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„Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen 

mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva 

bárki is eljuthatna.” (Descartes) 

 

 

BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

 

Szakdolgozatom témája a helyi foglalkoztatás szerepének és lehetőségének 

vizsgálata Magyarországon. Ezt a témát nagyon indokoltnak és aktuálisnak találom, 

hiszen ha megnézzük a hazai munkaerőpiacot, láthatjuk, hogy a munkanélküliek 

száma nagyon kedvezőtlenül alakul. A munkahelyek megszűnésével emberek ezrei 

maradnak állás nélkül. A kisebb településekről jellemzően nagyobb városokba 

vándorolnak el a fiatalkorúak, hiszen számukra ott helyben nem biztosított a 

megélhetés, nincs munkalehetőség. Napjainkban egyre gyakoribb jelenségnek 

számít az is, hogy már nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztályból is egyre 

többen hagyják el az országot és vállalnak külföldön állást a jobb megélhetés 

reményében. Ezen problémák kiküszöbölésére részben megoldást jelenhetnek a 

helyi foglalkoztatás különböző típusai és az ezek által nyújtott lehetőségek.   

 

A dolgozat készítése során a fenti problémák orvoslásában a helyi 

foglalkoztatás lehetséges szerepének és feltételeinek feltárásához primer és 

szekunder forrásokat hívtam segítségül. A települések helyzetének megértéséhez és 

helyi kezdeményezéseinek feltárásához szükséges alapadatokat szekunder 

forrásokból merítettem, melyek nagy része a KSH adatbázisából, 

Hernádszentandrás és Rozsály szakmai anyagaiból származó, interneten található 

információkat takar. 
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Az interjú kérdéseit az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért 

Alapítványnál folytatott, hasonló tárgyú kutatáshoz illeszkedően, előre kidolgoztam 

és a mellékletben közlöm. 

 

A kutatásom során azt vizsgálom mindkét település esetében, hogy a 

foglalkoztatási típusok közül melyik jelenik meg és ezek alapján hogyan alakul a 

munkanélküliek munkavállalási esélye. Továbbá kitérek a települési 

kezdeményezések életképességének tanulmányozására is. Ezalatt azt értem, hogy 

rendelkezésükre áll e minden olyan feltétel, amely a fennmaradáshoz szükségesnek 

bizonyul, valamint azt is vizsgálom, hogy ezek a kezdeményezések hogyan hatnak a 

településen és a környéken élők életére. 

 

A dolgozat első részében a hazai munkaerőpiac alakulásával, a 

foglalkoztatottak és munkanélküliek számának változásával foglalkozom a 

rendszerváltástól egészen napjainkig, valamint a hagyományos 

foglalkoztatáspolitikai eszközök munkanélküliekre gyakorolt hatásával. A második 

részben a helyi foglalkoztatás elméleti hátterét ismertetem, amelyre alapozva a 

harmadik fejezetben a helyi foglalkoztatási típusok magyarországi szerepvállalása 

jelenik meg. A két település:- Hernádszentandrás és Rozsály- elemzése előtt egy 

hazai és egy külföldi kezdeményezésről teszek említést. Végezetül a két különböző 

kistérségben található települések vizsgálati eredményeit foglalom össze. 
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1. A HAZAI MUNKAERŐPIACI HÁTTÉR 

 

1.1. A hazai munkaerőpiac helyzete 

 

Az 1990-es évek előtt nem létezett munkanélküliség, hiszen mindenki rendelkezett 

munkahellyel. Ez rövid időn belül megváltozott, hiszen a rendszerváltást követően 

jelentős átalakulás ment végbe hazánkban, amely kemény megszorításokat 

eredményezett. Ekkor Magyarországot számos munkahely megszűnése és egyben 

tömeges munkanélküliség, valamint a gazdaság szerkezeti átalakulása jellemezte. 

(Futó-Hanthy-Lányi-Mihály-Soltész, 2005)   

 

 

1. ábra: A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 

Erre az időszakra tehető a vállalatok, szövetkezetek megszűnése, átalakulása 

továbbá a termelés és a forgalom visszaesése, mindeközben a gazdaságilag inaktív 

réteget képviselők aránya emelkedett. A rendszerváltást követően a népesség 

gazdasági aktivitása csökkent (1.ábra), melyet a mély gazdasági válság váltott ki.  
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Ennek következtében egyre nagyobb szerepet kapott a szürke és fekete 

foglalkoztatás, a foglalkoztatottak jelentős része pedig a nyugdíjas vagy a 

háztartásbeli inaktívak csoportjába léptek. 

 

 

2. ábra: A foglalkoztatottak és munkanélküliek számának alakulása 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatai alapján 

 

A rendszerváltás hatása azonban a foglalkoztatottság alakulásában is érezhető volt. 

Míg a foglalkoztatottak arányában jelentős mértékű csökkenés volt érzékelhető, 

addig a munkanélküliek, a nyugdíjban részesülők és az eltartottak száma a vizsgált 

időszak elején növekvő tendenciát mutatott. Rövid időn belül a munkanélküliek 

számának alakulásában is csökkenés volt tapasztalható. 1997-től a munkanélküliség 

csökkenése mellett a foglalkoztatottság jelentős mértékű bővülést produkált. Ez a 

tendencia 10 év eltelte után nagymértékű fordulatot vett, amit a világgazdasági 

válság eredményezett.  

 

 2008 után a munkanélküliség növekedésének dinamikája láthatóan felgyorsult, 

ezzel ellentétben a foglalkoztatottság esetében csökkenő tendencia volt 

tapasztalható. (2.ábra) 
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3. ábra: A munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 

A munkaerőpiaci pozíció és az iskolai végzettség közötti kapcsolat szoros. (3.ábra) 

A fiatal munkanélküliek esetében a növekedés az elhelyezkedési lehetőségek 

nehézségéből adódik. Látható, hogy hazánkban az egyetemi illetve főiskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya a legkisebb, a legnagyobb hányadot azonban az 

általános iskolával rendelkező fiatalok teszik ki. 

 

Az ágazati struktúrában is jelentős változások történtek. A mezőgazdasági és 

bányászati ágazatban dolgozók aránya a 90-es évek elején több mint 10 százalékot 

képviselt, 2009-re azonban ez az arány kevesebb, mint a felére csökkent. Az 

építőipari foglalkoztatottak aránya 31 százalékra csökkent, miközben a szolgáltatási 

szektorban munkát vállalóké folyamatos emelkedést produkált ezen időszak alatt, 

sőt 2009-ben a foglalkoztatottak 64,5 százaléka ebben a csoportágban dolgozott.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a munkanélküliek számának növekedése nem feltétlenül 

érvényesül negatív hatásként abban az esetben, ha ez a növekedés nem a 

foglalkoztatottság csökkenéséből, hanem az inaktív népesség aktiválásból adódik.  

(Belyó, 2010) 
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1.2. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök szerepe a foglalkoztatási 

helyzet alakulásában 

 

A hazai munkanélküliségi helyzet kezelésére megoldást jelenthetnek az aktív 

foglalkoztatáspolitikai eszközök (4.ábra), melyek az álláskereső munkavállalását 

segítő szolgáltatások és támogatások körét foglalja magába.  

 

 

4. ábra: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (Kovács-Ráczné, 2011) 

 

A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeit alkalmazva, az elmúlt időszakban a 

foglalkozatás bővítésének keretén belül számos intézkedés történt, például 

bevezették a Munkahelyvédelmi Akciótervet, melynek célja, hogy fellendítse a 

gazdaságot hatékony adópolitikai eszközök segítsége által, amely a már meglévő 

munkahelyek megvédésével és újak teremtésével járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához.  

 

Az Akcióterv elfogadásával a munkáltatók számára a foglalkoztatás keretén belül 

számos adókedvezmény lehetőség merült fel, amelyről részletesebb információt az 

1.táblázat szolgáltat.  
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1. táblázat:  

A munkáltatók számára igénybe vehető foglalkoztatási adókedvezmények 

 Részkedvezmény mértéke Kedvezmény időtartama 

25 év alatti pályakezdő (max. 

180 nap biztosítási idő) 

27 % Foglalkoztatás első két éve 

25 év alattiak (180 napot 

meghaladó biztosítási idő) 

14,5 % Életkor eléréséig 

55 év felettiek 14,5 % Az életkor felett folyamatosan 

Szakképzettséget nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatottak 

14,5 % időkorlát nélkül 

Tartós álláskeresők (előző 9 

hónapból 6 hónapig álláskereső) 

27 % 14,5 % 27 % 14,5 % 

Kisgyermekes anyák Foglalkoztatás 

első 2 évében 

3. évben Foglalkoztatás 

első 2 évében 

3. évben 

Forrás: Saját szerkesztés (Tamás, 2011) 

 

Majd létrehozták az Első munkahely-garancia programot, melynek célja a fiatal 

munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javítása valamint az első 

munkatapasztalatok megszerzésének elősegítése. A programra a 25 év alatti 

fiatalok, ezen belül a szakképzetlenek, valamint a tartós álláskeresők 

jelentkezhetnek a munkaügyi kirendeltségeken keresztül. ( Tamás, 2011) 

 

 

5. ábra: Az Első munkahely-garancia program által nyújtott szolgáltatások és 

támogatások (Tamás, 2011) 
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A szolgáltatások magukba foglalják a foglalkoztatási és munkaerőpiaci 

információnyújtást valamint a munkaerő közvetítést. (5.ábra) 

 

A bérköltség támogatást azok a munkáltatók vehetik igénybe, akik 25 év alatti fiatal 

pályakezdők foglalkoztatását vállalják teljes, vagy legalább napi 4 óra keretében. A 

támogatás legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe a munkáltató számára, valamint 

további 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség illeti meg. A támogatás összege 

legfeljebb a minimálbér másfélszerese lehet (147.000 Ft).  

 

A munkába járáshoz szükséges utazási támogatás időtartama pedig megegyezik a 

bérköltség támogatáséval, a támogatás mértéke viszont megoszlik, 86 % a 

munkáltatót, míg a többi -14 százaléka- pedig a munkavállalót terheli. (Tamás, 

2011) 

 

 

6. ábra: Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben érintettek számának 

alakulása 2009 és 2012 között 

Forrás: Saját szerkesztés (Tajti, 2010, 2011, 2012) alapján 

 

Az aktív eszközökben érintettek létszámát tekintve növekvő tendencia 

tapasztalható, sőt 2010-ről 2011-re közel egy milliós nagyságrendű emelkedésről 

beszélhetünk, ahogy azt a 6. ábra is mutatja.  
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Az érintettekre a legnagyobb hatást a közfoglalkoztatás új rendszere gyakorolt, 

hiszen látható, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők száma évről évre emelkedik. 

Ezzel ellentétben 2009-től jelentős csökkenés tapasztalható a munkahelymegőrző 

támogatásban részesülök számában, melynek mértéke 2011-ről 2012-re szinte 

duplájára emelkedett. 2012-ben a képzésekben résztvevők száma, a bér- és 

járulékalapú támogatás nagy létszámmal jelenik meg az aktív eszközök között. A 

vállalkozóvá válás támogatást igénybevevők esetében egyharmados csökkenés 

történt a 2011-es évhez képest. ( Tajti, 2012) 

 

A jövőben a források bővítésére nem igazán lesz lehetőség, sőt az eszközök 

szűkítésére, egyszerűsítésére kell számítani.  Az eszközök átalakítása lehetőséget 

adna a foglalkoztatási támogatások célravezetőbb felhasználására, például a helyi 

foglalkoztatás szerepének erősítésére. 
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2. A HELYI FOGLALKOZTATÁSTÓL VÁRHATÓ ELŐNYÖK 

ÉS A HELYI MUNKAHELYTEREMTÉSI TÍPUSOK 

 

2.1.  Milyen előnyökkel jár a helyi foglalkoztatás? 
 

 

A helyi foglalkoztatás előnye alapvetően abban mutatkozik meg, hogy munkahelyet 

teremt a helyi lakosság számára, ami egyben kiegészítő jövedelemmel párosul.  Az 

itt keletkező jövedelmet helyben tartja a településeken, ezáltal új vállalkozások, 

munkahelyek jöhetnek létre. Hosszú távon mindez a szociális kiadások és a 

szociális ellátást igénylők számának csökkenését eredményezné. A helyben termelt 

jó minőségű, elérhető áron kapható élelmiszerek ugyancsak hosszabb távra 

gondolkodva, jelentősen hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A helyben történő 

előállítás és feldolgozás miatt a szállítás okozta környezetszennyezés mértéke 

minimalizálódik. (Aditus, 2011) 

 

Az fontos jellemzője, hogy aktív közösséget formál, összefogást adott településen. 

Ez az együttműködés és a bizalom megléte elengedhetetlen feltétele a helyben 

történő foglalkoztatásnak, hiszen ezek hiányában nem működhet egyetlen helyi 

kezdeményezés sem. Ezen tulajdonságok és alapok megléte esetén azonban 

példaértékű települési kezdeményezésekről beszélhetünk. 

 

A fejlődéshez a jelenleg érvényben lévő támogatási feltételek változtatása 

szükséges, ugyanis ezek nem ösztönző jellegűek, rövid ideig tartanak, és ez által 

hosszútávon fenntartható munkahelyek létesítése szinte elképzelhetetlen. A 

hátrányos helyzetű településeknek arra kellene törekedniük, hogy a helyben történő 

termelés jelentse az ott élők számára a megélhetést. 
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2.2. A helyi munkahelyteremtés típusai 
 

2. táblázat:  

A helyi munkahelyteremtés típusai 

Lokális kis- és középvállalkozások fejlesztése 

Civil szervezetek által létrehozott non-profit vállalkozások és 

szövetkezetek által létesített munkahelyek 

Önkormányzati közfoglalkoztatás 

Forrás: Saját szerkesztés a „Helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés” c. 

tantárgy keretében tanultak alapján 

 

A gazdaságfejlesztés legjelentősebb céljai között szerepel a munkahelyteremtés 

(2.táblázat), a vállalkozások támogatása, továbbá az önfoglalkoztatás erősítése.  

 

2.2.1. Lokális kis- és középvállalkozások fejlesztése 

 

A mikro-, kis-, és középvállalkozások jelentős mértékben alakítják az ország 

gazdasági helyzetét és jelentős befolyással bírnak a foglalkoztatásra is. A 

vállalkozások létszám alapján történő besorolása az alábbiak szerint lehetséges. 

(lásd 3.táblázat) 

 

3. táblázat:  

A vállalkozások létszám- kategória szerinti besorolása 

A vállalkozások létszám szerinti besorolása 

1-9 fő (mikrovállalkozás) 

10-49 (kisvállalkozás) 

50-249 (középvállalkozás) 

250 feletti vállalkozások 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH módszertan alapján 
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Ahhoz, hogy a helyi kisvállalkozásokban foglalkoztatási arány hosszú távon is 

tartható, vagy növelhető legyen, törekedniük kell a versenyképesség javítására, a 

foglalkoztatottak ösztönzésére, motiválására (lásd 7. ábra) 

 

 

7.ábra: Az eredményes ösztönzés feltételei a vállalati foglalkoztatásban 

Forrás: http://munkaugyilevelek.hu/2006/01/munkahelyi-osztonzes/ 

 

A foglalkoztatottak ösztönzésében kiemelt jelentőséggel bír a versenyképes 

jövedelem. Ez nem véletlen, hiszen ha azt a szót halljuk, hogy ösztönzés vagy 

motiváció, nincs olyan ember Magyarországon, akinek nem a kereset jutna eszébe 

először. Pedig nem csupán erről van szó, ez egy sokkal összetettebb dolog. A 

munkavégzésért kapott jövedelmen kívül rendkívül fontos még a jó munkahelyi 

légkör, az erkölcsi elismerés, valamint a munkáltató által biztosított továbbképzési 

lehetőség. 

 

Egy adott idő eltelte után azonban a bér már nincs ösztönző jelleggel a 

munkavállaló számára, hiszen hozzászoknak, így annak ösztönző ereje csökken.  

A munkahelyen uralkodó légkör természetesen nem áll összefüggésben azzal, hogy 

hány főt foglalkoztat az adott vállalat. Azonban fontos az, hogy a vezető 

folyamatosan értékeli a beosztottak teljesítményét, ami által visszajelzést kapnak az 

általuk végzett munka eredményességéről, vagyis hogy jó vagy rossz munkát 

végeztek. 

Mások tevékenységétől jól elhatárolt feladatkörök, amelyben 
jelentősen megnyilvánul az egyén hozzájárulása 

Lehetővé kell tenni a foglalkoztatott számára, hogy megfelelő 
rálátása legyen a teljesítményre 

Világossá kell tenni a munkavállalóknak a kitűzött célokat 

Az elérhető jutalmaknak és ezek mértékének is ismertnek kell 
lenniük 
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Ahogy azt már említettem a foglalkoztatottak motiválásán túl, fontos és 

elengedhetetlen a kkv-k versenyképessége. Ugyanis ahhoz, hogy a vállalkozások 

működőképesek legyenek, versenyképesnek kell lenniük.  

 

A következőkben a vállalkozások versenyképességének javítását célzó lehetőségek 

(8.ábra) és intézkedések kapnak szerepet. 

 

 

8. ábra: A vállalkozások piaci versenyképességét célzó javítási lehetőségek 

(Jelen-Giday-Kerékgyártó-Mihalkovné, 2010) alapján 

 

Az adminisztrációs terhek minimalizálását úgy lehetne elérni, hogyha az 

adatkérések csak a legszükségesebb területekre terjednének ki. Ez kedvezően hatna 

az adatszolgáltató vállalkozásra, hiszen csekély mértékű többletadminisztrációt 

jelentene számára. Az adminisztrációs eljárások időigénye és költségvonzata is 

csökkenthető lenne, ha a hatósági ügyek elektronikus ügyintézéssel valósulnának 

meg. 

 

A vállalkozások a leghatékonyabban az adókedvezmények által ösztönözhetőek. A 

vállalkozásokat fejlesztésre és tevékenységük bővítésére az adók és járulékok 

alacsony szinten tartásával, egyszerűsített adminisztrációval járó adózási formák 

bevezetésével lehetne motiválni, ösztönözni. Hazánkban sokféle adó és járulék van 

érvényben, amelyek főként az adminisztrációs feladatokat érintik. Éppen ezért 

indokolt lenne összevont adónemek kialakítása az átláthatóbb rendszer érdekében.  

Adminisztrációs terhek csökkentése 

Vállalkozásösztönző adórendszer kialakítása 

Vállalkozói kultúra erősítése 

Információellátás biztosítása 
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Hazánkban a kis- és középvállalkozások töredéke veszi csak igénybe az üzleti 

tanácsadást, amely pedig fontos a vállalkozások számára piaci lehetőségeik 

megismerésének érdekében.  

 

A vállalkozások hosszú távú versenyképességének érvényben maradásához többek 

között szükséges például a versenytársak korszerű menedzsment módszereinek 

megismerése, vállalkozásfinanszírozási technikák és pályázatírási ismeretek 

megszerzése, elsajátítása. Ezek nélkül a vállalkozói kultúra erősítése 

elképzelhetetlen.  

 

A vállalkozások jelentős része azért nem tud hosszú távon eredményes maradni, 

mert nem ismertek számára azok a fórumok, amelyek segítségül szolgálhatnának 

számukra a problémák esetén. Az érintettek számára az információk közzététele 

történhet konferenciákon, rendezvényeken, kiadványokban és interneten keresztül, 

valamint személyes vagy telefonos konzultáció keretén belül. (Jelen-Giday-

Kerékgyártó-Mihalkovné, 2010) 

 

2.2.2.  Civil szervezetek által létrehozott non-profit vállalkozások és 

szövetkezetek által létesített munkahelyek 

 

A civil szervezetek a foglalkoztatás tekintetében egyedi csoportot alkotnak, hiszen 

kettős formát öltenek egyrészt, mint munkáltató, másrészt, pedig mint foglalkoztató 

jelennek meg a munkaerőpiacon. Hazánkban a civil szervezetek a jövőben jelentős 

hatással lehetnek a munkanélküliség csökkentésére valamint a foglalkoztatás 

bővítésére. 

 

A nonprofit szervezetek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy helyi 

szinten összhangba hozzák a kielégítetlen közösségi és lakossági szükségleteket a 

kihasználatlan munkaerőforrásokkal, valamint hogy új lehetőségeket biztosítsanak a 

munkahelyteremtésre.  
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A nonprofit szektort tulajdonképpen alapítvány, közalapítvány, egyesülés, 

egyesület, szakszervezet, köztestület, közhasznú társaság, nonprofit intézmény és 

szakmai, munkáltató szervezet alkotja.  

 

Ahogy a civil szervezetek, úgy a nonprofit szervezetek is kettős funkcióval 

rendelkeznek, az egyik a szociális és házkörüli szolgáltatások nyújtása, másrészről 

pedig a tartós munkanélküliek és az egyéb hátrányos helyzetben élők 

munkaerőpiaci integrációjával foglalkozik. (Csoba-Frey-G.Fekete- Lévai-Soltész, 

2007) 

 

A nonprofit szervezetek képesek  

 

 nulla profit esetén is szolgáltatások nyújtására, 

 a fogyasztók számának növelésére, ami által foglalkoztatás bővülést érnek el, 

mindezt alacsony költségeik révén, 

 serkenteni a lakossági igények fizetőképes keresletté válását. (Frey, 2003) 

A nonprofit szervezetek esetében a hátrányos helyzetűek számára helyi szintű 

foglalkoztatási programok kialakítása jelenthetne megoldást. Az Európai Unió által 

támogatott programok pedig az állam és a költségvetés terheinek jelentős mértékű 

csökkenését eredményezné.  

 

A szociális szövetkezet a szociális gazdaság egyik legfontosabb típusaként 

említhető, amely a hátrányos helyzetűek életkörülményeit próbálják megkönnyíteni. 

A szövetkezetben a közösségi érdekek dominálnak, és egyenrangú, demokratikus 

kapcsolat jellemzi őket.  

 

Céljuk a tagok gazdasági, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi 

szükségleteinek kielégítése, továbbá munkahely teremtése a munkanélküliek illetve 

szociálisan hátrányos helyzetben élő tagok számára. (Konszenzus, 2011) 
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2.2.3. Önkormányzati közfoglalkoztatás 

 

 

A foglalkoztatáspolitika másik legfontosabb eszköze a közfoglalkoztatás rendszere.  

A közfoglalkoztatás alatt gyakorlatilag másodlagos munkaerőpiaci programokat 

értünk, melynek elsődleges célja a munkahelyteremtés, továbbá hogy a 

munkanélküliek mihamarabb visszakerüljenek tartósan az elsődleges 

munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatási program típusait a 4. táblázat tartalmazza.  

 

 

4. táblázat: A közfoglalkoztatási program típusai 

Közhasznú foglalkoztatás 

Közmunka 

Közcélú munka 

Forrás: Saját szerkesztés www.afsz.hu alapján 

 

 

A közfoglalkoztatási formák közül a közhasznú foglalkoztatás jelent meg először 

hazánkban. A nemzetközileg elfogadott definíciója szerint:,, a munkanélküliség 

alternatívája, az állástalanok munkaerő-piaci reintegrációját átmenetileg biztosító 

kényszermegoldás, amely a piaci erők természetes munkahelyteremtő képességének 

az elégtelensége miatt, a versenyszféra működését nem zavaró módon hoz létre 

közpénzek támogatásával pótlólagos munkaalkalmat a közületi és nonprofit szektor 

közérdekű feladatainak ellátására.” ( Frey, 1993) 

  

A közmunka alapvetően nehéz fizikai munkából, környezetvédelmi, kommunális és 

árvízvédelmi feladatok ellátásából tevődik ki. Ennek hátránya azonban, hogy 

szezonális munkát jelent az érintettek számára, így készségeik fejlesztésére 

gyakorlatig nincs lehetőség, ahogy teljesítményük elismerésére sem. Továbbá a 

munkaerőpiacra való visszaállásukat sem teszi lehetővé.  
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„A közcélú munka a települési közfeladatok ellátása céljából szervezett munka, és 

olyan tevékenységeket foglal magába, amelyet valamilyen jogszabály 

önkormányzati feladatként határoz meg. Ezek a munkák lehetnek közfeladatok, 

vagy olyan közhasznú tevékenységek, melyek ellátására az önkormányzatot 

jogszabály kötelezi.” (Ördögh, 2002) 

 

A közcélú munka főbb tevékenységi körei  

 

A közcélú munkák közül a személyi szolgáltatások főként a házi ápolást, az idősek, 

megváltozott munkaképességűek és a fogyatékkal élők gondozását, az ebédhordást 

és a gyógyszerkiváltást foglalják magukba.  

A közművelődési feladatok a közcélú szolgáltatások szervezésének és a 

hagyományőrző programok lebonyolításának segítésére fektetik a hangsúlyt.  

A környezetvédelmi tevékenységek esetében elsősorban a környezeti károk 

helyreállítása, a természetvédelmi területek gondozása, az árvízvédelem és a 

szelektív hulladékgyűjtés játszik fontos szerepet. 

 A környezet gondozása pedig a falugondozásban, a településfejlesztésben, a 

műemlékvédelemben valamint a közterületek védelmében és gondozásában 

mutatkozik meg. (Csoba, 2010) 

 

Ezek a tevékenységek teljes mértékben megegyeznek a közhasznú programban 

szereplőkkel.  
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3. A HELYI MUNKAHELYTEREMTÉS TIPUSAINAK 

ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 

 

A 2. fejezetben már részletesen szó volt a lokális munkahelyteremtés három 

típusának általános hátteréről, ebben a fejezetben azonban bemutatom, hogy mindez 

hogyan is néz ki a gyakorlatban Magyarországon. 

 

3.1. A helyi kis- és középvállalkozások hazai szerepvállalása 
 

A 90’-es években a hazai vállalatstruktúra jelentős mértékben átalakult. A 

nagyvállalatok arányában folyamatos visszaesés volt tapasztalható, míg a kis- és 

középvállalkozások tekintetében fokozatos növekedés volt jellemző. 

 

 

9. ábra: Működő vállalkozások száma létszám kategóriák szerint 2001-2011 

Forrás: Saját készítés KSH adatok alapján 

 

Magyarországon a működő vállalkozás tekintetében az 1-4 fős mikrovállalkozások 

vannak nagyobb súllyal jelen a munkaerőpiacon (9. ábra).  

 

75% 
80% 

85% 
90% 

95% 
100% 

2001 

2003 

2005 

2007 

2009 

2011 

1– 4 fő 5– 9 fő 10– 19 fő 
20– 49 fő 50–249 fő 250  fő és felette 
kis-és középvállalkozások 
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A kis- és középvállalkozások azonban közel arányban jelennek meg, mint az 5-9 fős 

mikrovállalkozások. 

 

 

10. ábra: A kis- és középvállalkozásokban foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatotti létszámon belül 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján  

 

A foglalkoztatás tekintetében azonban ezek az arányok egészen másképp alakulnak. 

Hazánkban a vállalkozások jelentős részét a kkv szektor adja, ami a 2011-es évben 

572.884 vállalkozást jelentett. A mikro- és nagyvállalkozások által foglalkoztatottak 

aránya még a felét sem teszi a kkv szektorban dolgozókénak. A 2011-es adatok 

tekintve a mikrovállalkozások által foglalkoztatottak aránya a teljes foglalkoztatotti 

létszámon belül 38,9 százalék, a nagyvállalkozások esetében 26,5 százalék és a kkv-

k viszonylatában pedig 73,5 százalékos ez az arány.  

 

A 10. ábra adatai alapján elmondható, hogy Magyarországon a kkv szektorban 2005 

óta fejlődés egyáltalán nem volt tapasztalható. A vizsgált időszak alatt sem a kkv-k 

számában, sem ebben a szektorban foglalkoztatottak számában nem történt 

jelentősebb növekedés.  

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

%

 

Mikro Kis Közép 250 feletti KKV 



23 

 

 

Ahhoz hogy ebben a szektorban újabb munkahelyek biztosításáról beszélhessünk 

nélkülözhetetlen feltétele a fejlődés vagy új vállalkozások létrehozása. Ezek jelentős 

mértékben hozzájárulnának a foglalkoztatási helyzet javulásához, ami egyben a 

munkanélküliség csökkenését is eredményezné. 

 

 

3.2. A hazai non-profit vállalkozások és szociális szövetkezetek helyzete 
 

 

A nonprofit szervezetek számának időbeli alakulását a 5. táblázat szemlélteti a 

2005-ös évtől kezdődően egészen a 2011-es évvel bezárólag. 

 

5. táblázat: A nonprofit szervezetek számának alakulása 2005-2011 
Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Szervezetek 

száma 

56694 58242 62407 64925 66145 64987 65561 

Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

A szervezetek számában folyamatos növekedés volt tapasztalható egészen a 2010-es 

évig, amikor egy minimális visszaesés következett be, azonban ennek hatása a 

következő évben már nem volt érezhető, hiszen folytatódott a korábbi növekedési 

ütem. 

 

A nonprofit szervezetek elmúlt évi bevételeinek alakulását a 11. ábra kiválóan 

szemlélteti. 
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11. ábra: A nonprofit szervezetek bevételi forrásai millió forintban kifejezve 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 

 

Az állami támogatások és a szervezetek által generált tevékenységből származó 

bevételek aránya minden évben jelentős mértékben domináltak. A magán 

támogatások azonban csak csekély súllyal jelentek meg a bevételek között. 

 

A nonprofit szervezetek magyarországi foglalkoztatottsági szerepe nem éppen 

tekinthető ideálisnak.  A közel hetvenezer regisztrált szervezetből kevesebb, mint 

négyezer lát el feladatokat szociális területeken, ezen belül pedig kétszáz, 

háromszáz azon szervezetek száma, amelyek foglalkoztatási vagy munkaerőpiaci 

integrációt segítő intézkedéseket helyezik előtérbe. (Kovács-Ráczné, 2011) 

 

Hazánkban a 2006. évi X. törvény
1
, valamint a 141/2006. (VI. 29) Kormányrendelet 

alapján lehetőség van szociális szövetkezet alapítására, amelynek célja a társadalom 

tagjainak ösztönzése arra, hogy legyenek a szociális gazdasági aktív szereplői. Ez 

azonban nem volt ösztönző ahhoz, hogy önszerveződés keretében szövetkezetek 

                                                
1
 A szociális szövetkezet a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet, melynek általános céljai között szerepel, tagjai gazdasági, valamint más társadalmi 

(kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. 
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jöjjenek létre. Ennek következtében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

(OFA) támogatási programokat hirdetett meg, aminek eredményeként 2008 óta 

szociális szövetkezetek működéséről számolhatunk be (12. ábra). Hazánkban a 

szociális szövetkezetek nem minősülnek nonprofit szervezetnek. (Számadó, 2011) 

 

Magyarországon a 2011-es évi adatok alapján a működő szociális szövetkezetek 

száma 253 volt tehető, amely körülbelül 2000 tag és 1000 fő foglalkoztatását 

jelentette változatos foglalkoztatási forma keretében.  

 

 

12. ábra: A szociális szövetkezetek számának alakulása (Németh, 2012) 

 

A hazai szövetkezetek formáinak ismertetéséhez segítségként a Szociális 

Szövetkezetek Országos Szövetségének hivatalos honlapját (www.szoszov.hu) 

vettem alapul. 

 

Ezek alapján az alábbi típusok jelennek meg Magyarországon: 

 

 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációját biztosító szövetkezetek, 

amely főként a hátrányos helyzetűek számára kínál munkalehetőséget, ahol a 

tagok 70 százaléka jó helyzetben lévő, a 30 százaléka pedig integrálandó tag.  

 A helyi közösségi szükségleteket kielégítő szövetkezeti formák elsődlegesen 

a helyi közösségi érdekeket tartják szem előtt. A tagok összetétele a helyi 
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viszonyoknak és tevékenységeknek megfelelő, ahol a tagok lehetnek 

önkormányzatok és karitatív szervezetek. 

 Közösségi vállalkozásként működő szövetkezetek a fenntartható fejlődést 

helyezik a középpontba, továbbá az alternatív gazdasági együttműködésre és 

közösségi értékrend szerinti életforma kialakítására épül. 

 Az iskolaszövetkezetek nappali tagozatos diákok részére kínálnak 

munkalehetőséget, ezáltal igazodva az ő időbeosztásukhoz. 

 Foglalkoztatási szövetkezetek elsősorban a hátrányos helyzetben 

lévő tagok számára munkaerőkölcsönzés, valamint 

munkaközvetítő tevékenység által biztosít munkalehetőséget.
 
 

 

 

13. ábra: A szociális szövetkezetek tevékenységeinek megoszlása a 2011-es 

évben (Frey, 1993) alapján 

 

A szövetkezetek több mint felét szolgáltatásnyújtás, közel 30 százalékát pedig az 

ipari tevékenység teszi ki, a többi tevékenységi forma megjelenése elenyészőnek 

mondható. (lásd 13. ábra) 

 

A szociális szövetkezetek jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi fejlődéshez, az 

összetartó közösségi és társadalmi működéshez, a társadalmi és gazdasági 

stabilizációhoz és nem utolsó sorban a sokoldalú foglalkoztatás megvalósításához. 
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Ha az állam képes lenne adó- és járulékkedvezményeket biztosítana a szövetkezetek 

számára, akkor ebben a szektorban foglalkoztatottak számában jelentős mértékű 

növekedés lenne tapasztalható.   

 

3.3. A közfoglalkoztatás magyarországi helyzete 
 

Korábban már foglalkoztam a közfoglalkoztatás elméleti hátterével, most pedig azt 

mutatom be, hogyan alakult a foglalkoztatottak száma a közmunka, a közhasznú és 

a közcélú programok esetében 2001 és 2009 közötti időszakban. 

 

 

14. ábra: A közfoglalkoztatási programokban résztvevők számának alakulása 

2001-2009 

(Csoba, 2010-Tajti, 2009) 
 

A programok közül a közcélú esetében volt minden évben a legmagasabb a 

foglalkoztatási arány (14. ábra), ezzel szemben a közmunka programban résztvevők 

száma csekély számban jelenik meg a vizsgált évek során. 

 

Megállapítható azonban, hogy a közfoglalkoztatási formák elsődleges célja nem a 

tartós munkanélküliségből kivezető út biztosítása, hanem a munkavállalókon és 

azok jövedelmén való spórolás valamint a rövid ideig tartó támogatott 

foglalkoztatás jellemző.  
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A közfoglalkoztatási program kapcsán tapasztalható problémák kiküszöbölésére 

hozták létre az út a munkához programot 2008-ban, melynek fő célja az volt, hogy 

a tartós munkanélküliek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a 

közfoglalkoztatási programokban. Ezáltal természetesen rendszeres jövedelemhez 

jutnak a munkavállalók és közelebb kerülhetnek a munka világához.  

 

A program további céljai között szerepelt még a segélyben részesülők 

munkaerőpiaci helyzetének javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának 

mérséklésre, valamint a foglalkoztatás növelése. ( Csoba, 2010) 

 

A program problémái a következők voltak: 

 A lehetőségek növekedésének hatására a közfoglalkoztatásban résztvevők 

számában jelentős mértékű növekedés nem volt tapasztalható, hiszen az 

érintettek többsége már a korábbi években is csak ilyen úton jutott 

jövedelemhez 

 A közfoglalkoztatás inkább akadályozó jelleggel jelenik meg a 

foglalkoztatottak körében, ugyanis nem segít a munkaerőpiacra való 

visszakerülésben főként a rövid ideig tartó foglalkoztatás miatt, továbbá az 

önkormányzatok nem képesek érdemi munka biztosítására 

 

A Népszabadság Online 2008. április 18-ai számában a következőképpen 

foglalkozták össze a program lényegét. A munkaerőpiac keresleti és kínálati 

egyensúlyának megbomlása tömeges munkanélküliséghez vezetett, amelyet egyéni 

felelősségként mégis megpróbálunk kezelni. 

 

A következőkben a teljes és részmunkaidős közfoglalkoztatás valamint a teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó bérének időbeli alakulását vizsgálom  

2007 és 2011 között. 
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15. ábra: A közfoglalkoztatás alakulása Magyarországon 

Forrás: Saját szerkesztés a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 

 

 

Látható, hogy a vizsgált időszak elejétől egészen a 2010-es évig a teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak számában folyamatos növekedés volt tapasztalható 

(15.ábra). A részmunkaidős foglalkoztatás esetében azonban kezdeti csökkenés 

figyelhető meg, amely 2009-től növekedésnek indult. A 2011-es évben több mint 60 

ezren dolgoztak közfoglalkoztatásban, ami 30 százalékkal kevesebb, mint 2010-ben. 

Ez a csökkenő tendencia főként a közfoglalkoztatási rendszer átalakításának 

köszönhető. 

 

A közfoglalkoztatási rendszer átalakítása gyakorlatilag a háromszintű, 

közmunkából, közhasznú- és közcélú foglalkoztatás megszűnését jelentette.  

Ezek helyébe 2011. január 1.-től egységesen szabályozott közfoglalkoztatás lépett, 

amely négy különböző támogatási formát foglal magába. (6. táblázat) 

 

A közfoglalkoztatási rendszer új típusaihoz szükséges információkat egyrészt a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat portálja által másrészt a Kormányhivatal 

honlapján található ezzel kapcsolatos információk alapján készítettem. 
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6. táblázat: A közfoglalkoztatási rendszer új formái alapján 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Hosszabb idejű foglalkoztatási forma 

Országos éves közfoglalkoztatási programok 

Kis- és középvállalkozások legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatása 

Forrás: Saját szerkesztés a 

www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=nfsz_kozfoglalkoztatas_tudnik

ell alapján 

 

Az eddigi közcélú foglalkoztatást ezután felváltja az önkormányzati rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás, amelyben csak bérpótló juttatásra jogosult személyek 

foglalkoztathatók. Az önkormányzatok a támogatást csak a kötelezően ellátandó, 

illetve önként vállalt közfeladatok ellátására vehetik igénybe. A nem foglalkoztatott, 

aktív korú, bérpótló juttatásra jogosult napi maximum 4 órában, legalább 2 hónap, 

legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók, amiért a minimálbér, illetve a 

garantált bérminimum felének megfelelő összeget kapnak. 

A közhasznú foglalkoztatást pedig az önkormányzati huzamosabb idejű 

foglalkoztatási forma váltja. A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, 

intézmények vagy önkormányzati társulások pályázaton keresztül kaphatnak 

támogatást feladataik ellátásához. Elsősorban, de nem kizárólagosan a bérpótló 

juttatásra jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap és napi 6-

8 órás munkaidő keretében. A támogatás intenzitása 70-100 % lehet. 

Országos éves közfoglalkoztatási programok esetében az ár- és belvízvédelem, 

közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett új területként vizsgálják a 

megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó 

közfoglalkoztatási lehetőségeket. 

Kis- és középvállalkozások legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatási formája 

alapján a kkv-k a munkaügyi központokhoz benyújtott pályázat alapján kaphatnak 

támogatást abban az esetben, ha bérpótló támogatásra jogosult álláskeresőt 
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foglalkoztatnak. Csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva 

többletfoglalkoztatásra igényelhető.  

2012. április 15-től lehetőség nyílt az elkövetett szabálysértések közérdekű 

munkával történő teljesítésére, amely a munkaügyi kirendeltségeken keresztül 

valósulhat meg, amelyről a Kormányhivatal portálján keresztül informálódhatunk. 

Közérdekű munkára köteles jelentkezni az a személy, akinek a szabálysértési 

hatóság vagy a bíróság közérdekű munkát állapított meg büntetésként, a 

szabálysértési hatóság vagy a bíróság által kiszabott pénzbüntetést illetve helyszíni 

bírságot nem fizette meg, közigazgatási bírságát a hatóság közérdekű munkára 

változtatta át a végzésben.  

Az elkövető a büntetés végrehajtása céljából a foglalkoztatót, jelen esetben az 

illetékes munkaügyi kirendeltséget köteles felkeresni. Az elítélt a kijelölt munkát 

hetente legalább egy napon – pihenőnapján vagy szabadidejében- köteles elvégezni.  

Mivel az érintettek büntetés letöltés céljából vállalják a közérdekű munkát, így a 

munkavégzésükért bért nem kapnak, hiszen egy napi közérdekű munka 6 órás 

munkavégzést jelent, ami 5000 forintnak felel meg alkalmanként.  

A rendszerváltás óta az alkalmazott eszköztípusok esetében érdemi fejlődés volt 

nem tapasztalható a közfoglalkoztatási rendszeren belül. Nemcsak az eszközök 

tekintetében nem volt változás ezen időszak alatt, hanem a tevékenységi körök 

esetében sem. Összességében a közfoglalkoztatás költséges és ugyanakkor mégis 

alacsony hatékonyságú rendszerként működik hazánkban. 
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4.  A HELYI FOGLALKOZTATÁS ESETTANULMÁNYAI,  

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBANSZEREPLŐ  

 

A hazai és nemzetközi szakirodalom számos esettanulmányt felsorakoztat a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések tanulmányozásához. Ezek képet adnak a 

települési, térségi háttérről, bemutatják a kezdeményezés indítását, kibontakozását, 

működési részleteit és eredményeit. Kiválasztva két esetet, az alábbi képet 

rajzolhatjuk fel. 

 

4.1. A belecskai kezdeményezés  

 

Belecska vizsgálatához szükséges adatok és információk esettanulmányi 

leírásokban (Kabai-Németh, ADITUS, 2011) valamint a település honlapján 

(http://belecska.uw.hu/) található információk voltak segítségemre a tanulmány 

megírásában. 

 

4.1.1. Alapadatok a településről 

 

A község Tolna megyében, a Tamási kistérségben helyezkedik el, megközelítőleg 

20 kilométer távolságra Simontornya és Tamási városoktól.  Lakóinak száma 

valamivel több, mint 400 fő. A település rendelkezik vasúti megállóhellyel és 

közlekedés szempontjából meghatározó szerepet töltenek be a Budapest-Dombóvár- 

Pécs vasútvonalak. 

 

Belecska területe 1479 hektárra tehető, amelyből 57 hektár belterületnek minősül, a 

külterületet 70 százalékban pedig erdő fedi. Mezőgazdasági szempontból 

kedvezőnek mondható a település, hiszen szinte minden hazai gyümölcs és zöldség 

megterem benne. 
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 A 70’-es 80’-as években a termelőszövetkezetek esetében nagy jelentőséggel bírt a 

zöldségtermesztés, ami főként paradicsom és paprika termesztésével foglalkozott. A 

90-es évek közepéig a termelőszövetkezet biztosította a legtöbb munkahelyet a 

településen. Ezt követően rövid ideig működött egy varroda is. 

 

Jelenleg a foglalkoztatási programon kívül a falu foglalkoztatásáról a Mechwart 

András Fogyatékosok Otthona gondoskodik, melyet a Tolna Megyei Önkormányzat 

tart fent és 10 helyi lakos foglalkoztatását teszi lehetővé.  

Emellett néhány vállalkozás - főként élelmiszerbolt- jelent még munkalehetőséget a 

településen lakók számára. Ezek azonban nem tudnak mindenki számára 

munkalehetőséget kínálni, így a lakosság jelentős részének csak a környező 

városokban van lehetőség munkavállalásra. 

 

A termelői szövetkezet működéséig több mint 32 százalékos volt a 

munkanélküliség, 2004 óta azonban a kistérségen belül itt a legalacsonyabb, ami 

teljes mértékben a falugazdasági programoknak köszönhető. (Kabai-Németh, 2011) 

 

4.1.2. A programról 

 

Dr. Jakab Róbert 1994-től 2011márciusig volt Belecska polgármestere, aki belátta, 

hogy a romló szociális és gazdasági helyzet ellen tenni kell valamit. Ennek alapján 

1999-ben a település pályázott a szociális földprogramra, melynek keretén belül 700 

ezer forintot nyert, ami biztosította számukra az induláshoz szükséges tőkét. A 

foglalkoztatási program lényege az önfenntartásra való törekedés, ami nem egyszeri 

segély formájában jelenik meg, hanem folyamatos mezőgazdasági munkák 

keretében. A foglalkoztatási programok üzemeltetésére 2002-ben létrehozták a 

Belecskai Községüzemeltető Kiemelkedően Közhasznú Társaságot, amely 1 taggal 

rendelkezik és 2009. július 1-jén nonprofit kft-ként van jelen a településen és 23 fő 

számára biztosít megélhetést.  
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Az első évben fél hektáron szamócát kezdtek termeszteni, ami már az első évben 

nagyon jövedelmező volt, ennek köszönhetően a program folyamatos bővülésnek 

indult. A bővülés eredményeképpen mára számos zöldség, gyümölcs és szőlőfajta 

termesztése folyik. A gyümölcsösökben 400 cseresznye- és almafa, 800 meggy- és 

körtefa, 700 kajszibarackfa, 1500 őszibarackfa, 300 szilvafa és 600 diófa található.  

 

A termelés 25 hektár földterületen történik, ezen túlmenően a kezdeti fél hektár 

helyett mára már több mint 2 hektáron szamócával, 3 hektáron pedig 

csemegeszőlővel foglalkoznak. A zöldségek közül pedig főként paprikát 

termesztenek, aminek a településen nagy hagyományai vannak. Azonban a paprika 

mellett megjelenik számos más zöldség termesztése is, mint például a paradicsom, 

uborka, bab, sárgadinnye, borsó és tök.  

 

A vásárlói körben folyamatos bővülés tapasztalható anélkül, hogy bárhol is 

hirdetnék a termékeiket. A legfontosabb vásárló a kecskeméti zöldségtermesztési 

kutatóintézet, akivel minden éven szerződést kötnek, és a vetőmagok is innen szerzi 

be a település. A gyümölcsök körülbelül 40 százalékát egy tamási egyéni vállalkozó 

vásárolja meg. Viszonylag rendszeres vásárlóknak mondhatók a környékbeli 

zöldségesek, iskolák és szociális otthonok is. (ADITUS, 2011) 

 

A foglalkoztatottak bérét az alábbi forrásokból finanszírozzák: 

 

o egyrészt a zöldség- és gyümölcsértékesítésből származó évi 5-7 millió 

forintból, ami 6 alkalmazott bérét és járulékait fedezi 

o  másrészt a közfoglalkoztatásból származó támogatási összegből,  

o és végül a munkaügyi központnál működő egyéb munkaerőpiaci 

programokból  
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4.1.3. Eredmények 

 

Az elmúlt 10-11 évben minimalizálódott a munkanélküliek száma. A program 

folyamatos bővülésének eredményeként az árbevétel esetében növekedés volt 

tapasztalható.  A foglalkoztatottak esetében hatszoros, a földterületek 

viszonylatában pedig ötszörös növekedésről beszélhetünk.  

 

A program célja alapvetően az volt, hogy minden helyi számára hasznos munkát 

biztosítson még a kevésbé munkaképeseknek is. Azonban számos probléma 

jelentkezett a program során, amiket az alábbi, 16. ábra szemléltet. 

 

 

16. ábra: Problémák a belecskai programmal kapcsolatosan (ADITUS, 2011) 

 

Elsődleges probléma a dolgozók téli szezonban történő foglalkoztatása, hiszen 

novembertől januárig szinte csak a gépek, létesítmények karbantartása illetve kisebb 

munkák adottak. Erre részben megoldásként funkcionál az érintettek számára előírt 

képzések, amely hosszú távon nem jelent megoldást. 

 

A kft. éves bevételei nem egységesek, ami abból adódik, hogy az áruk értékesítése 

idején nagy bevétel keletkezik, a többi hónapban azonban nagyon alacsony. A 23 

dolgozó minimálbérének járulékok nélküli bére évente több mint 20 millió forintba 

kerülne. Ezek alapján azonban a közeljövőben biztosan nem válik önfenntartóvá a 

program.  

 

A foglalkoztatottak téli szezonban történő alkalmazása 

A kft. bevételei éves szinten nem egységesek 

Hiányszakmák a településen 
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A problémák közé sorolható még az is, hogy nincs agrár-vagy kertészeti 

végzettségű szakember. Azonban a program folyamán szükség lesz felsőfokú 

végzettségű szakembert alkalmazni, akinek versenyképes jövedelmet kell majd 

biztosítani. 

 

Ezekre a problémákra megoldást jelenthetnek a földprogrammal kapcsolatos 

fejlesztési és bővítési elképzelések. A savanyító üzem és a pálinkafőzde a téli 

hónapban is kínálna munkalehetőséget a foglalkoztatottaknak. A lehullott és 

megsérült gyümölcsök feldolgozására a pálinkafőzde lehetőséget jelentene, ami a 

kínálat bővülését és ugyanakkor a veszteség csökkenését eredményezné. A 

savanyító üzemnek is hasonló célja lenne például az értékesítésre nem került 

termékekből feldolgozott termékeket lehetne előállítani. 

 

Időközben azonban a polgármester elhunyt, ami válaszút elé állította a 

kezdeményezést. Az új polgármester más szemmel viszi tovább a programot, céljai 

között egy park és ezen belül játszótér kialakítása, valamint a régi varrodaépület 

felújításának folytatása szerepel. 

 

 

4.2. Szociális bolthálózat Ausztriában  
 

Az osztrák eset vizsgálatához szükséges adatok és információk esettanulmányi 

leírások (ADITUS, 2011) valamint a bolthálózat honlapja 

(http://www.sozialmarkt.at/) vonatkozásában álltak rendelkezésemre, továbbá a 

Magyar Nemzet értesüléseit és az Azta Tv által közölt híreket építettem be a 

tanulmányba. 
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4.2.1. Alapadatok  

 

Az ország lakosságának száma 8,4 fő, melyből megközelítőleg 1 millió azoknak az 

aránya, akik a létminimum alatt élnek. Az elmúlt években végbemenő élelmiszerár 

növekedés jelentős hatással volt a szociális piac bolthálózatának megnyitására.  

 

A kezdeményezés az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők segítését tűzte ki 

célul, főként azok számára, akiknek nem áll módjukban a minőségi élelmiszerek 

megvásárlása. További célként fogalmazták meg a munkanélküliek munkaerőpiacra 

való visszajutásának segítését.   

 

Wolfgang Pucher lelkész volt a szociális bolthálózat alapítója. Az első boltot 1999-

ben nyitották meg Linz városában. A közhasznú szervezet Sozial Markt (SOMA) 

néven működik. 

 

Bizonyos települések önkormányzatai nagymértékben szerepet vállalnak az 

üzlethelységek kialakításában, javarészt még a helyiségek felújítását is vállalják. A 

hálózatban résztvevő üzletek a munkaügyi központ foglalkoztatási projektjeinek 

részesei.   

 

Ezek alapján az érintettek a munkaügyi központ által hirdetett képzésekben és 

munkavégzésben vesznek részt. Így lehetőség nyílik rá, hogy a munkaadók számára 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalót biztosítsanak.  Főként az 

alábbi feladatok ellátása (17. ábra) igényel szakképzett munkaerőt. 
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17. ábra. Az osztrák szociális bolthálózat tevékenységi körei 

Forrás: Saját szerkesztés (ADITUS, 2011) alapján 

 

A szállítási, logisztika, értékesítési és raktározási feladatok azonban csak a 

későbbiekben jelentek meg, a többi már eleinte jelen volt.  

 

Az üzletekben dohányárut, alkoholt és drogot forgalmazni tilos, többnyire az 

alapvető élelmiszerek dominálnak, mint például a tejtermékek, kenyér, gyümölcs és 

zöldség. Elenyésző a tartós fogyasztási cikkek - hűtőgépek, új ruházati cikkek és 

cipők - megjelenése. Előfordulnak olyan speciális termékek is, amelyeket 

kimondottan az üzlet számára állították elő. Nagy névvel rendelkező cégek 

termékeit is lehet kapni a boltban, ezek többnyire mosóport, lisztet és cukrot 

jelentek, amelyek megkülönböztető csomagolást kapnak.  

 

6. táblázat: A szociális bolthálózat leglényegesebb jellemzői 

A program leglényegesebb pontjai 

A termékek kedvező áron való kínálata 

A kereskedelemben és az árubeszerzésben való együttműködés 

Az üzletek szisztematikus kiépítése a régiók feletti tevékenységek és azok 

marketingjének összehangolásával 

A partner tapasztalatainak továbbadása 

Forrás: Saját szerkesztés (ADITUS, 2011) alapján 

 

 

Tevékenységi körök 

Vasalás Tisztítás 

Kertészeti munkák 
Szállítási és logisztikai 

feladatok 

Értékesítési, raktározási 
feladatok 
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Mára azonban már 40 üzlettel büszkélkedhet Ausztria, ahol az élelmiszerek jelentős 

részét kereskedők illetve a forgalmazók ingyen biztosítják számukra (7. táblázat). A 

kínálatot nagymértékben a hagyományos kereskedelemből származó közel 70 ezer 

tonna áru jelenti, amelyek sérült csomagolás, a közeljövőben lejáró szavatossági 

idő, téves címkézés, vagy egyéb okok miatt a „normál” kereskedelmi forgalomban 

történő megjelenése már nem lehetséges. A mezőgazdasági termékek az üzletek 

környezetében élő termelőktől származik. 

 

4.2.2. A program működése 

 

A szociális boltok fenntartására számos civil szervezet törekszik. A boltok 

megjelenésének hatására erősödnek a helyben termelők, főként a zöldség, gyümölcs 

és a húsáru esetében, hiszen a közvetlen környezetből biztosítják az árukat.  

 

A vevőkört elsősorban a nagycsaládosok, bevándorlók és a gyermeküket egyedül 

nevelő szülők alkotják. Az üzletekben csak azok a személyek vásárolhatnak, akik 

jövedelme bizonyítottan a megadott keretek között van, tehát 700 és 900 euró lehet 

személyenként havonta.  

 

Az üzletekben csak olyan személyek vásárolhatnak, akik a rászorultságot igazoló 

fényképes igazolványukat minden egyes alkalommal bemutatják. Nem veszik 

figyelembe a jogosultság vizsgálata során a táppénzt, a hátrányos helyzetben élők 

segélyét valamint a tartásdíjat.   

 

Napi vásárlási limit van érvényben, miszerint személyenként naponta 8, heti szinten 

35, havonta pedig 100 euró értékben történhet a vásárlás. Ezek az összegek 

korántsem minősülnek alacsonynak, hiszen a vevők 60 százalékkal alacsonyabb 

áron szerezhetik be a termékeket. A nyitvatartási idő teljes mértékben igazodik a 

vásárlókhoz, az érintettek munkaidejéhez kötik. 
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4.2.3. Eredmények 

 

 

Az elmúlt több mint 10 évben a szinte csak helyi kezdeményezések eredményeként 

közel 40 üzlet létrejöttéről számolhatunk be.  Az üzletekben található termékek 

nagy népszerűségnek örvendenek.  A bolthálózat célja nem a nyereségre való 

törekvés, hanem a rászorultak segítése. Az üzlet bevétele csak az üzemeltetési 

költségek fedezésére elegendő. 

 

 A szociális üzletek megjelenésének hatására új munkahelyek jöttek létre, a helyi 

termelők foglalkoztatása pedig a gazdasági fejlődést eredményez, és nem utolsó 

sorban a helyi termelők fennmaradásához is nagymértékben hozzájárul.  

Újabb fejlesztés keretén belül szociális étteremet hoztak létre, amely ugyancsak a 

rászorulóknak biztosít egy tál ételt kedvezményes áron.  

 

Vannak olyan tartományok az országban, ahol nincsenek szociális boltok. Ezeken a 

területeken mozgóboltként funkcionál. A SomaMobil kisbusz 14 település 

hátrányos helyzetű lakójának ellátásáról gondoskodik. 

 

Végezetül néhány vásárlói visszajelzésről esik szó, amelyekről ugyancsak a 

honlapról (http://www.sozialmarkt.at/index.php?id=6) tájékozódhatnak az oldalra 

látogatók. 

 

    Najafi Zahre iráni menekültként él az országban és betegségéből 

kifolyólag 5 éve munkanélküli. Fiával él és 500 euró áll rendelkezésükre 

havi szinten. „Szereti a változatos kínálatot, mindig talál számára valami 

újdonságot. Nem tud egy olyan országot sem említeni, ahol ilyen módon 

támogatnák a szegény embereket.” 

    A 64 éves D. Anna súlyos szívbetegségben szenved. Férjével él és 

megélhetésük elég nehézkes, hiszen havi szinten 900 euróból kell 
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gazdálkodniuk. „Elmondása szerint el sem tudja képzelni, hogy mi lenne 

velük a szociális bolt nélkül.”  

    Végül pedig Hasmayr Alfredről teszek említést, aki 49 éves és 9 éve 

ízületkárosodás és porckorongproblémák miatt munkaképtelenné vált. 

Jövedelmi helyzetéről ugyan nem esett szó, azonban kiderült, hogy 

„elsősorban csak italokat és édességeket vásárol az üzletben, amit 

egyébként nem engedhetne meg magának. Pozitív benyomást keltett benne 

az üzlet, hiszen abszolút nem volt érzékelhető számára hogy nem egy 

hétköznapi boltban vásárol.” 

 

Összességében elmondható, hogy a szociális üzletek sokak számára nagy segítséget 

jelent. Minden ország számára követendő példa lehetne ez a kezdeményezés, 

amelynek kiemelt előnye, hogy többnyire hazai forrásból valósult meg. 

 

4.3. Következtetések  
 

 

Mindkét példa esetében elmondható, ahogy az elmúlt években nagy és pozitív 

eredményeket értek el. Úgy gondolom, hogy fontos a megbecsülés érzete, az 

elismerés ahhoz, hogy tudjuk, amit csinálunk, annak van értelme vagy valamilyen 

haszna. Tehát szükség van pozitív visszajelzésekre! Ez inspirálja és ösztönzi az 

embereket a folytatásra, hogy az adott tevékenységet egyre jobban, 

színvonalasabban és eredményesebben tudja a jövőben végezni. 

 

Ezek mindkét esetben közrejátszó tényezők voltak. Hiszen gondoljunk bele, 

Belecskán a kezdeti állapothoz képest jelentős fejlődés ment végbe mind a 

foglalkoztatottak, mind pedig a használt földterület esetében. Ez részben a kapott 

elismerésnek, részben pedig annak tudható be, hogy a település lakói rádöbbentek 

arra, hogy amit csinálnak az hasznos és van benne lehetőség. Hiszen ha van cél, 

akkor van miért dolgozni. Látható, hogy közös erővel és összefogással milyen 
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eredményeket érhet el egy közösség, és ezen van a hangsúly, ez a lényeg, hogy 

legyen egy „csapat”, amely építeni, alkotni akar. 

 

Az osztrák minta esetében egy ország összefogásáról beszélhetünk, ahol fontos volt 

az, hogy a hátrányos helyzetben élőket segíteni tudják. Ez azonban teljesen 

másképp valósult meg, mint Belecskán. Míg ott magát a települést és az ott élők 

helyzetét hivatottak jobbá tenni, itt pedig az ország rászorulói kerülnek előtérbe. Ez 

azonban több civil szervezet összefogásával valósult meg, akik egyben a boltok 

üzemeltetését is végzik. A kezdeti helyzetükhöz képest, itt is jelentős változások 

történtek. Eredményeik közül a legjelentősebb hogy már 40 üzlet van jelen az 

országban valamint az, hogy azokon a területeken ahol nincs bolt, mozgóboltként 

látják el a települések lakóit. Ezzel is segítve a rászorulókat, valamint javítva ezáltal 

a foglalkoztatottsági helyzetet, hiszen ezáltal számos ember foglalkoztatását tették 

lehetővé. 

 

Mindkét esetben voltak célok, tudták mit akarnak elérni, megvalósítani. Úgy 

gondolom, jó úton járnak, hiszen látják azt, hogy nem elegendő egyetlen cél elérése. 

Ahhoz, hogy ez az út hosszú távon is járható legyen további célok kitűzése és 

megvalósítása szükséges. Összességében, mind a két esetben összefogásra, hitre, 

együttműködésre és bizalomra volt szükség. 
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5. EMPIRIKUS KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

 

5.1. Hernádszentandrási esettanulmány 

 

 

„A következő percekben egy olyan abaúji falu tárul fel Ön 

előtt, mely büszke lehet a múltjára, igyekszik helytállni a 

jelenben, felelősséggel és kitartóan munkálkodik saját 

jövőjének megalapozásán. „ (Üveges Gábor)  

 

Ezekkel a szavakkal fogadja a látogatókat a település honlapja 

(http://www.hernadszentandras.hu/), amelyek nem csak üres szavak, hanem 

tapasztalataim alapján biztosan állíthatom, hogy a teljes mértékben a valós helyzetet 

tükrözi. 

 

5.1.1. Települési adatok 

 

A kisközség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hernád-völgy déli részén, a 

Nagy-Hernád és Kis-Hernád folyók által határolt területen található. A település 

Miskolctól és Kassától azonos távolságra 35, a legnépesebb településtől, Encs 

városától pedig 8 kilométerre fekszik.  Hernádszentandrás az Encsi Kistérséghez 

(lásd 18. ábra) tartozik, amely az egyik leghátrányosabb helyzetben lévő térségként 

ismert.  

 

A község könnyen megközelíthető, természeti értékekben gazdag és hagyományos 

mezőgazdasági településként jellemezhető. Infrastrukturális ellátottsága a kornak és 

a feltételek megfelel, hiszen a víz, szennyvíz, gáz, telefon, kábeltelevízió és 

internethálózatok kiépítettek a településen. 
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18. ábra: Az Encsi kistérség és Hernádszentandrás elhelyezkedése 

Forrás: http://www.encsikisterseg.hu/telep.html 

 

 

Hernádszentandrás lakosságának 94 százaléka halmozottan hátrányos helyzetben él, 

ahol a roma kisebbség körülbelül 40 százaléka a teljes lakosságnak. A népesség 

számának időbeli alakulását a 19. ábra szemlélteti.  

 

Megfigyelhető, hogy a 2001-es évtől egészen 2006-ig jelentős mértékben nőtt a 

népesség száma, amely részben a beköltözéseknek, részben pedig gyermekek 

születésének köszönhető. A 2000-es évhez képest 2006-ban több mint száz fővel 

bővült a lakosság száma. Két év elteltével ez a tendencia megfordult és a lakosság 

évről évre alacsonyabb lett.  Ehhez a csökkenéshez az értelmiségi réteg 

elvándorlása is hozzájárult, hiszen számunkra nem volt semmilyen munkalehetőség 

a településen és a környező településeken sem. A népességszám visszaeséséhez a 

halálesetek száma is közrejátszott.  Jelenleg azonban a településen élők száma 465 

főre tehető. 
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19. ábra: Hernádszentandrás lakosságának alakulása 2000-2011 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 

Az ingázók száma a községben viszonylag kevés, ez azonban régen lényegesen több 

volt. A rendszerváltás előtt a miskolci diósgyőri nehézipari közeg viszonylag sok 

embert ingázásra késztetett. Emellett sokan vállaltak munkát a környező 

településeken működő Termelőszövetkezetekben. Ekkor a lakosság 10-15 százaléka 

ingázott, mára azonban ezek a munkahelyek megszűntek. Jelenleg a 

szakmunkásrétegből 5-6 fő, a felsőfokú végezettséggel rendelkezők közül 3 fő 

ingázik főként Miskolc felé. Összességében 15 főnél többen nem ingáznak.  

 

Hernádszentandráson három civil szervezet működik, az egyik az Összefogás 

Hernádszentandrásért Alapítvány, a Hernádszentandrási Sport Egyesület, valamint a 

Láthatatlan Kötelék Alapítvány. 2010 őszén létrehozták a Szivárvány Társulatot, 

amelynek tagjai a Hernádszentandrási Gondozási Központban gondozottak. A 

Társulat neve sokszínűségéből ered, hiszen műsoraikat énekek, versek, színdarabok 

alkotják. 

 

 

 

 

 

 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



46 

 

 
 

5. 1.2. A helyben történő foglalkoztatás jellemzői 
 

 

Sok kis településhez hasonlóan a legnagyobb foglalkoztatóként itt is az 

önkormányzat jelenik meg, melynek keretében a foglalkoztatottak 95 százaléka 

hátrányos helyzetű. A településen jelenleg a Start közfoglalkoztatás zajlik, amely 

főkét fizikai munkát jelent az érintettek számára. A közmunkaprogramban  

dolgoznak a legtöbben a településen, amely ebben az évben 80 főt érint. A 

településen működő Gondozási Központ 5 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, a 

Hernádszentandrási Napköziotthonos Óvoda pedig 3 részére biztosít stabil 

munkalehetőséget. A vállalkozói szektor két bolt tekintetében van jelen, az 

egyikben 2 főt, míg a másikban 1 főt alkalmaznak.   

 

A település sajnos nem képes minden lakos számára munkát biztosítani, így a helyi 

munkanélküliek foglalkoztatása általában csak átmeneti, ami főként nyári szezonális 

munkát takar, vagy adott esetben a közfoglalkoztatásban is részt tudnak venni, 

amely azonban nem egy stabil intézményi vagy hosszútávú foglalkoztatási forma.  

A településen nincsenek nagy gazdálkodók. Körülbelül 3-4 főre tehető azoknak a 

száma, akik saját földterületükön kívül még nagyobb földterületeket is művelnek.  

 

Foglalkoztatás szempontjából az iskolai végzettség nagyon komoly szelektáló 

tényező. Viszonylag alulképzett a helyi munkavállalói réteg, amely elég masszív 

kiszolgáltatottságot jelent. Az időskorúak esetében a munkamorál húzó tényezőként 

jelenik meg, azonban életkorúk hátráltató tényező. A fiatalok esetében nincs 

megfelelő kvalifikáltság, de sok esetben még a munkamorál sem. A korábbi 

időszakban sokan elvándoroltak a kvalifikált munkaerőből, hiszen nem volt 

számukra perspektíva. A 3 éve érvényben lévő Bioszentandrás projekt azonban 

lehetőséget jelent ezen réteg számára akár az értékesítés megszervezésében, annak 

menedzselésében, vagy szakmai koordinációjához. Ezekhez elkerülhetetlen, hogy 

ne kvalifikált és jó gyakorlattal rendelkező szakemberek legyenek.  
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A fiatalok helyben maradását különféle plusztámogatásokkal próbálják elérni, mint 

például lakhatási támogatás, adókedvezmény.  

 

Munkaerőből nincs hiány Hernádszentandráson, azonban jó színvonalú 

szakmunkásokból igen, de ez nem csak település szinten jelent problémát, hanem az 

egész térségre vonatkozóan.  Valamint hiányoznak a miniszolgáltatók is, se fodrász, 

se cukrász nem jelenik meg helyben. 

 

Az önkormányzat gazdasági helyzetét tekintve, teljes mértékű 

alulfinanszírozottságról beszélhetünk. Az önkormányzati feladatellátásának 

finanszírozásával kapcsolatban idén 70 százalékkal kevesebb forrás áll 

rendelkezésre, mint az előző (2012-es) évhez képest. Ez azonban évről évre negatív 

tendenciát mutat. Ha nem lennének alternatív forrási lehetőségek, akkor mára már 

nem beszélhetnénk önkormányzatokról. Azokat a programokat, amiket eddig a 

település elindított, szinte Uniós forrásból finanszírozta. Az önkormányzat arra 

törekszik, hogy a jövőben minél több főt tudjon alkalmazni, vagyis új munkahelyek 

létrehozását tervezik. A közfoglalkoztatást is úgy próbálják alakítani, hogy ezzel 

megalapozzák a későbbi foglalkoztatási keretet. Ha a Bioszentandrás projekt egy év 

múlva önálló foglalkoztatási egységgé tudna válni 6-8 fő állandó foglalkoztatását 

tenné lehetővé.  Gyakorlatilag ahhoz, hogy ez teljesüljön, 90 százalékban csak 

akarati tényező szükséges. 

 

A foglalkoztatási problémák megoldásában a közfoglalkoztatás esetében a 

munkaügyi központ a kormányhivatallal együtt nyújt segítséget. Az önkormányzat a 

munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elsődlegesen a 

közfoglalkoztatással próbálják segíteni, mivel vannak olyan személyek, akiknek 

más perspektívája nem lehetne, mert nincs meg hozzá a megfelelő szakképzettsége. 

A gyesről visszatérő hölgyek esetében a munkahelynél való rugalmasság nagy 

segítséget jelent, vagy az a tény hogy figyelembe veszik, hogy mindkét szülő kereső 

tevékenységet folytat, tehát be van vonva a közfoglalkoztatásba. 
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A munkanélkülieket, a hátrányos helyzetben élőket, a kisgyermekes anyákat és 

szülőket olyan programokba próbálják bevonni, amely segít az életszemléletük 

formálásában, ami később kihathat a foglalkoztatási esélyeikre.  Továbbá vannak 

olyan programok, amelyek a közösségfejlesztést szolgálják például a Biztos kezdet 

ház program, a Hernádvölgyi Tanodaprogram, aminek köszönhetően 0 éves kortól 

20 éves korig tudják kísérni a gyerekeknek a fejlődését. Hozzá tudnak tenni olyan 

fejlesztéseket, amiket az oktatás nem. Ebbe a rendszerbe azonban nem csak 

gyerekek, hanem szülők is részt tudnak venni. 

 

A vállalkozások számára akkor lesz érdekes a település, ha megalapozták az eddigi 

tevékenységüket. A vállalkozásoknak helyi adókedvezményt és a telephely 

kiválasztásánál is kedvezményt biztosítanak. A település is érdekelt abban, hogy 

minél többszereplős legyen a helyi foglalkoztatásfejlesztés, ezért nyitottak az új 

vállalkozások támogatására. 

 

Továbbá azon dolgoznak, hogy minél több olyan ingatlan legyen a településen, 

amelyet a későbbiekben munkahely teremetés céljából hasznosítani tudják. Ebben 

az évben is sok felület átalakítás volt, ami a következőkben termelést vagy egyéb 

más célt fog szolgálni. 

 

5.1.3.  Bioszentandrás projekt  
 

 

 „ Bio a kertem, derűs a lelkem!” 
 

 

 

Bioszentandrás holnapján (http://www.bioszentandras.hu/a-

programrol/) ez a címer és ez a kedves kis mondat fogadja a 

honlapra látogató érdeklődőket. 
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Még mielőtt rátérnék a projekt bemutatására, egy pár mondatban ismertetem, hogy 

milyen előzményei voltak „Bioszentandrásnak”. A piaci foglalkoztatást segítő 

kezdeményezés nem volt ezelőtt, ötletből sem nagyon volt sok. Futottak kisebb 

segítő programok, amiknek voltak foglalkoztatási jellegei, gondolok itt a szociális 

földprogramra, vagy olyan képzések megszervezése, ami segít a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedést. Volt egy biogazdálkodással kapcsolatos projekt 2007-ben, ami 

pályázati körön elbukott. Ezt teljes mértékben átdolgozva másodszor is 

benyújtották.  

 

A második körből már nyertesként kerültek ki, így 2010 decemberében Uniós 

forrásból indult a biogazdálkodásra épülő oktatási és foglalkoztatási program 

Bioszentandrás néven. A projekt megvalósítója az önkormányzat, a szakmai hátteret 

Matthew Hayes a gödöllői Szent István Egyetem oktatója és egyben a 

biogazdálkodás szakértője biztosította. A programban résztvevő 30 főt egy helyi, 

felsőfokú agrárvégzettségű szakember oktatta elméletben és gyakorlatban egyaránt.  

A programban alapvetően 23 zöldségfélét termesztenek részben melegházi, részben 

pedig szabadföldi kultúra keretében.  

 

A program finanszírozásában a Start közfoglalkoztatás, az önkormányzati 

szervezés, és a Leader forrás jelenik meg. A program tevékenységei között a 

mezőgazdasági termelés és feldolgozás, valamint a kézműves foglalkozás szerepel.  

Nincs kiemelt célcsoport, hiszen azoknak szól a program, akik hisznek ebben és 

hajlandóak ezt a fajta munkát bevenni akár a termelésbe vagy a feldolgozásba. 

Főként helyi emberek vesznek részt a projektben, 90 százalékban helyi erőforrásra 

támaszkodnak. A helyi lakosság bevonásához a létező összes belső és külső 

kommunikációs eszközt bevetették. Eleinte ezek lakossági szóróanyagok és 

fórumok, helyi újságok, közös főzések és csapatépítő tréningek voltak. A 

későbbiekben létrehozták a program honlapját (www.bioszentandras.hu), megjelent 

a népszerű közösségi oldalon (www.facebook.com) is, Webshopját, valamint 

rendszeren megjelennek helyi, térségi és országos fórumokon, valamint a médiában.  
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Számos közösségformáló rendezvény valósult meg a BioMajális, az Ültető Nap, 

interaktív kertlátogatások és a közös főzések tekintetében. A nyilvánosság 

bevonásának köszönhetően, a rendezvények hatására sorra jöttek a program segítői, 

támogatói. A szakmai jó tanácsok mellett, a piacra jutás segítése, a kapcsolati háló 

bővülése, a különféle akciók megszervezése mind jelentősen kibővült az 

összefogásnak köszönhetően. 

 

5.1.4. A program eddigi eredményei, hatásai 
 

Ebben a részben a program eddig elért gazdasági eredményeit, valamint a 

foglalkoztatásra gyakorolt hatását vizsgálom.  

 

8. táblázat: A program gazdasági eredményei 

gazdasági eredmény 2010  2011 2012 2013  

karbantartott zöldterület (m2) 63218 42700 100681 110785 

gondozott idős ember (fő) 38 41 39 40 

előállított élelmiszer (q) 15 18 22 35 

felújított ingatlan (db) 1 1 1 2 

Forrás: Saját szerkesztés interjú készítés alapján 

 

A legnagyobb változást a karbantartott területek esetében sikerült elérni, ugyanis a 

kezdeti állapothoz képest, majdnem kétszeres növekedésről beszélhetünk. A 

gondozásra szoruló idős emberek számában minimális változás történt az évek 

során, a megtermelt termék vonatkozásában viszont évről évre növekedésnek 

lehetünk szemtanúi. 

 

A teljes munkaidős foglalkoztatás esetében a munkabérek évről évre történő 

emelkedéséről tehetünk említést. Mindez a számok tükrében a következőképpen 

alakult, 2011-ben 63 ezer, 2012-ben 74 ezer és jelenleg 80 ezer Ft a 

foglalkoztatottak bruttó bére.  

 

 



51 

 

 

A foglalkoztatottak közül legtöbben a termelésben vállalnak munkát, ahol a 

szakképzettséget nem igénylő munkában 80, a szakképzettséget igénylő 

beosztásban és az irányítói munkakörben pedig 5 főt foglalkoztattak a program 

kezdete óta és jelenleg is. Az adminisztrációs feladatok ellátásában a beosztott 

munkakörben 4 és irányítói pozícióban 3 fő volt minden évben alkalmazva. 

 

 

9. táblázat: A foglalkoztatottak bérezése 

Havi bruttó bér Létszám 

fő 

50 – 80 ezer Ft 75 

81 – 120 ezer Ft 17 

121 – 160 ezer Ft 4 

300 ezer Ft fölött 1 

Forrás: Saját szerkesztés interjú készítés alapján 

 

A munkavállalók közül a legtöbben, 75-en a Start közmunkaprogram által vannak 

foglalkoztatva. A következő bérkategóriát az önkormányzatban dolgozó 

szakképzettek alkotják. 121-160 ezer forint között alakul az irányító pozícióban 

lévők fizetése. 

 

A foglalkoztatottak közül 4 fő részére 8000 Ft értékű étkezési utalványt, 82 fő 

részére 20 ezer Ft összegben munkaruhát és 5000 Ft segélyt kap 6 ember évente. 

Továbbá 25 fő számára biztosítottak 5000 Ft értékben vetőmagot és 84 ember 

számára tették lehetővé a kulturális rendezvényekre való belépését. 
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20. ábra: A program keretében megvalósuló társadalmi tevékenységekre 

vonatkozó adatok  

 

A településen a képzésben és a különféle közösségi programokban való részvételi 

arány jelentős eltérést mutat. Az érintettek számában növekedés észlelhető mindkét 

esetben. A közösségi eseményeken mára már gyakorlatilag kétszer többen vesznek 

részt, mint a program kezdetének évében. 

 

A program jó hatással volt a családok számára, hiszen mindenki műveli a saját kis 

kertjét, amely lényegében közvetett haszna a programnak. Hiszen nem az a cél hogy 

az önkormányzat által megtermelt zöldségeket kedvezményesebben tudják 

megvásárolni a település lakói, hanem hogy saját maguk termeljék meg otthon, 

amire szükségük van.  Az elmúlt két, három évben nagy eredménynek számít, hogy 

a településen nincsenek elhanyagolt, gondozatlan, gazos porták.  

 

A program háztartásokra gyakorolt hatása abban mutatkozik meg, hogy kezdetben a 

művelt kertek száma 54 volt, mára azonban 110-re nőtte ki magát, és a jövőre nézve 

ennek további bővülése várható. A továbbtanuló gyermekek és tanuló felnőttek 

esetében változás nem ment végbe a program során. 
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A helyi közösség esetében a hatás a felújított középületek- kezdetben 2, jelenleg 3- 

gondozott közterület- 2010-ben 4 most 6-, befizetett helyi adó – 1,2 millió Ft-ról 1,6 

millióra nőtt- és közösségi rendezvény tekintetében – hatról a kétszerezése nőtt-  

érezhető. 

 

Területben, volumenben, termékmennyiségben, ismertségben a 3 évvel ezelőtti 

állapothoz képest mára nagyon sokat fejlődött a program. Ismertek egyre inkább a 

termékeik, megvannak azok az értékesítési csatornák, amiken keresztül ezek 

értékesítésre kerülnek. Azonban jelen pillanatban még nem beszélhetünk 

önellátásról a településen. A polgármester elmondása szerint sokkal fontosabb az, 

hogy amiért most még pénzt adnak a helyiek (zöldségfélék), később ne kelljen, 

vagy egy olyan árucserével egybekötött vásárlói közösség alakuljon ki, ami kis 

bevételkiegészítést jelentene a családok számára. Ezáltal közelebb juthatnának az 

önellátáshoz. Ahhoz hogy a családok önfenntartóak tudjanak lenni, nagyobb 

földterületre lenne szükség. Nem az önellátásnak kell a fő célnak lennie, hanem 

annak, hogy olyan bevétel jelenjen meg, amely által hosszútávú foglalkoztatás 

valósulhat meg.  

 

A program közvetett hozadéka az, hogy a helyi emberek kezdenek rádöbbenni arra, 

hogy a saját kertjük nagyon komoly lehetőségkeret a saját sorsuk javítása 

érdekében. Továbbá az is, hogy az egészséges életmód, életszemlélet felé egy 

nagyon komoly presztízse kezd lenni a településnek.  

 

5.1.5. Lehetőségek a jövőben 
 

 

A jövőben tervezik még két, három olyan gazdálkodó bevonását a programba, 

amivel nem csak minőséget, hanem mennyiséget is tudnának produkálni. Nincs a 

környéken még egy ilyen ökológiai gazdálkodást folytató szervezet, ezáltal egyedül  
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nem képesek minden keresletet kielégíteni, volumenben való növekedés is 

szükséges hozzá. Miskolc- Kassa vonatkozásában azonban jelentős 

keresletbővülésre lehetne számítani. 

 

A későbbiekben a gasztronómiát is be szeretnék vonni a projektbe, ami az 

idegenforgalom szempontjából nagyon kedvezően hatna a településre és nem utolsó 

sorban a foglalkoztatottakra is. Hiszen ha már van mit bemutatni egy településen, 

akkor van mit nyújtani a külvilág felé, vagyis értékesíteni. Ahhoz azonban kellenek 

felelős személyek marketing munkában és idegenforgalom esetében is. Ez azonban 

a külső szolgáltatásokat is be fogja helyben vonzani, továbbá az erre alkalmas 

személyek foglalkoztatását is. 

 

 

 

5.2. Rozsályi esettanulmány 

 

 

„Rozsály- a legkisebb nagyközség!” (Sztolyka Zoltán) 

 

A honlapra (http://www.rozsaly.hu/rozsaly.php) tévedve, ezeket a 

szakavak olvashatjuk. Aki hallott, olvasott vagy esetleg járt már a 

községben az tudja, hogy az emberek összefogása és akaratereje 

példaértékű lehet mindenki számára. 

 

5.2.1. Településre vonatkozó adatok  
 

 

Rozsály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ország legkeletibb részén található,  

közel az ukrán és román határhoz. Nyíregyházától 103 kilométer távolságra fekszik. 
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Ahogy a 21. ábra is mutatja, a Fehérgyarmati kistérségben helyezkedik el, az ország 

egyik legnagyobb munkanélküliséggel sújtott területén, amely ennél fogva a 

leghátrányosabb helyzetben lévő térségek közé sorolható.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra: A Fehérgyarmati kistérség és Rozsály 

Forrás: http://www.viktoriamodszertan.hu/kistersegek-es-

ellatorendszeruek/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-kistersegek/fehergyarmati-

kisterseg 

 

 

A település rendelkezik vasúti megállóval, ahol a Budapestről érkező vonat is 

megáll. Jól kiépített kerékpárút vezet végig a településen, amely 2,7 kilométer 

hosszú és egészen a vasútállomásig vezet. Infrastrukturális ellátottsága megfelelő, 

szennyvíz, gáz, víz, kábeltelevízió, telefon és internethálózatok kiépítettek a 

településen. 
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22. ábra: Rozsály lakosságszámának alakulása 2000-2011 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 
 

A település lakossága jelenleg 837 fő, melyből a roma kisebbség körülbelül 15 

százalékot tesz ki. A vizsgált kezdeti időszakban a lakosság gyors növekedése volt 

jellemző, majd onnantól kezdve folyamatos csökkenő tendencia van érvényben 

egészen a 2011-es év végéig. Azonban mára már olyan emberek is vannak, akik 

más településről költöztek ide, de a munkahelyükre innen járnak be minden nap. Az 

ingázók szám megközelítőleg két főre tehető, akik főként Nyíregyháza és Nyírbátor 

városokba mennek.  

 

A településen a Maróthy János Általános Iskola, a Rozsályi Óvoda, védőnői 

tanácsadó, orvosi rendelő, rendőrség, posta és gyógyszertár valamint piactér is 

üzemel.  Egy Gondozási Központ gondoskodik a településen élő idős emberek 

ellátásáról, több mint 35 éve, amely havi szinten 64 fő részére nyújt segítséget és 

gondoskodást különböző ellátási formákon keresztül. Az alapellátáshoz az 

étkeztetés, a házi valamint a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás tartozik. Nappali 

ellátásként az Idősek Klubja funkcionál, ahol lehetőségük nyílik az időskorúaknak 

kertészkedni, hitgyakorlásra, különböző események – névnap, születésnap- 

megtartására.  
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1993 óta a Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány az ott élők 

életminőségének javítására törekszik. Az Alapítvány segít a rászoruló idős 

embereknek, ösztönzi a háztáji gazdaságokat, szociális fürdőt és mosókonyhát 

üzemeltet a hátrányos helyzetű családok számára. 2009 óta hagyományőrző és 

kulturális csoporttal bővült a település a Béres András kör keretén belül. Közösségi 

informatikai szolgáltatások is megjelennek helyben (eMagyarország Pont, Teleház) 

és különböző képzéseken vehet részt a lakosság a Nyitott Tudási Központok 

Hálázatán (Nyitok) vagy az Ecdl vizsgaközponton keresztül, ahol lehetőség nyílik 

angol, informatika és kresz tanulására. 2007 óta működteti a Rozsály Tv-t is, amely 

a térség egyik fontos információs csatornájaként funkcionál és 15 települést lát el.  

 

A település mindennapjaiban részt vesz a Hajnalpelika Kisszínpad Kulturális 

Egyesület, amely 2012 nyarán alakult 15 magánszemély segítségével. Tagjai 

önkéntesen vállalnak munkát, és fő céljuk, hogy kulturális művészeti tevékenység 

valósuljon meg helyi szinten.  

 

A röplabda nagyon fontos szerepet játszik a településen, hiszen két csapattal 

büszkélkedhetnek.  A környező csapatokban is jelen van a rozsályi kezdeményező 

szellem.  Ezek a közösségépítő tevékenységek többnyire alulról építkeznek.  

 
 

5.2.2. A település foglalkoztatási helyzete 
 

 

 

A foglalkoztatás jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy az önkormányzat jelenik 

meg a legnagyobb munkaadóként a településen, kisebb részben helyi 

mezőgazdasági vállalkozók adnak munkát a lakosoknak, de 5-10 főnél többet 

egyikük sem foglalkoztat. 
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A válság beállta előtt jelentős számban dolgoztak Romániában a település lakói, 

elsősorban az építőipar területén, valamint ehhez kapcsolódó munkakörökben 

például villanyszereléssel. Ők a munkavállalásuk során hetente igáztak a település 

és a munkavégzésük helye között. 

 

A lakosok közül jelenleg 5-10 fő a környékbeli településeken – elsősorban szintén 

mezőgazdasági vállalkozásoknál dolgozik, velük kapcsolatban elmondható, hogy a 

munkavégzéshez szükséges tapasztalatot és ismereteket akkor sajátították el, amikor 

korábban ők is a rozsályi önkormányzatnak dolgoztak. Továbbá 5-8 fő dolgozik 

ugyancsak a szomszédos településeken, de ők az állami intézményekben. Zajtán 

pedig konzervgyár indul, ami a közeljövőben 80 fő foglalkoztatását teszi majd 

lehetővé a környéken. 

 

Vannak olyanok, akik állandó rozsályi lakcímmel rendelkeznek, de már Budapesten 

vagy az Európai Unió más országaiban dolgoznak, számuk összesen 8-10 főt jelent, 

nagyjából fele-fele arányú megoszlásban. Előfordulnak olyanok is, akik feketén 

dolgoznak, nincsenek bejelentve. Ezek a munkák főként mezőgazdasági 

idénymunkát jelentenek, főként férfiak esetében például tavasszal metszést. A 

kavicsbányának 68 hektár gyümölcsöse van, ahol idényszerű munkát jelent az 

almaszedés ősszel és 20-25 fő foglalkoztatását jelenti általában. 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, segélyben 20-50 fő részesül, az érintettek 

száma attól függ, hogy milyen jellegű az idénymunka. A tavalyi évben a lakosság 

közül 15 olyan személy volt, aki még 30 napos munkaviszonnyal sem rendelkezett, 

azonban segélyért „nem álltak sorba”. 

 

A településen jelenleg nincs olyan vállalkozás, amely ipari jellegű tevékenységet 

folytatna, mivel a kavicsbánya befejezte működését, a kenyérgyár pedig jelenleg 

felújítás és bővítés alatt áll. Várhatóan januárban kezdi meg újra működését, 

ekkortól 8-10 főt fog foglalkoztatni és profilja tésztagyártással bővül majd.  
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Az egykori kavicsbánya tavának hasznosítására vonatkozóan is vannak tervek, 

amely mindenképp funkcióváltást feltételez. Ezekben rekreációs célokra, 

vitorlázásra és búvárkodásra használnák a tavat. 

 

A községben szakmunkások esetében hiányról beszélhetünk.  A helyben működő 

vágóhídra a szomszédos településről, Zajtából oldják meg a munkaerőt. Tervben 

volt egy kismalom készítése is, azonban egyetlen, ám de lényeges problémája az, 

hogy Magyarországon egyáltalán nincs molnárképzés. Nincsenek a településen 

nagy mezőgazdasági vállalkozók sem, két család vállalkozik közösen 250 hektár 

földterületen.  

 

Jellemző a kaláka munka is főként a rokoni kapcsolatok miatt, ahol nem pénzért 

cserében, hanem viszont segítségként dolgoznak egymásnak a mezőgazdaságban a 

településen élők. Ez főként almaszedéskor történik, amely szeptember közepétől 

október közepéig tart. A település 3-5 olyan ember él, aki nem akar munkát vállalni. 

A Polgármester elmondása szerint, „aki munkát szeretne vállalni az talál akár 

helyben is, legfeljebb nem egész évre vonatkozóan”. 

 

Az önkormányzat és intézményei összesen 146 főt foglalkoztatnak – ebbe a számba 

még szerepel a közoktatási intézmények dolgozóinak egy része, az a 35 fő is, akik 

2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazásában 

állnak. A 146 fő közül 70 közfoglalkoztatottnak minősül. 

 

A közfoglalkoztatottakon kívül 5-8 fő foglalkozik a gazdaságban, amelyhez még 

önkormányzati szinten 5 fő tartozik, akik a közmunkások igazgatásáért felelnek. A 

Start közmunkában a foglalkoztatottak 2/3-a marad, a 30 százaléka forgatva van, 

melynek oka többnyire egészségi állapot, idénymunka vagy egész egyszerűen nem 

válik be, mint munkaerő. A közmunka is hozzájárul a közösségteremtéshez. A 

munkanélküliek között megjelennek az önkéntesek munkavégzés céljából, amivel 

tapasztalatot tudnak szert tenni.  
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A helyi intézmények a diplomások helyben tartására törekszenek. A jó 

szakemberek, mint például a hegesztők a környéken próbálnak munkát vállalni. A 

foglalkoztatási helyzet javítása érdekében, egész napos gyermekfelügyelet működik 

a helyi iskolában már 10 éve. 

 

 

5.2.3. Rozsály az önellátó falu 
 

 

1992 óta az önkormányzat foglalkoztatja a legnagyobb számú munkavállalót a 

településen. Ekkorra tehető a Termelőszövetkezet megszűnése is, ami után csak az 

üres épületek, a földterület és egy árokásó gép maradt. 1993-ban gyakorlatilag 

nulláról indult az önkormányzat a mezőgazdasággal, innentől kezdve a Szociális 

Földprogram jelentette az alapját mindennek. Ekkor kezdődtek az 

eszközbeszerzések, amely azóta folyamatosan bővül pályázati és saját forrásból.  

 

Az önellátás folyamata szükségleteik felmérésével kezdődött. Fő célként tűzték ki, 

hogy mindent, amire szükségük van, helyben próbálják megtermelni. Ennek az 

elképzelésnek köszönhetően mára a térségben uborka, hagyma, fokhagyma, 

káposzta termesztése és állattenyésztés folyik.  

 

Mindez a számok tükrében a következőképpen alakul, állattenyésztés esetében 50-

70 sertésről és 16 lóról beszélhetünk. Zöldségtermesztés vonatkozásában pedig 5 

hektár területen burgonya, bab, hagyma, káposzta, paradicsomtermesztés zajlik. 

Továbbá 2,5 gyümölcsös is van a birtokukban, ahol alma, meggy és diófa található, 

valamint 15 hektár legelő van az alapítvány és a gazdák használatában. A többi 

szántóföldi kultúra, gabona, takarmány és 6 hektár tölgyes erdő, amit nemrég 

telepítettek. 
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23. ábra: Rozsályi modell 

Forrás: Saját szerkesztés http://debrecenbar.com/2012/05/25/rozsaly/ alapján 

 

 

Ha az önellátás a cél, akkor fontos, hogy saját területen, saját eszközökkel, helyi 

munkaerő alkalmazásával végezzék ezeket a tevékenységeket. Ahogy az 23. ábra is 

mutatja, nagy szerepe van a természet körforgásának, fenntartásának, 

kihasználásának, továbbá a melléktermékek újrafelhasználásának. 

 

A háztáji kertek 90-95 százaléka művelve van, amelyhez rendelkezésükre áll 5 

traktor egy kombájn és egy teherautó.  Az önkormányzat az alapítvánnyal 90 

hektáron közösen gazdálkodik.  Mivel az alapítvány földhasználati díjat fizet az 

önkormányzat felé, így az önkormányzat az alapítványtól vásárolja meg a 

terményen felnevelt sertéseket, melynek egy részét közétkeztetésre fordítják, a 

többit pedig kedvezményesen megvásárolhatják a lakosok. A húsfeldolgozás az 

önkormányzati konyhán történik, ahol naponta 400 adagot készítenek főként az 

iskolások számára.  
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A település gazdasági udvarában betonoszlop és térkőkészítés folyik. Ennek az volt 

az előzménye, hogy a gyümölcsöst be akarták keríteni, amihez betonoszlopokat 

kellett vásárolniuk. Ekkor jött az ötlet, hogy kezdjenek helyben gyártani oszlopokat, 

ahol jelenleg is 5 fő folyamatos foglalkoztatása folyik és elmondásuk szerint 

gyakorlatilag támogatás nélkül is képes lenne fenntartani magát. Ugyancsak a 

gazdasági udvarban készítik elő a téli időszakra szükséges tüzifát, amit az 

önkormányzattól kedvezményes áron vásárolhatnak meg a település lakói. 

 

Egy Szociális Bolt is üzemel az alapítvány jóvoltából 2011 óta Rozsályon, ahol a 

helyi termelők is árulják termékeiket, amelyek többnyire zöldséget, gyümölcsöt és 

mézet jelent. Ezeket a termékeket a bolt közepén, kis faládákban találják a vásárlók.  

A termelők számára egyéb költséget ez nem jelent, csak a permetezési napló 

bemutatását igényli. Ezáltal a termelő is plusz bevételhez jut és a vásárlók pedig 

olcsóbban tudják beszerezni ezeket a termékeket, tehát mindenki számára kedvező. 

 

Amennyiben új vállalkozás létrehozását tervezni valaki a településen belül, az 

önkormányzat minden erejével azon lenne, hogy segítse azt. Az induló vállalkozás 

számára kedvező lehet, hogy nincs iparűzési adó a községen, az önkormányzat a 

hatósági eljárásokban segítséget nyújt számára, vagy akár munkaerő kölcsönzésben 

is segítő társ lehet. Próbálkoznak vállalkozni a helyiek, főként a fiatalok butik vagy 

fodrászüzlet nyitásával, de nem minden esetben sikerül. Inkább őstermelői irányba 

indulnak el a településen élők.  

 

 

5.2.4. Eredmények, további lehetőségek 
 

 

Mindenképp társadalmi haszonként értelmezhető a 70 fő foglalkoztatása, hiszen 

számos olyan munkát, ami gépesítéssel megoldható lenne, kézzel végezik, hogy 

minél több munkalehetőség legyen helyben és ne kelljen külső személyek bevonása.  
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Pozitív eredmény és példaértékű is egyben, hogy nincs romakonfliktus, hiszen 

közösen dolgoznak. Ennek köszönhetően békében és nyugalomban él a falu, amely 

nagyon fontos az együttélés szempontjából. 

 

A településen megrendezésre kerülő közösségi eseményekre, azonban a település 

azon lakói vehetnek csak részt, akik valamilyen formában szerepet vállalnak a 

település formálásában, alakításában. Legyen ez önkéntes munka vagy akár helyben 

munkavállalás. Tavaly karszalagot kapott minden résztvevő, aki a szükséges 

feltételeket „teljesítette” és az illetéktelenek nem vehettek részt ebben. Ennek 

eredményeképp idén kétszer annyian voltak a közösségi rendezvényeken, mint 

előző évben. Tehát ösztönző jelleggel volt az emberekre. 

 

Rozsály és Panyola község közös kezdeményezésének köszönhetően 2010 

decemberében megalakult a Szatmári Ízek Háza Szociális Szövet, melynek célja a 

helyi adottságokat kihasználva, hogy egy olyan gyümölcsfeldolgozó üzemet 

hozzanak létre Panyolán, amely egyrészt munkát biztos a munkanélküliek számára, 

valamint piacképes gyümölcstermékeket, lekvárokat és aszalványokat állít elő.  

Ennek hatására a rozsályi önkormányzat helyben is tervezi egy gyümölcsfeldolgozó 

létrehozását, amely működtetését egy szociális szövetkezettel együttesen végezné. 

A gyümölcsfeldolgozó 2-8 fő foglalkoztatását tenné lehetővé helyben.  

 

A településen nincs turisztikai szálláshely vagy akár kiadó szálláshely. Ez azonban 

lehetőséget teremtene a turizmus irányába. Jelenleg egy család elszállására van 

lehetőség, melyet az idősek otthona biztosít.  

 

Ahhoz hogy Rozsály teljes mértékben önfenntartó legyen, törekedni kell arra, hogy 

külső vállalkozók ne jelenjen meg a településen. 
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5.3. Következtetések megfogalmazása 

 

 

A két település hasonlósága abban mutatkozik meg, hogy mindkettő az ország egyik 

leghátrányosabb térségében található, ahol célként a munkanélküliek számának 

csökkentése, mérséklése fogalmazódott meg, azonban különböző eszközöket 

alkalmazva. 

 

Hernádszentandrás a maga elé kitűzött célt biogazdálkodás keretében valósítja 

meg. A 2010-ben elindított projektnek mára már szép és irigylésre méltó 

eredményei vannak. Korábban a településen lévő portákat gaz borította, elhanyagolt 

állapotban voltak. Jelenleg, ami a projektnek és a közös összefogásnak 

köszönhetően minden kert gondozott és arra törekszenek, hogy a település minden 

kertjében megjelenjenek a szebbnél szebb és egészségesebb zöldségfélék, ahogy az 

önkormányzat által művelt területeken. 

 

A Bioszentandrás néven futó kezdeményezéssel a település nagymértékű 

ismertségre tett szert. Nagy eredménynek mondható, hogy a helyben megtermelt 

zöldségféléket a már általuk kiépített csatornákon keresztül értékesítik. A 

településen élők számára azonban nem az önellátás jelenik meg elsődleges célként, 

hanem az, hogy amiért korábban - például zöldségek- fizetniük kellett, mára ne 

kelljen pénzt fordítaniuk. Arra törekszenek, hogy mindenki meg tudja magának 

helyben termelni a számára szükséges mennyiséget.  

 

Lehetőségeiket tekintve, a gasztronómia és az idegenforgalom területén jelentős 

előrelépésre és fejlődésre számíthatnak. Ez a két terület külön-külön is számos 

opciót rejt magában, de együttesen még látványosabb eredményt érhetnének el. 

Véleményem szerint a településen elkezdett biogazdálkodás teljes mértékben jó 

úton jár ahhoz, hogy hosszú távon is eredményes, fenntartható és fejlődőképesen 

legyen. 
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Rozsály esetében elmondható, hogy teljes mértékben arra törekszenek, hogy 

mindent helyben tudjanak előállítani és megtermelni, tehát elsődleges céljukként az 

önellátás jelenik meg. 

 
Hernádszentandráshoz hasonlóan Rozsály is példaértékűnek számít hazánkban és 

ők is jelentős hírnévnek örvendenek. Az önkormányzat és az alapítvány 

együttműködése számos eredményt produkált az elmúlt évek során. 

Együttműködésük személtetésére a legalkalmasabb talán a 5.2.3. fejezetben 

található 23. ábra, amely tulajdonképpen egy véget nem érő folyamatot feltételez. 

Azt fejezi ki, hogy saját területen, saját eszközökkel, helyi munkaerő 

alkalmazásával végezzék tevékenységeiket a rozsályiak, amiben nagy szerepe van a 

természet körforgásának, fenntartásának, kihasználásának, továbbá a 

melléktermékek újrafelhasználásának. 

 

Emellett jelentős szerepet tölt be mára a foglalkoztatottak és a településen élők 

körében egyaránt a Szociális Bolt, amelyet 2011 óta az alapítvány üzemel. Azt 

gondolom, hogy mindenképp pozitívumként értelmezhető az, hogy a lakosság a 

helyi termelők termékeit kedvezményesebben vásárolhatják meg az üzletben. Ez 

mind a vevőnek, mind a termelőnek hasznot jelent. A betonoszlopok gyártása és a 

térkövek készítése mára már annyira kinőtte magát, hogy támogatások nélkül is 

képes lenne fenntartani magát.  

 

Már említettem korábban, hogy terveik között szerepel egy gyümölcsfeldolgozó 

üzem létrehozása, ahol lekvárokat és aszalványokat állítanának elő. Egyrészt ezekbe 

a folyamatokba bekapcsolódhatnának az ide látogatók, hiszen hagyományaik között 

szerepel a lekvár főzés, ami az egész települést bevonva, rendezvénnyel egybekötve 

valósul meg. Ehhez azonban szálláshely létrehozása szükséges, mert nincs helyben.  
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Összességében elmondható, hogy Rozsály még nincs azon szinten, hogy teljes 

mértékű önellátásról beszélhessünk. Azonban törekvéseit és eddigi eredményeit 

tekintve, hosszú távon fenntarthatónak bizonyul. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a településeken a Start közmunkaprogram úgymond biztos 

pont a kezdeményezések esetében, azonban e nélkül a községek csak kevés fő 

alkalmazását engedhetnék meg maguknak. A kezdeményezések hatására a 

munkanélküliek számának csökkenése tapasztalható, tehát több ember 

foglalkoztatását tette lehetővé. Látva azt, hogy az elmúlt évben milyen fejlődéseken 

ment keresztül a két település, hiszem, hogy akarattal, kitartással és a legfontosobb, 

összefogással hasonló, vagy nagyobb eredményeket érhet el bármely település. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A helyi foglakoztatást alapvetően meghatározó hazai munkaerőpiac helyzetét 

tekintve, megállapíthatjuk, hogy a munkanélküliek száma immár hosszabb távon 

jelentős mértékűnek mondható, az ország keleti régióiban szinte változatlan, magas 

szinten állandósult. Ennek mérséklésére és kiküszöbölésére azonban számos 

foglalkoztatáspolitikai eszközöket alkalmaztak már, amelyek nem voltak túl 

célravezetők, hiszen még mindig nagy munkanélküliségről beszélhetünk. Az elmúlt 

években az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök közül a közfoglalkoztatást 

alkalmazták a legnagyobb részben.  

 

A helyi kis- és középvállalkozások foglalkoztatást javító hatása manapság 

nem érezhető. 2005 óta sem a kkv-k számában sem az általa foglalkoztatottak 

számában máig nem történt változás. A már meglévő, működő vállalkozások 

esetében is inkább létszámleépítésekről beszélhetünk, mintsem 

munkahelybővítésről. A helyi vállalkozások fejlesztése és új vállalkozások 

létrehozása a foglalkoztatási helyzet jelentős növekedését eredményezné. 

Napjainkban inkább a civil szervezetek és a közfoglalkoztatás jelent segítséget a 

munkanélküliek számára. Jelenleg a civil szervezetek még nincsenek olyan 

helyzetben, hogy jelentős mértékű foglalkoztatást tudjon generálni. Települési 

szinten is csak egy-két fő alkalmazását teszi lehetővé, azonban előfordulnak 

önkéntesek is. Emellett a szociális szövetkezetek szerepe egyre jelentősebb 

hazánkban, hiszen a hátrányos helyzetben élők életkörülményét hivatott segíteni. A 

helyi foglalkoztatás típusai közül a közfoglalkoztatás kap a legnagyobb szerepet 

manapság. A statisztikai adatokat tekintve a közmunkaprogramban résztvevők 

száma az elmúlt 3-4 évben növekvő tendenciát mutat. Ez nem feltétlenül jelent 

előnyt, hiszen a közfoglalkoztatottak foglalkoztatási időtartama viszonylag rövidnek 

mondható. Továbbá egyáltalán nincs ösztönző jelleggel sem a bérek, sem a fejlődési 

lehetőségek tekintetében. 
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Dolgozatomban egy hazai és egy külföldi kezdeményezést mutattam be, 

azonban a kettőt nem is lehet „egy lapon” említeni. Az Ausztriában létrehozott 

szociális bolthálózat csodás eredményekről számol be. A bolt kimondottan 

hátrányos helyzetben élők számára nyújt segítséget azáltal, hogy a helyi termelők 

által megtermelt és a nagyobb cégek által felajánlott termékeket 60 százalékkal 

kedvezményesebben tudják megvásárolni az érintettek, amennyiben 

rászorultságukat igazolni tudják. Ausztrián kívül más országban nincs még egy 

ilyen bolthálózat, pedig mindenki számára követendő példa lehetne! 

 

Az általam vizsgált két település esetében a foglalkoztatási formák közül 

mindkét helyen a közfoglalkoztatás jelenik meg. Az önkormányzatok 

közmunkaprogram nélkül csak néhány fő foglalkoztatását tudnák megoldani. 

Mindkét települési kezdeményezés példaértékűnek számít hazai viszonylatban. 

Összességében azt tudom mondani, hogy Hernádszentandrás és Rozsály is az eddig 

elért eredményei alapján, jó úton halad az általuk kitűzött cél eléréséhez. Hosszú 

távon tekintve mind a két község fenntarthatónak bizonyul. 

   

Láthatjuk, hogy együttes erővel milyen eredmények érhetőek el hazai és 

nemzetközi viszonylatban egyaránt.  Úgy vélem, hogy hosszú távon a helyben 

történő foglalkoztatás kulcsfontosságú szerepet tölthet be a foglalkoztatási helyzet 

javításában. Ehhez azonban a jelenleg érvényben lévő közfoglalkoztatási rendszer 

háttérbe szorítása lenne szükséges, ami általa civil szektor támogatása és erősítése 

előtérbe kerülhetne. 
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8. SUMMARY 

 

 

Basically considering the local labor market situation, we can conclude that the 

number of unemployed people was significant in the eastern regions of the country 

and it hasn’t  changed on a high level. However,many employment policy 

instruments have been used, but the unemployment rate is on a high-level.  

 

We can tell that in fact, improving of local small and medium-sized businesses 

nowadays are not effective. The number of employees haven’t been changed since 

2005. If we look at an existing business, we can talk about downsizing, than job 

enlargement. Development of local companies and establishment of new businesses 

could result a significant increase in the employment situation. Today, rather civic 

organizations and  public employment can help to decrease numbers of  

unemployed. Currently, civil organisations are not in a position to generate a 

significant  raising of employment’s numbers. If it is possible, only one or two 

people can be used on settlement level, sometimes volunteers too. In addition, the 

role of social cooperatives increasingly important in our country, because the living 

conditions of disadvantaged people can be helped. From among the types of local 

employment in public employment get the most important role nowadays. Looking 

at the statistics, number of participants in the public work programs, have been 

showed a growing trend in the last 3-4 years. This is not necessarily constitutes an 

advantage, because the increasing number of employment  have a relatively short 

duration. In addition, there is absolutely no incentives neither wages nor 

development possibilities. 

 

In my thesis I’ll peresent a domestic and a foreign initiative, but the two can not be 

mentioned  on the same page.The social network established shops in Austria 

reported miraculous results.The offer of the shops are specifically and the aim is  to 

help for disadvantaged people by providing produces of local farmers. People can 

buy products  price discounted, -generally  with 60 percent- if they can demonstrate 
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they are disadvantaged. Outside Austria, other countries do not have such a shop 

network, and there is no example for everyone to follow!  

 

The local government public work programs can help only for a few people, it 

cannot solve the situation of unemployment. Both local initiatives are exemplary in 

Hungary . 

If I look at their results, I can say that Hernádszentandrás and Rozsály are on the 

best way to achieve their goal. In my opinion the villages are sustainable. 

 

 

We can see that together we can achieve succes domestically and internationally as 

well. I believe that in the long term, the local employment can have an important 

role of improving the employment situation. 
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10. MELLÉKLETEK 

 

 

1. Melléklet: A két településre vonatkozó interjú kérdések 

 

1) A település foglalkoztatási helyzete 

 

 A. Helyi munkahelyek 

- Milyen munkahelyek vannak a településen? Ezek hány főt és milyen szakmákban 

tudnak foglalkoztatni? Alkalmaznak-e hátrányos helyzetűeket? Van-e 

munkaerőhiányuk, ha igen milyen szakmákban? Milyen a gazdasági helyzetük? 

Várható-e munkahelybővítés? Minek kellene ehhez teljesülni? 

 - A térség munkaadói ismerik-e az uniós és nemzeti foglalkoztatási stratégiákat, 

próbálkoznak-e a megnyíló pályázati lehetőségek (Új Magyarország Fejlesztési 

Terv) kihasználásával? 

- Az önkormányzatnak vannak-e helyi együttműködő partnerei a foglalkoztatási 

problémák megoldásában? Ha igen, kik ezek, és milyen szintű az együttműködés? 

B. Ingázás 

- Hova (mely településre), milyen üzemekbe / szakmákba járnak el dolgozni a 

településről? 

C. Gazdálkodás / önfoglalkoztatás 

- Kb. hányan / milyen arányban gazdálkodnak a családok? Mit 

termesztenek?Milyen mértékben tudnak önellátók lenni?Vannak-e mini szolgáltatók 

(vállalkozói engedéllyel, vagy anélkül, fodrász, javító kisiparos, cukrász …) 

Látnak-e perspektívát a saját gazdaságok / mini vállalkozások fejlesztésében? 

D. célcsoportok 
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- Mely csoportok vannak a legnehezebb helyzetben a foglalkoztatás szempontjából? 

Hogyan próbálják a magasan kvalifikált munkaerőt a térségben maradásra 

ösztönözni? Milyen eszközökkel lehetne elérni a fiatalok helyben maradását? Mivel 

lehetne a szakképzett dolgozókat a térségben való munkára ösztönözni? 

E. Segítségnyújtás 

Próbálnak-e segítséget nyújtani a fiatal, kisgyermekes nőknek, szülőknek, 

munkanélkülieknek, egyéb hátrányos helyzetű célcsoportoknak a foglalkoztatási 

helyzet javítása érdekében? Milyen módon? 

A településen támogatják-e az új vállalkozások létrejöttét? Ha igen, akkor milyen 

eszközökkel? Van-e a településeken olyan épület, ingatlan, amely hasznosítása 

szóba jöhet munkahelyteremtő beruházás esetén? 

 

2. Eddigi foglalkoztatási / helyi gazdaságfejlesztési programok időbeni 

áttekintése 

Milyen, a helyi foglalkoztatásra hatással lévő kezdeményezések voltak eddig? Ki 

szervezete? Mikor, meddig tartott? Milyen céllal és tevékenységekkel? Kik alkották 

a célcsoportot? Mi lett az eredménye? Mi volt a vélemény róla? Van-e folytatása? 

Sikerfeltételek, kudarcok okai stb.  

Mi a véleményük az elindult foglalkoztatási paktum kezdeményezésről?Mit várnak 

ettől? Mit kell ahhoz tenni, hogy a szereplők aktívan közreműködjenek? 

 

3. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezés körülményei 

Ki kezdeményezte? Miért? Mikor? Volt-e előzménye? Ki finanszírozza? Kik 

dolgoznak benne? Hogyan kezdték el a tevékenységet? Miért pont ezt a 

tevékenységet választották? Volt-e gond az indításnál, majd a megvalósításnál? 

Szakmailag kik segítik? Van-e politikai / önkormányzati támogatottsága?  
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4. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben megvalósuló 

termelésre vagy szolgáltatásra vonatkozó adatok 

Milyen termékek vagy szolgáltatások előállításával foglalkoznak? Ennek gazdasági 

eredménye hogy alakult az elmúlt 3 évben? És milyen a helyzet ebben az évben? 

gazdasági eredmény mérték-

egység 

2010 2011 2012 2013  

karbantartott zöldterület m2     

gondozott idős ember fő     

előállított élelmiszer q     

fogadott vendég fő     

felújított ingatlan db     

megtermelt energia KW     

Hogyan alakul a termék vagy szolgáltatás kapacitás kihasználtsága és mennyi a 

részesedésük a helyi piacon?  

 

5. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben megvalósuló 

foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

Hogyan alakul foglalkoztatottak átlagos havi bruttó bére teljes munkaidős 

foglalkoztatásnál? 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Foglalkoztatottak átlagos havi bruttó bére teljes 

munkaidős foglalkoztatásra vetítve 

    

Ebből a termelésben / szolgáltatásban     

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben     

Szakképzettséget igénylő beosztott 

munkakörben 

    

Irányítói munkakörben     

az adminisztrációban     

beosztott munkakörben     

Irányítói munkakörben     

 

A foglalkoztatottak bérezése hogyan alakul a munkabér tényleges nagysága szerint 

2013-ban? 
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Havi bruttó bér Létszám 

fő 

50 ezer Ft alatt  

50 – 80 ezer Ft  

81 – 120 ezer Ft  

121 – 160 ezer Ft  

161 – 200 ezer Ft  

201 – 250 ezer Ft  

251 – 300 ezer Ft  

300 ezer Ft fölött  

Mennyi a foglalkoztatottaknak nyújtott egyéb juttatások mértéke éves szinten egy 

főre vetítve, és hány főt érint ez 2013-ban? 

Juttatás megnevezése Éves 

értéke 

Ft / fő / év 

Érintettek 

köre 

 fő 

PÉNZBENI JUTTATÁSOK   

Étkezési utalvány   

Munkaruha   

Üdülési utalvány   

Utazási költségtérítés   

Részesedés   

Vásárlási kedvezmény   

Segély   

TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK   

Étkezés   

Lakás   

Saját termékből részesedés   

Kulturális rendezvényre belépő   

Vetőmag   

Haszonállat   

Egyéb………………….   

 

 

6. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben megvalósuló 

társadalmi (szociális, kulturális és közösségi) tevékenység adatai 

 

A társadalmi (szociális, kulturális és közösségi) tevékenység eredményei 

 

Tevékenységek eredménye mérték-

egység 

2010 2011 2012 

képzésben résztvevők fő    

érintett családtagok fő    

közösségi programokban fő    
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résztvevők 

 

7. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben megvalósuló 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások 

Mennyi volt a bevételek és ráfordítások összege 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 

idén? (ezer Ft) 

 2010 2011 2012 2013 

terv 

Bevételek összesen     

ebből: tagdíjak     

értékesítésből származó bevétel     

önkormányzati támogatás     

költségvetési támogatás     

pályázati támogatás     

szponzorok támogatásai, adományok     

előző évi pénzmaradvány     

Egyéb     

Ráfordítások összesen     

ebből munkabér és járulékai     

eszközbeszerzések     

anyagvásárlás     

Ingatlan bérleti díja     

Eszközök bérleti díja     

Javítási, karbantartási költség     

Szakmai szolgáltatások ig. vétele     

közösségi alap kiadásai     

Egyéb     

Eredmény     

 

8. A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hiányzó képzések, készségek 

azonosítása. 

Ön szerint a szervezetük jelenlegi emberi erőforrásai mennyire felelnek meg az 

igényeiknek? Szükség van-e, illetve konkrétan milyen továbbképzésekre? 

A szervezeten belüli képzési igényeket milyen módon elégítik ki? (pl. Belső 

továbbképzéssel, kistérségi, megyei, régiós képzőintézménnyel való 
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együttműködésben, az előző két módszer kombinációjával, külföldön megvalósuló 

képzéssel, egyéb módon) 

A szakemberhiány megoldására igényelnének-e képzéséket? Ha igen, milyen 

területen? Ebben kik lehetnének partnerek? 

 

 

 

9. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben megvalósuló 

hatások, közvetett előnyök , tervek 

 

a háztartások, családi gazdaságok gyarapodása 

Előny megnevezése mértékegység Becsült érték a 

tevékenység 

kezdetétől 

Tervezett 

célérték 

2013-ban 

Terv 

hosszabb 

távon 

Felújított lakás db     

Művelt kert db vagy m
2
    

Továbbtanuló gyerek fő    

Tanuló felnőtt fő    

 

a helyi közösség gyarapodása 

Előny megnevezése mértékegység Becsült érték a 

tevékenység 

kezdetétől 

Tervezett 

célérték 

2013-ra 

Terv 

hosszabb 

távra 

Felújított középület db    

Gondozott közterület Db vagy m2    

Befizetett helyi adó Ft    

Generált közösségi 

rendezvény 

db    

Hálózatokba 

bekapcsolódás 

fő    

 

 

10. A jelenleg vizsgált helyi foglalkoztatási kezdeményezésben hol tartanak és 

hova szeretnének eljutni a foglalkoztatottakat érintő alábbi szempontok 

tekintetében? 

 
Értékelési szempont Közösségi foglalkoztatás 

1. nagyon jó 

2. kedvező 

3. semleges 

4. gyenge 

ma jövőben 



83 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

a. elvégzendő munka mennyisége         

b. elvégzendő munka minősége         

c. elvégzendő munka változatossága         

d. munkaidő         

e. családdal való összeegyeztethetőség         

f. munkahelyi légkör         

g. előbbre jutási lehetőség         

h. fizetés         

i. kiegészítő juttatások / szolgáltatások         

j. társadalmi hálózatok / kapcsolatok         

k. fegyelem, ellenőrzés         

l. bánásmód, tolerancia         

m. sikerélmény         

n. hatékonyság         

o. elvégzett munka mennyisége         

p. elvégzett munka minősége         

 

 


