ahol jó a kapcsolat a munkaerő-piaci intézkedésekben résztvevő különböző 
szervezetek közt, ott mindenképpen eredményesebb a foglalkoztatási szolgálat 
működése. Érdemes odafigyelni az önkormányzatok, munkaügyi központok és 
kirendeltségeik, valamint a társadalmi partnerek közti jó kapcsolat előmozdítására, a 
kölcsönös információáramlásra, az együttes feladat-meghatározásra, akár még az 
együttes költségvetési elgondolások és stratégiák kialakítására is.  

 Az aktív munkaerő-piaci feladatok kiszervezésének kérdése. Valamennyi ország 
esetében az utóbbi években pozitívan fogadták, és gyakrabban alkalmazták,  
hatékonysági vizsgálatokat azonban sehol nem találtunk az elemzés során. Ezért 
fogalmazódott meg bennünk az, hogy esetleg érdemes lenne kidolgozni az ún.  
vegyes rendszert: a foglalkoztatási szolgálat és a kiszervezett résztvevő oly módon 
történő kooperációját, hogy kiszervezés helyett a külső résztvevő ideiglenesen 
csatlakozna a foglalkoztatási szolgálathoz. Ily módon egyesítenék a szolgálat 
szakembereinek tapasztalatát, és a külső vállalkozás „mozgékonyságát”, adott 
tevékenységre vonatkozó speciális ismereteit.  

 A hatósági és szolgáltatási tevékenységek keveredése a vizsgált országok 
foglalkoztatási szolgálata esetében is egyértelműen okoz problémákat. Ezeket a 
keveredéseket érdemes lenne megszüntetni.  

Ezek voltak a szerintünk legfontosabb tanulságok. Természetesen más elemzők, más 
megközelítésből esetleg egyéb fontos következtetéseket vonhatnak le. Azt azonban soha nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac egymástól elválaszthatatlan 
rendszert alkotnak. Konjunktúra esetén a foglalkozatási szolgálatok működését is 
előnyösebben értékelhetik, míg válság idején – amikor pedig a legtöbbet dolgoznak a 
szolgálat szakemberei – óhatatlanul is rosszabb lehet társadalmi megítélésük.  
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Függelék. A munkanélküli juttatások nagyvonalúsága 

A munkanélkülieknek nyújtott járadék és segély nettó pótlási rátája  nem tartozik közvetlen 
a foglalkoztatási szolgálatok működésének leírásához, de ugyanakkor jól mutatja azt a 
környezetet és lehetőségrendszert, ahol a foglalkoztatási szolgálatok tevékenykednek. Az 1. 
táblázat a 40 éves korú munkanélküli jövedelempótlási rátáját tartalmazza a munkanélküliség 
első öt évére, a Visegrádi Országok, valamint néhány magas pótlási rátával rendelkező OECD 
ország, valamint az USA vonatkozásában, az ötéves átlag csökkenő sorrendjében. Az adatok 
kifejezetten csak a munkanélküli juttatásokat viszonyítják az átlagbérhez, nem veszik 
figyelembe a munkanélküli járadékon és segélyen felül járó lakhatási támogatást, 
gyereknevelési segélyt, stb-t. A viszonyítási alapot adó jövedelembe csak a pénzbeli 
juttatások számítanak. Mind a jövedelem, mind a munkanélküli juttatások nettó értékek, azaz 
nem tartalmazzák azokat az adókat és járulékokat, amelyeket ezen összegek után fizettek ki. 
Továbbá a mintából kihagyták a legmagasabb jövedelműeket, akik elérték a munkanélküli 
juttatások plafonját, de a százalékos részesedések alapján magasabb munkanélküli járadékot 
kaptak volna. A 2. 3., stb. évekre vonatkozó értékek a folyamatosan munkanélküli 
személyekre vonatkoznak.  

1. táblázat. A munkanélküliségi juttatások nagyvonalúsága, azaz a munkanélküliségi 
időszak különböző pontjaiban az évi átlagos nettó jövedelempótlási ráták (%) 2007-ben*.   

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Az 5 év átlaga 

Norvégia 72 72 72 72 72 72 

Portugália 79 79 56 34 3 48 

Svédország 66 63 41 8 8 37 

Egyesült 
Királyság 

28 28 28 28 28 28 

Hollandia 71 59 3 3 3 28 

Svájc 80 40 0 0 0 24 

Magyarország 48 13 13 13 13 20 

Lengyelország 42 16 8 8 8 16 

Cseh Köztársaság 33 11 11 11 11 15 

Szlovák 
Köztársaság 

32 3 3 3 3 9 

Egyesült Államok 28 0 0 0 0 6 

Medián érték 52 40 25 13 9 28 

*Forrás. OECD (2009, Tackling) 1.6 táblázata 

Az 1. táblázat jól mutatja, hogy a Visegrádi Országok mindegyikében elmarad a 
munkanélküli ellátás 5 éves átlagértéke az OECD országok medián nagyságától, de 
magasabb, mint az Egyesült Államokban járó juttatás.  


