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A hazai foglalkoztatáspolitika
közelítése az európai normákhoz

Az EU-csatlakozás szakmai elõkészítésének folyamatában – az Euró-
pai Megállapodás� aláírását, majd az EU Bizottság kérdõíve kitöltését�

követõen – az EU Bizottsága a foglalkoztatáspolitika témakörét a szo-
ciálpolitika és foglalkoztatás fejezet keretében tûzte ki tárgyalásra. A
fejezet igen széles körû, felöleli a munkajog, a szociális párbeszéd, a
férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség, a rasszizmus elleni küzdelem,
a foglalkoztatás, az Európai Szociális Alap (ESF), a szociális biztonság,
az idõs emberek és a kirekesztettség, az Európai (dublini) Alapítvány,
a közegészségügy, a munkahelyi egészség és a biztonság témaköreit.
A tárgyaláson, azaz az ún. bilaterális screening rendezvényén a ma-
gyar szakértõk beszámoltak a hazai fõbb foglalkoztatási, munkaerõ-
piaci folyamatokról, az új kormányzati struktúráról, ezen belül a mun-
kaügyi igazgatási feladatok három tárca közötti megosztásáról, vala-
mint azokról az intézkedésekrõl (különösen az 1999. évi kormányzati
foglalkoztatáspolitikai irányelvek elõkészítési munkálatairól), ame-
lyek már figyelembe veszik az európai foglalkoztatási stratégia köve-
telményeit.�

A foglalkoztatáspolitikai vizsgálatok kiindulópontjaként megálla-
podás jött létre egy olyan közös értékelési dokumentum kidolgozá-
sáról, amely a foglalkoztatás területén az alapvetõ kihívásokra össz-
pontosítja a figyelmet.

TANULMÁNYOK

A hazai foglalkoztatáspolitika közelítése az európai normákhoz a
kilencvenes évek elejétõl vált intenzívebbé. A csatlakozást

közvetlenül segíti az EU Bizottsággal közösen készítendõ közös
értékelés, az európai foglalkoztatási stratégiának megfelelõ éves
akcióterv készítése, valamint az (5 éves) foglalkoztatási stratégia

elkészítése.
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Közös elemzés a foglalkoztatáspolitika prioritásairól

A középtávú foglalkoztatáspolitikai prioritásoknak az EU Bizottságá-
val közös elemzése az elsõ olyan áttekintés, amelyet a csatlakozás
elõsegítése érdekében a magyar, illetve az EU-szakértõk együttesen
végeznek. A munkálatok 1999 nyarán kezdõdtek, s kiterjednek

• a munkaerõpiaci helyzet,
• a szabályozási területek,
• a középtávú intézkedések,
• valamint a végrehajtó kapacitás
átfogó elemzésére.
A munka elsõ fázisában az EU Bizottság átfogó tanulmányt� ké-

szíttetett a magyar munkaerõpiaci helyzetrõl, különös tekintettel az
utolsó, posztszocialista periódus jellemzõire.

A tanulmány szerint Magyarországon már a rendszerváltás elõtt
is alacsonyabb volt a gazdasági aktivitás a nyugati standardnál,
ugyanakkor éppen a tanulmányban közölt összehasonlítás cáfolta az
állítást. Nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a foglalkoz-
tatási ráta a nõk esetében már a nyolcvanas években alacsonyabb volt,
mint a férfiaké. Mint ismeretes, a helyzetet éppen a fordítottja jelle-
mezte, amely viszont különlegesnek számított nemzetközi viszonylat-
ban. A tanulmány készítõi nem tértek ki arra, hogy Magyarországon
a munkavállalási kor nem 15-74 év, a nyugdíjkorhatár emelése 1997-
ben kezdõdött, a 62. életévet 2009-ben fogja elérni mindkét nemnél.
A szerzõk szerint a nyugat-dunántúli megyék magas foglalkoztatott-
sága részben abból adódik, hogy sokan dolgoznak Ausztriában,
ugyanakkor ezt az állítást nem támasztják alá adatokkal, mint ahogy
sem hazai felmérés, sem a közelmúltban a migrációról végzett oszt-
rák–magyar közös elemzés ilyen típusú információkat nem tartalma-
zott�.

Mindazonáltal az EU és a magyar szakértõk között egyetértés mu-
tatkozik annak megítélésében, hogy Magyarországon alacsony a fog-
lalkoztatottság, s legsürgetõbb ennek növelése. (Mint ismeretes, a kor-
mány a következõ években a foglalkoztatás évi 1-2 százalékos bõví-
tésével, a munkanélküliség összességében 1 százalékos csökkentésével
számol.) Ugyancsak egyetértés van a szakértõk között abban, hogy
az egységes piacba történõ bekapcsolódás rugalmasabb munkaerõpi-
ac kialakítását kívánja, ezért a ma még meglévõ akadályok lebontása
szükséges. Mindehhez a mainál képzettebb, a változásokhoz rugal-
masabban alkalmazkodni tudó munkaerõ szükséges.
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A munkaerõpiaci helyzet értékelése

A hazai kormányzati szakértõk szerint a piacgazdaságra való átállás
mélyreható változásokat hozott a magyarországi munkaerõpiacon is.
E változások fõ jellemzõje az, hogy csökkent mind a foglalkoztatás,
mind a munkaerõ részvétele, és nõtt a munkanélküliség, a munkaerõ
átcsoportosítása ment végbe az ágazatok között, valamint erõteljesen
nõtt a munkaerõ termelékenysége. Ezen átfogó munkaerõpiaci tren-
dek nemcsak Magyarországra jellemzõek; ezek általánosak vala-
mennyi átmeneti gazdaságban, bár a nagyságrendjük, az igazodás
üteme és jellemzõi országonként eltérõ. Magyarországon a kihívások-
ra reagálva új munkaerõpiaci szabályozási politikákat vezettek be a
kilencvenes évek elejétõl.

Az 1989–1992. évi átalakulási sokk idején Magyarország 1 174 000
munkahelyet veszített el, ez a teljes foglalkoztatás 22,3 százalékos
csökkenését jelenti. A foglalkoztatás csökkenése az 1993–1998 közötti
idõszakban is folytatódott további kb. 343 000 munkahely megszûné-
sével, ami a teljes foglalkoztatás további 8,4 százalékos csökkenését
jelentette. A foglalkoztatási szint elõször 1997-ben stabilizálódott, és
némi növekedést mutatott 1998-ban (az évi átlagos változás +1,4 szá-
zalék).

A vizsgált idõszak alatt a foglalkoztatás szerkezetében bekövetke-
zett változások következtében jelentõsen átcsoportosult a munkaerõ
a mezõgazdaságból és az iparból a szolgáltatások irányába. Ez a szer-
kezeti eltolódás még 1989 elõtt kezdõdött, de az átalakulás idején fel-
gyorsult, ekkor a mezõgazdaság az ágazatban foglalkoztatottak kb.
45 százalékát veszítette el, az ipar pedig a teljes ipari foglalkoztatottak
kb. 26 százalékát az 1989–1993 közötti idõszakban. Az átalakulás mi-
atti jelentõs munkaerõ átcsoportosítás – úgy tûnik – ellentétes irány-
ban ható két tényezõ eredménye: egyrészrõl az (állami tulajdonú) vál-
lalatok részekre bontása, fúziója vagy felszámolása miatt szûnt meg
a munkahelyek durván 60 százaléka, másrészrõl az újonnan létrejött
(magán) társaságokban jött létre a munkahelyek kb. 23 százaléka.
1998-ban az egész magyar gazdaságban a foglalkoztatás részesedése
a következõk szerint tolódott el: mezõgazdaság 7,5 százalék, ipar 34,2
százalék és szolgáltatások 58,3 százalék.

Az 1989–1992 közötti idõszakban Magyarországon a foglalkoztatás
jelentõs csökkenésével párhuzamosan a munkanélküliség gyorsan
nõtt, 1993-ban 12,1 százalékos csúcsszintet ért el. (Az ILO standard
11,9.) 1993 óta a munkanélküliség szintje stabilan csökken, 1998-ban
9,1 százalékon maradt (az ILO szerint 7,8 százalék). A magyarországi
munkanélküliség csökkenése inkább a beáramlási ráta csökkenésének,
és nem a kiáramlási ráta növekedésének tulajdonítható. Ezt tükrözte
a tartós munkanélküliek számának jelentõs növekedése, amely 1992-
ben 21 százalékot ért el és 1998-ra 49,8 százalékra nõtt.

A fiatal és szakképzetlen, illetve kevéssé képzett munkaerõt a mun-
kanélküliség aránytalanul nagy mértékben sújtotta. A fiatalok (20 év
alattiak) körében négyszeres a munkanélküliség, míg a csupán alap-
fokú képzettséggel rendelkezõ munkások esetében a munkanélküliség
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tízszerese az egyetemet végzettek körében tapasztalt munkanélküli-
ségnek. Más átmeneti országokkal összehasonlítva Magyarországon
a nõk esetében a munkanélküliség aránya alacsonyabb, mint a férfiak
esetében. Ebben szerepet játszhat az, hogy a nõk nagyobb arányban
dolgoznak az állami szektorban (a munkahely nagyobb biztonsága)
és a teljes munkaerõt tekintve magasabb az egyetemet végzett nõk
aránya (a férfiakhoz viszonyítva).

A munkanélküliség regionális eltérései jelentõsek. Budapesten és
a nyugati megyékben jóval alacsonyabb a munkanélküliség szintje,
mint a hátrányosabb helyzetû észak-keleti megyékben. Továbbá a
munkaerõpiacról való kiszorulás jelentõsebb ezekben az észak-keleti
megyékben, mivel az ilyen nagy munkanélküliséggel küzdõ régiók
általában a munkahelyteremtés tekintetében is jelentõsen lemaradnak
(Észak-Magyarországon a foglalkoztatási arány 46,5 százalék a nyu-
gat-dunántúli régió csaknem 58 százalékával szemben).

A munkanélküliség által aránytalanul sújtott
kisebbségi csoport a roma népesség

Magyarországon a munkanélküliség növekedése rendszerint lassúbb
volt, mint a megszûnt munkahelyek számának csökkenése, így az ala-
csony munkaerõ-kereslet oda vezetett, hogy a munkaerõ jelentõs mér-
tékben kiszorult a piacról. Az átalakulás elõtt Magyarországon ha-
gyományosan magas szintû volt a foglalkoztatás, amely az 1989–1998-
as idõszakban lecsökkent, az általános foglalkoztatási ráták (a 15–64
éves korú lakosság százalékában) az 1989. évi 75,3 százalékról (jóval
az EU-átlag felett) 1998-ban 54,1 százalékra (jóval az EU-átlag alá)
csökkentek. E 21,2 százalékos csökkenés következtében az inaktív né-
pességnek a foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya a 10 évvel ez-
elõttinek csaknem duplájára nõtt.

A munkaerõ jelentõs kiáramlása – akár közvetlenül (korkedvez-
ményes nyugdíjazás és rokkantnyugdíjazás révén) vagy közvetve (az
alacsony munkaerõ-szükséglet, az elküldött munkások révén) – sú-
lyosan csökkentette a foglalkoztatási rátákat, a nõk foglalkoztatási rá-
tái jelentõsen, több mint 10 ponttal elmaradtak a férfiak foglalkozta-
tási rátáitól. A részvételi ráták csökkenésének (és változásának) zömét
a korskálák végén tapasztalták, ahol jelentõsen csökkent a fiatalok (20
év alatt) és az idõsebbek (55–64 év) foglalkoztatása. A fiatalok mun-
kanélküliségi rátájának csökkenése azzal magyarázható, hogy egy-
részt többen tanulnak tovább, másrészt magyarázható a munkaerõ-
kereslet alacsony fokával. Úgy tûnik, nincs sok bizonyíték arra, hogy
a fiatalok foglalkoztatásának csökkenését ellensúlyozná az, hogy to-
vább tart az oktatás, hanem inkább a munkaerõ iránti alacsony ke-
reslet okozza a problémát. Az idõsebb dolgozók foglalkoztatási rátá-
inak csökkenése – úgy tûnik – korrelációban van a korkedvezményes
nyugdíjazás és a rokkantnyugdíjazás lehetõségével az egész átalaku-
lási idõszakban. Ennek következtében az idõsebb (55–64 éves) dolgo-
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zók esetében a magyarországi foglalkoztatási ráta 16,6 százalékon áll,
azaz az EU-átlag egyharmada-fele körül mozog.

Egyrészrõl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 1992 óta
gyûjtött munkanélküliségi adatok, valamint másrészrõl az Országos
Munkaügyi Módszertani Központ (OMMK) által regisztrált munka-
nélküliségi adatok eltéréseket mutatnak a munkanélküliség számítá-
sában. A különbség fõ okai az eltérõ definíciók és az eltérõ módszerek
használata. Ez azzal magyarázható, hogy a regisztrált munkanélküli-
ek között szerepelnek azok is, akik az ILO szigorúbb definíciója sze-
rint nem tartoznak a munkanélküliek közé. Arra utalnak, hogy a tár-
sadalombiztosítási és az egészségügyi átutalásokkal kapcsolatos jogo-
sultsági szabályok miatt a regisztrált munkanélküliségi adatokra ki-
hatnak a jogi-igazgatási környezet változásai. De még ha a KSH mun-
kaerõ-felmérése módszertanilag semlegesebb is, sem ez, sem a regiszt-
rált munkanélküliségi adatok nem tudják számításba venni a rejtett
munkanélküliséget vagy a feketegazdaságot, amit a GDP 26–31 szá-
zalékára becsülnek egyes szakértõk.

Általában a magyarországi munkaerõ képzettségi szintje az elmúlt
évtizedben emelkedett a munkaerõpiacra belépõ új szereplõk maga-
sabb képzettségi szintje és az alacsonyabb képzettségi szintû munka-
erõ részvételi/foglalkoztatási arányának csökkenése miatt. Az okta-
tási eredmények anyagi elismerését tekintve egyre nõ a szakadék az
állami és a magánszektor között.

Elvárások, prioritások

Az EU Bizottság vizsgálatának célja az, hogy az egyes országok ille-
tékes szerveivel együttmûködve feltárja, mely jelölt országok értek el
elõrehaladást a foglalkoztatási rendszereiknek az európai foglalkoz-
tatási stratégiához való igazításában elsõsorban az alábbi kérdések
szerint:

A már kialakult munkaerõpiaci struktúrák megfelelnek-e az egy-
séges piacon való részvételnek?

A munkaerõpiaci és a foglalkoztatáspolitikai intézmények elég fej-
lettek-e ahhoz, hogy lehetõvé tegyék a Szerzõdés foglalkoztatáspoli-
tikai fejezetének megfelelõ foglalkoztatási stratégia mielõbbi alkalma-
zását?

A csatlakozásra váró konkrét országban az egész rendszer elmoz-
dul-e az EU foglalkoztatási koordinációs folyamatában való jelentõs
részvétel irányába?

Melyek a humánerõforrás-fejlesztési stratégia prioritásai, amelyek
alapul szolgálnak az ESF vagy ESF-típusú intézkedési tervek és prog-
ramok kidolgozásához?

A fõ feladatok közé tartozik a munkaerõpiac átalakulása terén elért
elõrehaladás felmérése, a munkaerõpiaci intézmények alakulásának
és az EU foglalkoztatási stratégiáját megvalósító foglalkoztatáspoliti-
káknak a vizsgálata.

Az EU szakértõi szerint a közös dokumentumnak el kell ismernie,
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hogy a munkaerõpiacoknak tükrözniük kell a dinamikus piacgazda-
ság mint az egységes piac része szükségleteit, ami magában foglalja,
hogy a munkaerõnek mobilnak, alkalmazkodónak és szakképzettnek
kell lennie. EU-elvárás, hogy az országnak a rugalmas munkaerõpiac
fejlõdését biztosító politikákkal és megfelelõ intézményekkel kell ren-
delkeznie. Ez többek között azt jelenti, hogy hosszú távú szemléletet
kell kialakítani az ismereteken alapuló gazdaságokhoz igazodó ipari
szerkezetváltással és a demográfiai változás hatásaival kapcsolatban.

A magyar kormányzati szakértõk érzékelhetõ célja, hogy alátá-
masztottan megmutassák, a hazai intézményrendszer kész és képes
az EU foglalkoztatáspolitikai koordinációjában való részvételre törté-
nõ felkészülésre, valamint hogy az intézményi alapok kiépültek az
ESF-típusú akciótervek és programok kidolgozásához.

A Gazdasági Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium
és az Oktatási Minisztérium – a Pénzügyminisztérium bevonásával –
1999 júliusában elkészítette az EU Bizottság és a Magyar Kormány
közös értékelésének elsõ szakértõi tervezetét� a középtávú magyar
foglalkoztatáspolitikáról.

A magyar és az EU-szakértõk az elkészült tervezet alapján 1999.
október 20–21-én áttekintették a foglalkoztatáspolitika fõ kérdéseit,
ezt követõen a magyar szakértõk újabb változatot készítettek. A má-
sodik szakértõi tervezetet� az EU Bizottság Szociális és Foglalkoztatási
Fõigazgatósága 1999. november 15-én kapta meg. A következtetések
levonására majd csak az elemzõ, értékelõ rész egyeztetése, elfogadása
után, a következõ munkafázisban kerülhet sor.

A prioritások meghatározásáról szóló szakértõi tervezet elsõ vál-
tozatát a háromoldalú egyeztetési fórum, a Munkaerõpiaci Alap Irá-
nyító Testülete 1999 októberében tárgyalta.� A munkáltatói oldal ré-
szérõl inkább a Munka Törvénykönyve tervezett módosítása, a mun-
kaügyi bíróságok fejlesztése, a minõségbiztosítás oktatási rendszerben
történõ bevezetése, s a vállalkozásfejlesztés kapott elsõdleges figyel-
met, illetve csak olyan keresetalakítási koncepció szerepeltetését java-
solták, amelyet egyik tárgyaló oldal sem kifogásol. A munkavállalói
oldalról egy új foglalkoztatási törvény koncepcióját, a csatlakozás kez-
dõ lépéseinek megjelölését hiányolták, s kérték a dokumentum vál-
tozatairól történõ folyamatos egyeztetést.

A második változatot� a Testület decemberi ülése véleményezte. A
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munkáltatói oldalról a feketegazdaság elleni további lépéseket szor-
galmaztak. A munkavállalói oldalról a munkaügyi tanácsok és terü-
letfejlesztési tanács együttmûködésének jövõjével kapcsolatban fogal-
mazódtak meg aggályok, abból kiindulva, hogy a kormány megszün-
tette a munkaügyi tanácsok képviseleti lehetõségét a területfejlesztési
tanácsokban. Hiányolták a termelékenység növelésére vonatkozó
tervszámok, az intézményfejlesztésre vonatkozó lépések megjelölését.
Sürgették az európai minimálbér szintjéhez történõ felzárkózást.��

A középtávú foglalkoztatási prioritások értékelésérõl szóló elõter-
jesztést az Országos Munkaügyi Tanács a 2000. március 31-ei ülésén
tárgyalta. Az ülésen felmerült, hogy a gazdaság fejlesztését egységes
kormányzati anyagban kell kimunkálni, amiben a foglalkoztatáspoli-
tika megfelelõ alakítását prioritásként kell kezelni. A szociális partne-
rek szerint az anyag nem vizsgál korrelációt a gazdasági növekedés
ütemével és a foglalkoztatás-bõvítõ követelményeket a Magyarorszá-
gon beruházó vállalkozásokkal szemben, nem ad választ sem a bõ-
vülõ munkaerõ-kínálat (100 ezer fõ) elhelyezésének gondjára, sem ar-
ra, hogy miként teremti meg a tervezett 2000 új munkahelyet. Nem
vázolja a foglalkoztatáspolitikával is összefüggõ munkajogi harmoni-
záció lépéseit, nem értékeli helyén a bérek és a foglalkoztatási szín-
vonal összefüggéseit. Végül, de nem utolsósorban messze nem a fon-
tosságának megfelelõen tárgyalja a regionalitásra vonatkozó problé-
mákat.��

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv
kidolgozásának szükségessége

Az EU tagországai számára kötelezõ az ún. Nemzeti Foglalkoztatási
Akcióterv elkészítése. A foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket éves
keretben megfogalmazó akciótervek kidolgozása beilleszkedik az ún.
luxemburgi folyamatba. Mint ismeretes, e folyamat kiindulási pontja,
hogy az EU-ban alacsony a részvétel a munkaerõpiacon, összehason-
lítva Japánnal és az USA-val, amely velük szemben versenyképességi
hátrányt jelent. Az EU felismerte, hogy az eredményes közös fellépés
érdekében a monetáris unió mellett „foglalkoztatási unió” létrehozása
is szükséges. A célok elérését foglalkoztatáspolitikai irányvonal segíti.
Az Európai Tanács 1997 decemberében hozott határozata�� nyomán
a tagállamoknak akciótervet kellett kidolgozniuk az irányvonalak át-
ültetésére a nemzeti közigazgatási és jogalkotási gyakorlatba. A négy
„pillérre” (foglalkoztathatóság, vállalkozásfejlesztés, alkalmazkodóké-
pesség, egyenlõ esélyek) épülõ akcióterv kidolgozásának határideje
1998. április 15. volt.
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A hazai akcióterv elkészítése szükségességének gondolata már
1998 tavaszán felvetõdött.�	 Az érvelés szerint ugyan az EU nem várja
el tõlünk, hogy nem tagállamként annak elkészítésére kötelezettséget
vállaljunk, mégis „jó benyomást keltene”, ha összegeznénk azokat a
pontokat, ahol az EU törekvéseivel összhangban vagyunk, s melyek
azok, ahol pótolnunk kellene a lemaradást.

A közösségi vívmányok átvételét segítõ, a kormány által elfogadott
nemzeti program foglalkoztatáspolitikai alfejezete�� megfogalmazza:
„A csatlakozás idõpontjára Magyarországnak fel kell készülnie arra,
hogy követni tudja a foglalkoztatási irányvonalakat, s ennek érdeké-
ben éves akciótervet dolgozzon ki. Ezen kötelezettségre való felké-
szülés érdekében fokozatosan adaptálnunk kell az európai foglalkoz-
tatási stratégia egyes elemei, ki kell építenünk a kapcsolódó tervezési,
végrehajtói és monitoring-mechanizmusokat, sõt ezeket már a gya-
korlatban is alkalmaznunk kell.”

Magam is úgy vélem, bár Magyarországnak még nem kötelezõ ak-
cióterv készítése, azonban a csatlakozás elõkészítését legjobban az se-
gítené, ha az intézményeink képesek lennének az irányelvek adaptá-
lására. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az EU foglalkoz-
tatási elveinek, megoldásainak átvétele kihívást, új gondolkodást,
összetettebb problémakezelést jelent. A normáknak történõ megfelelés
az intézmények munkájának, a szabályozási rendszereknek a jobb
összehangolását igénylik. A csatlakozás folyamata a foglalkoztatáspo-
litika innovációját kényszeríti ki. Éppen ezek miatt indokolt – ha csak
kísérletként – mielõbb elkészíteni az elsõ hazai akciótervet.

Az akcióterv készítésének intézményi alapjai

A tagállami akciótervek kidolgozásának elsõ évi tapasztalatai szerint
az akciótervek vagy a kormány nevében készültek, Franciaországban
például a miniszterelnök bevezetõjével, vagy a már elfogadott kor-
mányzati stratégiára épültek, mint például Írországban. Az akcióter-
vet például Finnországban tárcaközi bizottság, Ausztriában a Munka-,
Egészségügyi és Szociális Minisztérium koordinálásával több minisz-
térium, Dániában a Gazdasági és a Munkaügyi Minisztérium közösen
készítette. Írországban a Vállalkozási és Foglalkoztatási Minisztérium
– az említett módon – állította össze.��

Az akcióterv hazai elkészítése az új kormányzati struktúrában
összetett koordinációt igényel, értelemszerûen részt kell vennie a
munkában a Gazdasági Minisztérium, a Szociális és Családügyi Mi-
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nisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Pénzügyminisztérium szak-
értõinek. Sajátos szerepe miatt be kell vonni a Miniszterelnöki Hiva-
talt is, sõt az új struktúra kialakításának, mûködésének kezdeti idõ-
szakában felvetõdött e „tárca” irányító szerepének szükségessége/le-
hetõsége is.

Az összkormányzati egyeztetésre azért is szükség van, mivel 1998-
ban a Munkaügyi Minisztérium feladatait megosztották a Gazdasági
Minisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium és az Oktatási
Minisztérium között.

A foglalkoztatás terén viselt intézményi felelõsségi rend szerint a
Gazdasági Minisztérium felel a foglalkoztatáspolitikáért, a társadalmi
párbeszédért és a munkahelyteremtõ programokért, a Szociális és
Családügyi Minisztérium felel a „passzív” intézkedésekért (szociál-
politika és a munkanélküliek reintegrálása), a megyei munkaügyi
központok és a regionális oktatóközpontok irányításáért. Az Oktatási
Minisztérium felel a képzésért és a szakképzésért.

A megyei munkaügyi központok felelnek mind az aktív intézke-
dések (munkaerõpiaci szolgáltatások és munkaerõpiaci programok)
és a passzív intézkedések (munkanélküliségi segély) megvalósításáért.
E minisztérium munkáját segíti az Országos Munkaügyi Módszertani
Központ��, amely más hasonló nemzeti szervezetekkel összehasonlít-
va, elsõsorban a szolgáltatások fejlesztését célozza, és nem a regionális
és helyi egységek mûködésének felügyeletét vagy a foglalkoztatáspo-
litika közvetlen megvalósítását. Ugyancsak segíti a Munkaügyi Kuta-
tóintézet.

A Munkaerõpiaci Alap�� az a fõ pénzügyi eszköz, amellyel mind
az aktív, mind a passzív foglalkoztatási intézkedések, valamint az ál-
lami foglalkoztatási szolgálat finanszírozható. Ez a munkavállalók és
a munkáltatók befizetéseibõl áll. Az Alapot a Szociális és Családügyi
Minisztérium kezeli.

Az összes intézményi szereplõ koordinációját segítheti a Munka-
erõpiaci Alap (tripartit) Irányító Testülete, amely sajátos koordináló
fórumként mûködik a Gazdasági Minisztérium, a Szociális és Család-
ügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminiszté-
rium között. A bonyolult kormányzati struktúra miatt indokolt magas
rangú foglalkoztatási szakértõkbõl álló koordináló bizottság felállítá-
sa. Célszerû lenne továbbá a megyei munkaügyi központok és a re-
gionális fejlesztési szervezetek közötti együttmûködést a jövõben
megerõsíteni.
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A szociális partnerek bevonása

Az EU-elvárások szerint a csatlakozási folyamatban jelentõs szerep
jut a szociális partnereknek. Hazánkban a szociális párbeszéd 1998-
ban kezdett reformja révén a Gazdasági Tanács a gazdasági konzul-
táció átfogóbb intézményévé vált. A szociális partnereken túl más sze-
replõk is, pl. a Magyar Nemzeti Bank, a Bankárszövetség, a Tõzsde
Tanács, a multinacionális befektetõk képviselõi, valamint a gazdasági
kamarák is részt vesznek a Tanácsban. A háromoldalú Országos Mun-
kaügyi Tanács vált a foglalkoztatási és munkaügyi kérdések központi
konzultatív fórumává. Fõ funkciója, hogy konzultációt folytasson a
munka világával kapcsolatos kérdésekrõl és megtárgyaljon bizonyos
munkaügyi problémákat. Az Országos Munkaügyi Tanács Munka-
erõ-piaci Bizottsága – amely a Gazdasági Minisztérium titkársági se-
gítésével mûködik – már 1999 augusztusában tárgyalta az akcióterv
elkészítésének munkaprogramját.�� A munkaadói oldal felajánlotta
olyan konferenciák szervezését, ahol a tagvállalatok véleményét a kor-
mányoldal képviselõi megismerhetik. A munkavállalói oldal nyitott-
ságát fejezte ki a feladatok közös megoldására.��

Az akcióterv hazai készítésének forgatókönyve – reményeink sze-
rint – el fog térni a korábbi, illetve más stratégiai dokumentumok
készítési, véleményezési rendjétõl. Ugyanis például az akciótervre vo-
natkozó irányvonal 16. célkitûzésének megvalósítása a mai egyezte-
tési típusú munkát meghaladó, intenzívebb együttes munkát kíván a
munkaszervezet modernizálása, a rugalmasabb munkaidõrendszerek
kialakítása területén a szociális partnerektõl munkahelyi szinten. A
17. célkitûzés rugalmasabb alkalmazkodást lehetõvé tevõ szerzõdés-
típusok kialakítását szorgalmazza, amelyek megfelelõ biztonságot, s
lehetõség szerint magasabb szakmai státust biztosítanának a munka-
vállalók számára, de ezek nem jöhetnek létre a szociális partnerek
egyetértõ, megvalósító szerepe nélkül.

A foglalkoztatáspolitika fejlesztési irányai

A középtávon szükséges intézkedéseket célszerû a négypilléres szer-
kezetben tárgyalni. Ennek megfelelõen az eddigi szakértõi munkála-
tok alapján az alábbi kihívások és irányok azonosíthatók:��
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I. A foglalkoztathatóság javítása

A munkanélküliség a fiatalokat, különösen a 15–24 éves korosztályt
az átlagnál nagyobb mértékben sújtja. Célként tûzhetõ ki, hogy ne
növekedjen a munkanélküli fiatalok aránya. A fiatalok képzésbe tör-
ténõ bevonása a legsikeresebb programok közé tartozik. Külön pro-
gram indokolt a hátrányos helyzetû és az iskolarendszerbõl lemor-
zsolódott fiatalok részére. Meg kell teremti a pályaválasztás és pálya-
korrekció kiépítéséhez szükséges feltételeket. Az iskolából kilépve a
munkába állás megkönnyítése céljából az iskolai és az iskolán kívüli
oktatási rendszereket hatékonyabbá és harmonizáltabbá kell tenni
(azon fiatalok számát növelni, akik a szakmai tanulmányaikat szak-
képzettség megszerzésével fejezik be).

A tartós munkanélküliség leküzdése céljából – amely az összes
munkanélkülinek kb. a felét teszi ki – a kormány a Munkaerõpiaci
Alapból jelentõs összegeket fordított különféle intézkedésekre. A fõ
nehézség az, hogy a hosszú távon munkanélküliek iskolázottsági
szintje alacsonyabb a munkanélküliek átlagánál, akik iskolázottsági
szintje szintén messze elmarad a foglalkoztatottakétól. További kor-
látot jelent a motiváció hiánya. A tartósan munkanélkülieknek a mun-
kaerõpiacba való reintegrálása elõmozdítása céljából a kormány aktív
és passzív intézkedésekbõl álló csomagot vezetett be:

• A munkanélküliek bérét pályakezdõk esetében a regisztráció
után 3 hónap elteltével 6 hónapig a Munkaerõpiaci Alapból max.
50–100 százalékban támogatják.

• A kormány átvállalja a bérek után fizetendõ hozzájárulásokat
olyanok esetében, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

• Közlekedési támogatást nyújt, ha a foglalkoztatási lehetõség te-
rületi mobilitással jár.

• A munkáltatók speciális támogatásra jogosultak beruházások és
új munkahelyek teremtése esetén, ha e fejlesztések révén tartósan
munkanélkülieket vagy marginalizálódott szociális csoportokat vesz-
nek fel munkára.

A kormány 1997 óta komplex programokat indít a tartósan mun-
kanélküliek munkaerõpiaci felzárkóztatására, reintegrálására és kép-
zésére.
� Az önkormányzatok bevonásával a helyben található mun-
kahelyek maximális kihasználásával segíti elõ reintegrálódásukat.

Az aktív munkaerõpiaci politika szerepe és az aktív intézkedésekre
fordított költségeknek a GDP-hez viszonyított aránya mindig tükrözte
az aktuális gazdasági és foglalkoztatási helyzetet, valamint a kormány
prioritásait. A ráfordítási arány 0,4 százalék volt 1995-ig, és azóta 0,3
százalék körül alakult. A kormány arra törekszik, hogy a passzív el-
látásokat fokozatosan aktivitásra ösztönzõ támogatások váltsák fel.

A humánerõforrás-fejlesztés területi testületei, ezek között a me-
gyei (regionális) munkaügyi tanácsokban és szakképzési bizottságok-
ban részt vevõ szociális partnerek nem elég szakszerûen érvényesítik
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a gazdaság igényeinek megfelelõ foglalkoztatáspolitikát. Fontos lenne
a szociális partnerek felkészültségének növelése, amely a munkaügyi
és területfejlesztési tanácsok, a szakképzési bizottságok tagjainak szer-
vezett és a feladatoknak megfelelõen differenciált képzésével, a tes-
tületeknek a tervezésre, a pályáztatás és a projektfinanszírozás felada-
tainak ellátására, a hazai és az EU-források kihasználására való fel-
készítéssel valósítható meg.

A fiatal és felnõtt munkanélküliek képzésének támogatása megol-
dottnak tekinthetõ, a munkavállalói rétegek képzését pedig számot-
tevõen fogja segíteni a gazdálkodó szervezeteknél a szakképzési hoz-
zájárulásból felhasználható hányad (bruttó béralap 0,5 százaléka).
Ugyanakkor készül az átfogó kormányzati stratégia az élethosszig tar-
tó tanulás megvalósítására. A cél a munkavállalók munka melletti
tanulási, képzési feltételeinek megteremtése, az állampolgári jogon já-
ró támogatott tanulás feltételeinek biztosítása. Középtávon feladat
mindenekelõtt a munkavállalók és az állampolgárok élethosszig tartó
tanulását a jelenlegi feltételeknél jobban támogató jogszabályi keretek
kidolgozása, különös tekintettel a hátrányos helyzetû rétegek tanulá-
sára és képzésére, azaz a felnõttképzési törvény megalkotása.

Az utóbbi öt év javuló oktatási eredményei ellenére még mindig
magas az iskolai lemorzsolódási arány, különösen a szakiskolában. A
cél a középiskolai (szakközépiskolai és gimnáziumi) beiskolázás nö-
velése, a lemorzsolódás további csökkentése, különösen a hátrányos
helyzetû – ezen belül roma – fiatalok körében, a szakiskolai lemor-
zsolódás mérséklése. Javítani indokolt a pályaválasztási tevékenysé-
get, megteremteni az általános iskolát be nem fejezettek szakiskolai to-
vábbtanulási lehetõségeit.

Az elmúlt években a gazdaság és a központi pénzforrások is elsõ-
sorban a szakközépiskolákat támogatták/támogatják, amely (pl. szá-
mítógép-ellátás fejlesztése révén) hozzájárult a fiatalok technológiai,
gazdasági változásokra való felkészítésére. Ugyanakkor a szakisko-
lákból (szakmunkásképzõ iskolákból) kikerülõ tanulók nem mind-
egyik szakmában rendelkeznek megfelelõ színvonalú technológiai
képzettséggel és általában gyenge az informatikai képzettségük. Cél
a szakiskolák tanulói felkészítésének javítása, a korszerû
munkaerõpiaci igényeknek történõ minél jobb megfeleltetés biztosítá-
sa. A korszerû számítógép-ellátás, multimédia-eszközökkel való fel-
szerelés gyorsítása érdekében az iskolák korszerû eszközökkel való
felszerelése, számítógépes ellátottsága, az internet-hálózatba kapcso-
lás lehetõségének fejlesztése indokolt.

Az iskolarendszerbõl a munkaerõpiacra kilépõ fiatalok munkaerõ-
piaci pozícióit a képzés szempontjából kedvezõtlenül befolyásolja,
hogy a szakképesítések folyamatos korszerûsítése (technika, techno-
lógia) csak késéssel követi a munkaerõpiac igényeit. Ezért fontos a
meglévõ oktatási-képzési infrastruktúra színvonalának emelése, a
szakképesítések tartalmának (korszerû technológiára való felkészítés,
informatikai oktatás erõsítése) folyamatos fejlesztése, az oktatási, kép-
zési intézmények eszközellátottságának javítása oly módon, hogy va-
lamennyi középfokú oktatási intézmény folyamatosan a megfelelõ
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szinten tartott korszerû eszközállománnyal rendelkezzen. Fel kell
gyorsítani az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ szakképe-
sítések tartalmi felülvizsgálatát, és a korszerû technológiák fokozot-
tabb beépítésével a munkaerõpiaci elvárásoknak megfelelõ színvonal-
ra emelni. Az informatikai képzés súlyát és óraszámát emelni szük-
séges. Problémát okoz, hogy a tanítás módszere az átlagtanulóhoz
igazodik, ezért kevéssé alkalmas a lassabban haladók ösztönzésére.

A fiatalok kevésbé ismerik a képzési, továbbtanulási lehetõségeket,
jelentõs részük olyan szakképesítéssel hagyja el az iskolát, amely iránt
a munkaerõpiacon nincs kereslet.

Az OKJ szakképesítések tartalmi felülvizsgálata során ki kell dol-
gozni a modulrendszerû képzés elemeit teljeskörûen, a lassabban ha-
ladók számára felzárkóztató programokat kell kidolgozni a lemorzso-
lódás csökkentése érdekében. Biztosítani kell a roma fiatalok számára
a szakképesítéshez jutás, a középfokú oktatásban való továbbtanulás
feltételrendszerét, a kollégiumi férõhelyhez való jutás feltételeit.

Meg kell valósítani a folyamatos információbiztosítást az országos,
a regionális, illetve helyi munkaerõpiaci, foglalkoztatási helyzetrõl, a
kereslet–kínálat alakulásáról. Biztosítani kell a meglévõ pályaválasz-
tási információs rendszer állandó, folyamatos aktualizálását, és az
internetes hálózaton keresztül valamennyi oktatási intézménybe tör-
ténõ eljuttatását. Erõsíteni kell az oktatási intézmények pályaválasz-
tással foglalkozó pedagógusai folyamatos továbbképzését. Rendsze-
resíteni kell az országos, regionális, illetve helyi munkaerõpiaci, fog-
lalkoztatási elõrejelzések végzését és eredményeirõl a rendszeres tá-
jékoztatást meg kell oldani az oktatási intézmények számára.

II. A vállalkozói szellem megerõsítése

Indokolt áttekinteni a munkahelyteremtésre elõirányzott állami forrá-
sok célirányosabb felhasználásának feltételeit. Fel kell mérni az egyes
tárcáknál a munkahelyteremtés támogatására fordítható erõforráso-
kat, s célzottabb felhasználásukra javaslatot kell készíteni.

Magyarországon kialakult a piacgazdaságokra jellemzõ vállalkozói
szerkezet. A jelenleg mûködõ több mint háromnegyed millió vállal-
kozás 96,3 százaléka mikrovállalkozás, 2,9 százalék – a kisvállalkozás,
0,6 százalék – a középvállalkozás. A szektor – az egyéni vállalkozókat
is figyelembe véve – kiemelt szerepet játszik a foglalkoztatásban. A
munkahelyek közel kétharmad részét a kis- és középvállalkozások ad-
ják. Problémát okoz azonban az alkalmazott nélküli vállalkozások ma-
gas aránya.

Cél, hogy az elkövetkezõ években erõsödjön a vállalkozói szellem,
javuljon a vállalkozások társadalmi elismertsége, foglalkoztatási ké-
pességük növekedjen. Ez a mûködési feltételek javításával, megfelelõ
támogatáspolitika alkalmazásával és a vállalkozási kultúra fejleszté-
sével érhetõ el. Az egyszerû és hatékony szabályozási környezet ki-
alakítását segíti a vállalkozások mûködéséhez kapcsolódó igazgatási
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eljárások egyszerûsítése, az ügymenet gyorsítása és a költségek csök-
kentése, az ún. „egyablakos” ügyintézési rendszer fejlesztése.

A kis- és középvállalkozások ágazati összetételét tekintve megál-
lapítható, hogy a legtöbb kis- és középvállalkozás a szolgáltatások (78
százalék) területén tevékenykedik. E szektorban mûködõ kisvállalko-
zások hozzájárulása a nemzetgazdaság teljesítményéhez versenyké-
pességi problémák miatt elmarad az EU-tagországok átlagos teljesít-
ményeitõl, ami alapvetõen gyenge tõkeellátottságukkal és a kooperá-
ciós kapcsolatok hiányával függ össze. Ezért kiemelt figyelmet kell
fordítani a finanszírozás elérését javító programokra. Ösztönözni kell
a hálózati kapcsolatokat (logisztikai programok, beszerzési társasá-
gok, franchise hálózatok stb). Támogatni kell az információs techno-
lógiák elterjesztését.

A vállalkozói szellem kibontakozása, megfelelõ szintû mûvelése
érdekében a szakképzettségek folyamatos tartalmi felülvizsgálata,
korszerûsítése során a cél a vállalkozóvá válás technikájának, techno-
lógiájának, módszertanának teljes körû elterjesztése, oktatása, a meg-
felelõ ösztönzõ források biztosítása.

A korábbi években kialakult a munkanélküliek vállalkozóvá válá-
sának támogatási rendszere. A munkanélküli járadéknak megfelelõ
összeg tovább folyósítása erõsítette a vállalkozást indító munkanél-
küli egzisztenciális biztonságát. 1997-tõl – pályázat alapján – kamat-
mentes hitelt kaphatnak a vállalkozóvá váló, vagy vállalkozáshoz
kapcsolódó munkanélküliek. A munkanélküliek vállalkozóvá válásá-
nak elõsegítését egyénre szóló tanácsadással és képzéssel kell kiegé-
szíteni.

III. A vállalatok és dolgozóik alkalmazkodóképességének fejlesztése

Az 50 évesnél idõsebb korcsoport munkaerõpiaci részvétele alacsony.
A kilencvenes években az aktív korú nyugdíjasok száma jelentõsen
megnõtt. A kormány felemelte a nyugdíjkorhatárt és egységesíti
mindkét nem esetében. Ez kevésbé teszi vonzóvá a munkaképes kor-
ban történõ nyugdíjba vonulást. Egyes foglalkoztatási eszközök támo-
gatást nyújtanak a tartós foglalkoztatás elõmozdítása érdekében. Az
alkalmazottak az elbocsátás elõtt egy évvel támogatott átképzési tan-
folyamon vehetnek részt. A munkáltatók mind a központi, mind a
decentralizált eszközöket igénybe vehetik a munkaerõ-fölösleg elke-
rülése és a munkahelyek megõrzése céljából.

A képzések jelentõs része túlságosan hosszú, a képzések nem al-
kalmazkodnak a résztvevõk elõzetes ismereteihez, elfoglaltságához, a
felnõttek képzésének módszerei a fiatalok képzési módszereihez ha-
sonlóak. Cél, hogy a munkaviszonyban állók képesek legyenek a tech-
nikai-technológiai váltás következtében elavult ismereteik állandó
megújítására, munkaerõpiaci pozíciójuk javítására. Feladat a további-
akban a nyitott képzés, távoktatás, moduláris képzés, a résztvevõk
egyéni haladási üteméhez, elõzetes ismereteihez igazodó képzési for-
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mák elterjesztése, ezzel megteremteni az egész életen át tartó tanulás
jogi, szervezeti, intézményi, finanszírozási feltételeit.

A kínált képzési programok tartalma túlságosan általános, nem ho-
nosodtak meg azok a technikák, amelyek a megrendelõ vállalat spe-
ciális igényeinek megfelelõ képzési program kidolgozását és végre-
hajtását eredményezik. Cél a képzést végzõk felkészítése a képzési
igények gyors felmérésére, a megrendelõ-orientált képzési programok
gyors kidolgozására és lebonyolítására.

IV. Az esélyegyenlõség politikájának megerõsítése

A roma népesség gazdasági tevékenysége és foglalkoztatási helyzete
radikálisan romlott a kilencvenes években. A kormány 1999-ben egy
új középtávú intézkedés csomagot fogadott el a roma népesség álta-
lános helyzetének javítása céljából. A romák integrációjával és a tár-
sadalmi helyzetük javításával kapcsolatos hosszú távú stratégiát még
ebben az évben kidolgozzák. Cél, hogy a roma népesség sikeresen
vegyen részt az oktatásban az óvodától a felsõoktatásig, javuljon a
kulturális élete (beleértve az anyanyelven történõ oktatást), bõvülje-
nek a foglalkoztatási lehetõségeik (pl. a megyei munkaügyi közpon-
tok és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttmûködés ré-
vén), sikeresen terjesszék a foglalkoztatási programokat, vállalkozói
támogatásban részesüljenek, a mezõgazdaságban és a regionális fej-
lesztésben szociális földprogram valósuljon meg, prioritást kapjanak
azok a települések, ahol a roma népesség aránya nagyobb az átlagnál,
jobban valósuljanak meg a diszkrimináció-ellenes programok.

A fogyatékosok a társadalom egyik leghátrányosabb helyzetben lé-
võ csoportjának tekinthetõk. Korlátozott a munkaerõpiacra jutásuk,
oktatásban, képzésben való részvételük és egyéb szociális lehetõsége-
ik. Az elõttünk álló években cél a fogyatékos emberek munkaerõpiaci
integrációjának elõsegítése, ami egyaránt jelenti az intézményrendszer
kiépítését, jogi keretek megteremtését, képzésük és foglalkoztatásuk
támogatását. Ez a munka 1997-ben megkezdõdött, létrejöttek a me-
gyei rehabilitációs bizottságok, kialakításra került a munkaközvetíté-
süket szolgáló kiegészítõ informatikai rendszer.

A munkavállalási korú nõk foglalkoztatottsága visszaesett, a mun-
kanélküliség nem járt együtt a részmunkaidõs foglalkoztatás bõvülé-
sével. A gyermeknevelés, különösen több gyermek vállalása rontja a
nõk munkavállalási esélyeit. Olyan családbarát politika kívánatos,
amely a gyermeknevelés és a foglalkoztatás összehangolását segíti.
Erre az alapelvre épül a Nemzeti Családpolitikai Koncepció. Meg kell
teremteni az anyagi és jogi feltételeit annak, hogy a szülõk egyike
kisgyermekét hároméves koráig otthon gondozhassa. Speciális
reintegrációs képzésekkel kell segíteni a gyermekgondozási szabad-
ságról munkába visszatérõk harmonikus visszailleszkedését.

Magyarország régiói (azaz a megyék, valamint 7 földrajzi régió)
jelentõsen eltérnek a fejlettség tekintetében, zömmel történelmi okokra
visszavezethetõen a gazdasági átalakulás során ezek a különbségek
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tovább mélyültek a mezõgazdaság és az ipar kritikus területeinek
összeomlása miatt, bár a földrajzi helyzet, az elavult infrastruktúra, a
helyi munkaerõ nem megfelelõ szakképzettségi struktúrája (és külö-
nösen a dolgozók mobilitásának alacsony szintje) egyaránt fontos té-
nyezõk.

A legújabb adatok arra utalnak, hogy a gazdasági növekedés be-
indulása sem tudta csökkenteni ezeket a jelentõs különbségeket, sõt,
ezek továbbra is nõnek, bár talán lassúbb ütemben. Például a mun-
kanélküli ráta gyorsabban csökkent azokban a megyékben, amelyek
eredetileg is jobb helyzetben voltak, mint a hátrányosabb helyzetûek-
ben.

A munkaerõpiacon tapasztalható regionális eltérések csökkentése
céljából a kormány nagy jelentõséget tulajdonít a közlekedési infrast-
ruktúra fejlesztésének (elsõsorban a közúthálózat fejlesztésének) a
gazdaságilag hátrányos helyzetû területeken, és az átlagosnál na-
gyobb támogatásokat nyújt – az adókedvezmények mellett – a beru-
házások ösztönzése céljából. Magyarországon a helyi foglalkoztatás
fejlesztésének legjelentõsebb eszköze a helyi szintû közmunka támo-
gatása, míg szélesebb területeken ez a közmunkaprogramok szerve-
zését jelenti.

A gyors ütemben terjedõ közhasznú társaságok és szervezetek, va-
lamint az ezeket mûködtetõ gazdasági társaságok a helyi közösségek
foglalkoztatási potenciálja fejlesztésének fontos intézményei. Az ilyen
helyi fejlesztést különbözõ „ernyõszervezetek” támogatják, amelyek
közül az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a legfontosabb. 1998
óta a megyei munkaügyi központok is jogosultak nonprofit
munkaerõpiaci tevékenységek finanszírozására, de az e célra fordított
kiadásaik még nem jelentõsek. Cél az összhang biztosítása az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapítvány és a munkaügyi központok e téren
kifejtett tevékenysége között.

A gyermeknevelés miatt vagy egyéb családi okból a munkaerõpi-
acról kilépõ nõk szakmai ismeretei elavulnak, ezért nehezen találnak
munkát. Cél segíteni a munkaerõpiacról hosszabb-rövidebb ideig, kü-
lönbözõ okból kilépõ nõk munkaerõpiaci reintegrációját. Olyan spe-
ciális, célcsoport-orientált képzési programok kidolgozása szükséges
a munkaerõpiacra visszatérni szándékozó nõk számára, amely tartal-
mazza egyrészt ismereteik felújítását, másrészt a munkaerõpiaci be-
kapcsolódásukat segítõ készségek, képességek fejlesztését is.

Az akcióterv kidolgozásának néhány tartalmi kérdése

Az EU Bizottsága által javasolt 2000. évi irányvonalak�� lényegileg
nem különböznek az elõzõ két év irányvonalaitól. Az irányvonal szá-
mos területet felölel, de nálunk különös hangsúlyt kapnak olyan kér-
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dések, amelyek egyáltalán nem, vagy csak nehezen illeszthetõk a
megadott szerkezetbe. E „nem kompatibilis” problémakörök közül ki-
emelem a mobilitás támogatása, a feketegazdaság leküzdése, a meg-
elõzõ programok, valamint a munkahelyteremtés támogatása téma-
köreit.

a) A mobilitás támogatása: Hazánkban a mobilitási kényszer igen
erõs, összefüggésben a regionális munkaerõpiaci különbségekkel, a
versenyszféra és a költségvetési szféra közötti bérkülönbségekkel, a
fizikai és a szellemi dolgozók bérkülönbségeinek növekedésével, a
költségvetési szféra további szûkítésével. A területi mobilitás elõsegí-
tésére a kormány számos intézkedést tett. A munkáltatók számára
elõírta a bejáró dolgozók közlekedési költségei többségi hányadának
– az igénybe vett közlekedési módtól függõen 85–90 százalékos –
megtérítését. A regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása esetén a
munkáltató és a munkavállaló további állami támogatásban (pl. lak-
hatási támogatás) részesülhet. Amennyiben a munkáltató kedvezõtlen
munkanélküliségi helyzetû térségben toboroz munkaerõt, költségtérí-
tési kedvezményt is kaphat.

A szakmai mobilitás elõsegítésére a kormány megteremtette az
alapvetõ jogi kereteket, széles körû hálózatot hozott létre. A tanköte-
lezettségi kort felemelte, az állami felsõoktatásban a tandíjat eltörölte,
a második szakképzettség megszerzését is ingyenessé tette. A közép-
fokú szakképzõ intézményekben folyó képzés tantervi fejlesztéseinél
a szakmai orientáció, illetve a széles alapozású szakmai elõkészítõ
bevezetésével lehetõvé tette, hogy a választandó konkrét szakmai
specializáció a munkaerõpiaci igényeknek rugalmasabban megfelel-
jen. Az oktatási piac szabályozása érdekében a nem állami oktatási
vállalkozások alapvetõ minõségi követelményeit elõírta és azt ellen-
õrzi. A regisztrált munkanélküliek képzését, átképzését szakosodott
intézményrendszer, s a Munkaerõpiaci Alapból finanszírozott eszköz-
rendszer segíti.

A kormány a regionális munkaerõpiaci különbségek csökkentését
nem a területi munkaerõ-mobilitás támogatása arányának további nö-
velésével, hanem alapvetõen az érintett térségek felzárkóztatásával kí-
vánja elérni, összefüggésben azzal is, hogy mind a határon belüli,
mind a határon kívülre irányuló magyar mobilitás tradicionálisan ala-
csony. A térségi felzárkóztatást segíti a helyi humánerõforrások meg-
tartásának, fejlesztésének támogatása. Elsõsorban ebbe az irányba hat
a szociális lakások önkormányzati építésének középtávon bevezeten-
dõ, új támogatási rendszere. Fontos a regionális különbségek moni-
torozása, a régiók közötti strukturális és szociális különbségek csök-
kentése érdekében.

A szakmai mobilitás támogatását erõsíteni kell. Az iskolarendszer-
bõl a munka világába való átmenet megkönnyítésére az iskolarend-
szer javítása, az egyes intézmények, illetve iskolai szintek közötti át-
járás rugalmasítása, a technológiai és a gazdasági változásokra való
felkészítés erõsítése szükséges. Az iskolák és intézmények számára
segítséget kell adni a modern, az EU-hoz igazodó gazdaságnak meg-
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felelõ képzettségû, korszerû munkavállalói tulajdonságokkal rendel-
kezõ munkaerõ képzéséhez.

b) A feketegazdaság leküzdése: A feketegazdaság valójában minden
tagállamban problémát jelent. Hazai leküzdése és az abban részt ve-
võknek az adózott munkahelyekre való átcsoportosítása céljából to-
vább kell csökkenteni a béradókat és erõsíteni az adóelkerülés ellen-
õrzését. A feketegazdaság visszaszorítását célzó intézkedések közül
elsõsorban a vállalkozókat érintõ egyszerûsítéseket lehet jelentõsnek
tekinteni. A kis- és közepes vállalkozók széles körét érinti az átalány-
adózás választási lehetõségének a kibõvítése, amely adminisztrációs-
teher-csökkenéssel és adott esetben kedvezõbb adózással is jár, így
közvetetten a feketegazdaság fokozatos fehérítésére is módot nyújt.
A 2000. évi szabályok számos olyan egyszerûsítõ intézkedést tartal-
maznak, amelyek tovább csökkenthetik az adózók terheit, ezzel hoz-
zájárulva az adóelkerülések mérsékléséhez. Mint ismeretes, 1999-tõl
a társadalombiztosítási járulékokat is az állami adóhatóság szedi be,
a korábbi társadalombiztosítási igazgatási szervek beszedõ apparátu-
sának átvételével. A két szervezet összeolvasztása és az egységes adó-
és járulékbeszedés rendszerének kialakítása a vége felé közeledik. A
járulék- és jövedelemadó-alapok hasonlósága következtében a két be-
szedõ szervezet integrációja nagyságrendileg megnövelt ellenõrzési
kapacitást eredményez, amely a jövedelemadó- és járulékeltitkolás,
ezen keresztül a fekete foglalkoztatás feltárására fordítható.

A fekete foglalkoztatás elleni szigorúbb fellépés igénye tükrözõdik
az adójogi szabályokban is: a be nem jelentett alkalmazott foglalkoz-
tatása esetén szigorú szankciók, intézkedések (pl. üzletbezárás, tevé-
kenység felfüggesztésének elrendelése) alkalmazhatók.

c) A megelõzõ programok mûködtetése: A megelõzõ programok sajnos
még kevésbé ismertek nálunk. Ez a hiány még a korábbi gyakorlatban
gyökerezik. A terápia dominanciája mellett a megelõzési célokat min-
dig elsõsorban azok az intézmények szolgálták, amelyek ösztönzik a
munkanélküliek visszatérését a munka világába a passzív helyzetbõl.
Ezzel együtt voltak olyan lépések is, amelyek szigorúbb kritériumokat
állapítottak meg a passzív intézkedésekre, vagy átalakították azokat
az újbóli foglalkoztatás támogatásává. A munkanélküliség megelõzé-
se és a gazdasági tevékenység fenntartása területérõl kiemelhetõ a
kormány egészségügyi ellátási politikája, amely a következõkre irá-
nyul: az egészség megõrzésének elõmozdítása; a betegségek megelõ-
zése; betegség esetén a gyors felgyógyulás; krónikus betegségek után
a rehabilitáció; és annak elkerülése, hogy csupán rokkantsági nyug-
díjból éljenek olyan emberek, akik még képesek az aktív tevékeny-
ségre. E célok elérése érdekében a kormány különféle intézkedéseket
hozott (többek között az egészséges életmód elõmozdítása; a család-
orvosok és a fogorvosok által tartott szûrõvizsgálatok; tüdõszûrések;
koleszterinszint- és vérnyomásmérési szûrõvizsgálati kampányok;
csontsûrûség-vizsgálatok; családorvosi szolgálat stb.). Az orvosi vizs-
gálatra vonatkozó szabályozások, amelyek a rokkantság fokát állapít-
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ják meg, szigorúbbak lettek. Ez rendszeres ellenõrzõ, felülvizsgálati
tevékenységet is jelent.

d) A munkahelyteremtési rendszerek összehangolhatósága: Hazánkban
számos – egymással nem kellõképpen összehangolt – támogatási
rendszer mûködik kifejezetten a munkahelyek létesítésének elõsegí-
tésére. Természetesen megkülönböztethetõk a versenyszféra, a civil
szervezetek és az önkormányzatok munkahelyteremtõ támogatási
rendszerei. Ma alapvetõ problémát jelent, hogy a helyi programok,
valamint a kormányzati pénzek gyakran nem találják meg egymást
idõben. Cél a térségi programok és a központi, valamint a helyi pén-
zek gyorsabb találkozása. A találkozást segítheti az ún. Átfogó Fej-
lesztési Terv elkészítése, amely a regionális és az ágazati fejlesztési
elképzeléseket egyeztetve jelöli meg a fejlesztési prioritásokat. A Terv
egyik (6.) prioritása a foglalkoztatás és humántõke fejlesztése. A terv-
készítés intézményi felelõsségi rendje azonban meglehetõsen bonyo-
lult. A Terv készítéséért a GM, a Foglalkoztatás és humántõke fejlesz-
tése fejezetért az OM felelõs, ugyanakkor a fejlesztési pénzek legje-
lentõsebb forrását a Munkaerõpiaci Alap jelenti, amelyet az SzCsM
kezel. A jelenlegi gyakorlat szerint az Alapból – többek között – pénz-
eszközt kap az OM (szakképzési alaprész), a PM (célszervezetek tá-
mogatása), a GM (aktív foglalkoztatási célok támogatása).

Az alábbiakban vázoljuk a Munkaerõpiaci Alapból a GM-nek át-
adott ún. Aktív Foglalkoztatási Célelõirányzat ez évi felhasználását
célzó programokat. Továbbra is célterületek maradnak Borsod, Nóg-
rád, Szabolcs megyék, a szénbányászati szerkezetátalakítással érintett
területek, a társadalmilag/gazdaságilag elmaradott térségek.

A versenyszféra munkahelyeinek támogatása területén:
• továbbra is mûködtetjük a GM által kezelt gazdaságfejlesztési

célelõirányzathoz illesztett munkahelyteremtõ támogatási rendsze-
rünket (amely foglalkoztatás vállalása esetén beruházást, a foglalkoz-
tatottak beruházáshoz kapcsolódó kiképzése esetén képzést is támo-
gat),

• a kisvállalkozási munkahelyteremtési támogatást a munkaügyi
központok támogatási rendszeréhez igazítjuk,

• fontosnak tartjuk a munkahelymegõrzési támogatás nyújtását to-
vábbra is (már kisebb létszámú leépítéseknél is), amennyiben a vész-
helyzetben a munkáltató új profil kiépítését vállalja.

A második munkaerõpiacon az ózdi tranzit foglalkoztatási társaság
záró támogatásával számolunk. A szociális partnerek EU-ismeretekre
történõ felkészítésének finanszírozása az elmúlt évrõl ez évre húzó-
dik.
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Az akcióterv szervezeti megvalósításának kérdése

A Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv, illetve általában a munkaerõ-
piaci akciók megvalósításában meghatározó szerepet tölt be a
munkaerõpiaci szervezet. A munkaerõpiaci szervezetet 1990-ben hoz-
ták létre, ez az Országos Munkaügyi Módszertani Központból, 19 me-
gyei, valamint a fõvárosi hivatalból és 176 helyi foglalkoztatási kiren-
deltségbõl áll. A megyei és a helyi egységek játsszák a fõ szerepet a
munkaerõpiaci szervezet tevékenységében. A kirendeltségek a szol-
gáltatások széles körét nyújtják, többek között munkaerõpiaci prog-
ramokat szerveznek és passzív munkaerõpiaci intézkedéseket is fo-
ganatosítanak. A szervezet jellemzõ adatai: Foglalkoztatottak száma:
4400 fõ, Tanácsadók száma: 1420 fõ, Lakosság/sûrûség, személy/hi-
vatal: 57,4 ezer, 1 tanácsadóra jutó munkanélküli (évente): 850 fõ.

A regisztrált munkanélküliek közvetítés útján történõ elhelyezése
a munkaerõpiaci szervezet alapfeladata. A szervezet a regisztrált
munkanélküliek közül havonta mintegy 3 százalékot helyez el, a kép-
zésbe lépõk aránya havi 1 százalék. Középtávon a munkába helyezés
5–10 százalékkal, a képzésbe történõ bevonás 25–30 százalékkal nö-
velhetõ. A cél elérése érdekében a tanácsadói tevékenységek javítása,
a közvetítõi szolgáltatás, a vállalati kapcsolattartás megerõsítése szük-
séges. A sérülékeny rétegek számára kiemelt támogatásokat biztosító
komplex programok indokoltak. Tovább erõsíti a szervezet kapcsola-
tát a civil szervezetekkel, a családsegítõ központokkal és a kisebbségi
önkormányzatokkal.

A munkaerõpiaci szervezet korszerûsítése részeként a helyi foglal-
koztatási irodák több mint felére kiterjedõ országos számítógépesített
rendszert vezettek be Magyarországon, a teljes hálózat kiépítése vár-
hatóan 2001. december 31-ig valósul meg. A szervezet közvetítési te-
vékenységének piaci részesedése 7 százalék, a magánközvetítõké 2,4
százalék.

A szolgáltatási hálózatnak és a munkaerõpiaci szervezet által nyúj-
tott szolgáltatások körének megfelelõen a szolgáltatások fejlõdése Ma-
gyarországon meglehetõsen jó szintet ért el, ugyanakkor tovább kell
javítani a szolgáltatásokat, különösen azok minõségét, az állomány
szakképzettségét és a munkaerõpiacon az elhelyezési szolgáltatások,
fõként a munkaközvetítés szerepét. Az EURES
	 hálózattal való össze-


��� � ����� ���������������������� ���������� �� ������ ���������

����� �����	 43

)3 0����� ������� ������ �K�
#	�	 2�� ������� /��������	�	��� 0�������	�	 .�+G�01�
����� ,( ,���#�	� �� ���� �����	�� ���������������� ������������ �� � ���������� ,��&
������	�	��� .	�"������1 ����	��� ����#���$��-�� * 0�������	 ����-�"�� �� ������� �����&
��(���$� ������	� ���� ��"���	���� 
��	
��� � ��������������	 �� ������� �������(���&
$��� * 0�������	 ������	 ���$����	�	 	��	 �� ������� +������ �� �� ���� 	���������
������ ������
���	'	( ������	����� * ������	��� ��� ���	�� �;: 	���$��#� ���#�-� �K&
�
#��� 	������ ���	 *���	���"���  ������"��� H����"��� /���������"��� /���$��������"���
6���	������"��� @
�
�������"��� �����#��� L�������"��� E����������"��� 4�B��"���&
"��� <�����#��"��� 6�������"��� F��	������"��� 0�����������"��� 0��#������"�� �� ��
����!�	 ��������"�� ��� * 0�������	 $��-� ��,����$������ 	���$��#����� �� ������	(� ���'	&
����2-	����� 	�����	�� � ������������� ���������#���	 �� � $���� �������(��������
������'	���	�



kapcsolódás a munkaerõpiaci szervezet mûködése és a humánerõfor-
rások további javítását igényli.

A középtávú foglalkoztatási stratégia elõkészítése

Az említett szakmai munkálatok természetesen összekapcsolódnak
egymással. A prioritások megfogalmazásában segít a már korábban
elkezdett stratégiai munka, a prioritások meghatározzák az akciók kö-
zelebbi célját, fontossági rendjét, az akciók egyik fontos területe a
munkahelyteremtési támogatási rendszer mûködtetése, amelyhez
ugyancsak stratégiai keret szükséges.

Az EU által megkívánt hosszú távú szemlélettel készülõ ún. nem-
zeti foglalkoztatási stratégia a keresleti, kínálati prognózison alapulva,
a kereslet–kínálat mennyiségi és minõségi eltérése okainak feltárását
és a stratégiai irányok meghatározását célozza. A munkában részt
vesznek a kutatók, a szociális partnerek, a munkaügyi tanácsok, va-
lamint a foglalkoztatáspolitika napi megvalósítását végzõ szervezetek,
a munkaügyi és az átképzõ központok. A már azonosítható
munkaerõpiaci feszültségek a következõk
�:

• alacsony a részvétel a munkaerõpiacon,
• radikális kínálatbõvülés várható (egyes szakértõi becslések sze-

rint a nyugdíjazási kor felemelése miatt a kínálat bõvülése elérheti az
évi 100 ezer fõt),

• jelentõs termelékenységi lemaradásunk van, ami rontja a ver-
senyképességet,

• a kis- és középvállalkozások, valamint ezek foglalkoztatási ké-
pességei nem elég erõsek,

• a roma foglalkoztatás, s háttérben a romák társadalmi beillesz-
kedése és a folyamat segítésének szintje túlzottan alacsony.

A stratégia kimunkálásának folyamatában a Gazdasági Miniszté-
rium a megyei munkaügyi központoktól megyei részanyagokat kért.
A munkálatok azonban a GM részérõl nem voltak kellõképpen elõ-
készítve, s ez is közrejátszott abban, hogy e munkák a stratégia ké-
szítésénél kevésbé használhatók. Ugyanakkor a központokkal meg-
kezdett új típusú együttmûködés rávilágított arra, hogy elõbb-utóbb
mindenképp átfogó területi tervezési rendszer kiépítése szükséges,
amelynek intézményi alapját adhatják a megyei munkaügyi közpon-
tok.

A stratégia készítésének kezdeti fázisában is már többféle oldalról
fogalmazódott meg vélemény
�, ezek az alábbiakban foglalhatók
össze:

1. Kutatói részrõl megfogalmazott javaslatok:
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• nagyobb figyelmet szükséges fordítani a kisvállalkozók foglal-
koztatási kapcsolataira,

• új, mûködõképes rendszerek kiépítését szükséges megkezdeni,
mindenekelõtt a foglalkoztatás támogatása, szabályozása, megvalósí-
tása, valamint az adó szabályozása területén. Mindehhez a szociális
partnerek bevonása – nekik döntést adva – szükséges,

• le kell állítani a kormányt a Munkaerõpiaci Alap államosításá-
ban.

2. A szociális partnerek, munkaügyi tanácsok részérõl megfogal-
mazott javaslatok:

• jobban kellene a meglévõ intézményrendszerekre támaszkodni,
nem szükséges például a kis- és középvállalkozások támogatására új
ügynökség létrehozása,

• a társadalmi párbeszédet, a szociális partnerek bevonását erõsí-
teni kellene. A helyi, kistérségi munkaerõpiacokhoz igazodóan ki kel-
lene építeni a kistérségi szintû társadalmi párbeszéd fórumát,

• az EU-csatlakozás folyamatában erõsíteni kell a társadalmi pár-
beszéd szerepét,

• a szociális partnerek képzését tovább kell folytatni.

3. A munkaügyi/átképzõ központok részérõl megfogalmazott ja-
vaslatok:

• el kellene kezdeni a munkaügyi központok munkatársainak az
új kihívásokra való felkészítését (tekintettel az új intézményi struktú-
rákra, az új támogatási rendszerek bevezetésére, az EU-csatlakozás
elõkészítésére),

• „kaotikus” a programokat támogató jelenlegi finanszírozási
struktúra, ugyanakkor a régióban lehet egybeterelni a pénzeket,

• az új foglalkoztatási stratégia fogalmazza meg, hogy
– új foglalkoztatási nyilvántartás kiépítése kellene, figyelemmel a

fekete foglalkoztatás szintjének csökkentésére is,
– középtávon újra megfontolandó a megyei központoknak erõtel-

jesebb szerepet adni a munkahelyteremtések támogatásában, hiszen
ez a szervezet az, amely legközelebb van a kistérségi munkaerõpia-
cokhoz,

– újra kell gondolni a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatását,
mivel a mai eszközök akadozva mûködnek,

– a munkaerõpiacnak megfelelõ oktatási rendszer kiépítése szük-
séges.

A stratégiára vonatkozó javaslat több minisztérium közremûködé-
sével várhatóan ez évben a kormány elé kerülhet. A stratégia újabb
fontos eleme lesz az EU-csatlakozásunk elõkészítésének.
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