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„Férfi munka? NŐ az esély!” – A nők munkaerő piacra való visszatérésének 

ösztönzése  
egy megvalósult HEFOP 1.3.1. projekt bemutatása 

(Vázlat) 

 

 

A projekthez kapcsolódó fontosabb fogalmak, és tudnivalók: 

HEFOP (Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív program) /Szlogen: „Értékünk az ember”/ 

 feladata:  NFT 1 részeként az Európai Strukturális alaptól kapott támogatások 

eredményes felhasználásának  biztosítása  három szakminisztérium /Egészségügyi, 

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi, Oktatási/ együttműködésével  

 stratégiája: munkanélküliség megelőzése és kezelése az emberek képességeit és 

életminőségét hosszútávon javító fejlesztésekkel, az oktatás, szakképzés, szociális 

szolgáltatások és egészségügyi ellátás más programokkal összehangolt támogatásán 

keresztül 

 átfogó céljai: foglalkoztatás bővítése (elosztani csak a megtermeltet lehet) 

humánerőforrás versenyképességének növelése a munkaerőpiac 

igényeinek megfelelő képzéssel 

társadalmi beilleszkedés elősegítése 

 forrása: Európai Szociális Alap (ESZA) 386 millió euró 

 Európai Regionális Fejlesztési alap (ERFA) 177 millió euró 

 Hazai - főként költségvetési - forrás 187 millió- összesen 750 millió euró 

   

 A HEFOP program, mint az Európai Uniós indikátorok elérésének eszköze 

EU-s célkitűzések  

 Munkanélküliségi ráta csökkentése 

 EU gazdaságát a világ legversenyképesebb, tudás alapú gazdaságává fejleszteni 2010-

re (15-64 közöttiekre vonatkoztatva) 

  75%-os foglalkoztatottság elérése 2020-ra EU-s átlagban a 20-64 éves korosztálynál 

 iskolát idő előtt elhagyók arányát 10 %-ra csökkenteni (jelenleg EU 17,6% Mo.13,9%) 

 Felsőfokú végzettségűek arányának 40%-ra történő emelése   
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Munkaerőpiac jellemzésére szolgáló mutatók: 

 

 foglalkoztatottak száma 

 munkanélküliek száma (dolgozni akaró, munkát nem találók) 

 gazdaságilag aktívak, vagy munkaerő állomány (foglalkoztatottak+munkanélküliek) 

 gazdaságilag inaktívak száma (15-74 éves korú, munkaerő állományba nem tartozó 

munkaképesek csoportja, pl. beleszámítva a nyugdíjasokat is!) 

 foglalkoztatási arány (foglalkoztatottak és munkaképes korú népesség számának 

hányadosa) 

 munkanélküliségi ráta (munkanélküliek részaránya munkaerő állományon belül) 

 aktivitási vagy részvételi (participációs) arány (gazdaságilag aktívak és munkaképes 

korúak hányadosa) 

 átlagkeresetek (bruttó, nettó nominális és reál) 

 

EU-s célkitűzések teljesülésének áttekintése   

 Munkanélküliségi ráta vonatkozásában nincs jelentős javulás.  Állástalanok aránya 

2010. májusában  az Európai Unióban 10,0%, az euro zónában változatlanul 10 % 

(Magyarországon 10,9, - Spanyolország, Litvánia a sereghajtó, vagy éllovas –

nézőpont kérdése a 20 % körüli rátával) 

  A 2000.ben megfogalmazott Lisszaboni stratégiát már félidőben módosítani kellett  

  a 2020-ra remélt 75%-os foglalkoztatottság elérése –részben a gazdasági válság 

miatt-nehezen valószínűsíthető, bár az EU-ban jelenleg 69% (korcsoport 20-64!) 

Mennyire hatékony a HEFOP?  (2009 02.23.-ig 3127 támogatott pályázatra 183mdFt 

kifizetés)   

Ríz Ádám HEFOP IH igazgató: „a teljesített indikátorok csak közvetett módon szolgálják a 
program stratégiai céljainak megvalósítását” 
  

Összegzés: A képzések esélyt növelnek, de nem jelentenek biztos elhelyezkedési 

lehetőséget.(Ehhez munkahely-teremtés, illetve a munkaerő piac bővítése szükséges, de az 

esélynövelés sem elhanyagolható eredmény!) 

(Ennek ellenére, vagy éppen ezért: koncentrálni a célok elérésére, törekedni a munkaerő 

piacra történő visszatérést akadályozó/ gátló körülmények feltárására, felszámolására, a 

hátrányos helyzet megszüntetésére, vagy legalább csökkentésére) 

A hátrányos helyzet relatív fogalom, definíciója sokféle és rendkívül összetett. 

(Foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű az, akinek a munkaerő-piaci esélyei 

az átlagnál alacsonyabbak) 
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Kialakulásának lehetséges okai: (melyek gyakran egymás mellett, halmozottan jelennek meg) 

       Hátrányos megkülönböztetés,  

       Diszkrimináció (faj, nem, kor, nemzetiség, vallás, stb.),  
Fogyatékosság  
Alacsony iskolai végzettség/szakképzettség hiánya,  
Gyakorlat hiánya (pl. pályakezdők),  
Földrajzilag hátrányos helyzetű lakóhely,  
A személy ideiglenesen távol kerül a munka világától, ezért tudása devalválódik (pl. gyed-
en, gyes-en lévők)  

  
 A legnagyobb létszámú hátrányos helyzetben lévő csoportról, a nőkről: (diszkrimináció a 
bérezésben, - bérolló nyílik-, vezetői állások betöltésében – üvegplafon-, döntéshozatalban- 
jelentős lemaradás az érdekérvényesítéshez szükséges aránytól és más területeken is) 
 
 A  „Férfi munka? NŐ az esély!  projekt  pályázatban megfogalmazott célja:  
 
A nők munkaerő piacra történő visszatérésének ösztönzése, Magyarországon újszerű, 
innovatív megoldással, más EU-s tagországokban már megvalósult, hasonló típusú projektek 
tapasztalataira alapozva 
    
 
Tervek, elvárt eredmények a projekt indításakor rövidtávon: 
 

 Bp. XVIII. kerületében található Havanna lakótelepen élő tartós munkanélküli, vagy 
inaktív 19 nő részére szakképzés, és vállalkozóvá válás i lehetőség biztosítása olyan 
kékgalléros (fizikai) szakmák terén, amelyeket hagyományosan férfiak végeznek, és 
jelenleg hiányszakmaként jellemezhetőek a munkaerőpiacon   

 speciális női vállalkozói hálózat létrehozása 

 adaptálható, modell értékű projekt alkotása 
 

Célelérés eszközei:  
 

 a szakmunkás képzésben részvevő 15 fő részére családi napközi biztosítása a 
tanfolyam ideje alatt térítésmentesen, igény szerint azt követően is, de más 
feltételekkel 

 utazási kedvezmény és képzési támogatás nyújtása 

  a családi napközi ellátására jogosító tanfolyamra 4 fő beiskolázása 

 szociális és szakmentorok foglalkoztatásával célcsoport segítése 

 vállalkozásindításhoz szakmai, jogi, infrastrukturális és szervezeti feltételek 
biztosítása 

  vállalkozói hálózat létrehozásának és működtetésének elősegítése a szükséges 
feltételek (helység, munkaeszköz beszerzés, személyzet, könyvelés) rendelkezésre 
bocsátásával 
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Néhány hosszabb távú, általános cél: 
  

 a női foglalkoztatási szint emelése, a gazdaság növekedésének elősegítése 

 nemek közti esélyegyenlőség csökkentése 

 vállalkozásokon belül női vállalkozások arányának növelése 

 a női-férfi pályaválasztással kapcsolatos sztereotípiák felszámolása 

  szakmunkásképzés utánpótlásának támogatása 
 
A projekt előkészítő szakaszában végzett tevékenységek: 
 

 célcsoport kiválasztása egyéni állapot, képesség, és tudásszint felméréssel, félig 
strukturált interjúk segítségével 

 egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

 Különböző képzési tananyagok (vállalkozói, személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő) 
kifejlesztése 

 közbeszerzési eljárással képző intézmény kiválasztása, megbízása 
 
Megvalósítási folyamatban:  
 

 családi napközi helyének kiválasztása, üzemeltetése a tanfolyamot elvégzett 4 fővel 

 képzés beindítása asztalos, épületburkoló, szobafestő- mázoló-tapétázó és 
villanyszerelő szakmákban   

 szociális és szakmentorok foglalkoztatása   

 koordinátor vezetésével havonként találkozók összetartozás erősítésére 

 vállalkozóvá válás, vállalkozói hálózat kiépítése 
 

 
 A projekt ötlete, amely az „Együtt a Munkaerő piac Fejlesztéséért” alapítványtól származott, 
briliáns volt. Kidolgozását alapos előtanulmány, komoly helyzet, és szükséglet felmérés 
előzte meg, DE 
az élet mindig felülírja a terveket!  
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„MISI” – mi sikerült (– és mi nem)  
Tervek és tények közti eltérések   
Tényezők, gátló körülmények, melyekkel nem számoltunk, és amelyekkel nem 
számolhattunk  
(Ezek kifejtésére érdemes a hangsúlyt helyezni, mert egyediek, fontosak, tanulságosak, és 
előre nem láthatóak voltak)   
 

- Célcsoport tagok nem csak a preferált Havanna lakótelepről kerültek ki, hanem Bp. 
több kerületéből, sőt az agglomerációból. (Családi napközi helyének kijelölését, és 
igénybe vételét jelentős mértékben megnehezítette.) 

-  Gyermekek életkoruk alapján inkább bölcsődei ellátást, gondoskodást igényeltek, 
mint amilyen képzést a családi napközi ellátásra jogosító tanfolyam nyújtott. 

- Nem minden tervezett szakmában indult szakképzés, illetve a képző intézmény 
mások elvégzését javasolta, mint amilyenek eredetileg a pályázatban szerepeltek 
(kimaradt a háztartási kisgépszerelő, valamint a vízvezeték és központi fűtés szerelő 
szakma, az épületburkolóval viszont kiegészült, így a tervezett öt helyett négy 
szakmában indult szakmunkásképzés. (asztalos, festő- mázoló-tapétázó, burkoló, 
villanyszerelő) 

- A jelentkezők legnagyobb része asztalos szakmát kívánt tanulni, nem lehetett a 
szakmák közötti egyenletes elosztást biztosítani  

- Az asztalosipari vállalkozások beindítása igényli a legnagyobb és legdrágább 
eszközellátottságot (gépeket) mely feltételeket a rossz anyagi körülmények között 
élők nem tudják biztosítani 

-  szociális mentor foglalkoztatására első perctől kezdődően szükség volt, 
személyemben a NATIK koordinátor vállalta térítésmentesen (részvevők családjában 
is meglévő sztereotípiák leküzdéséhez) 

-  Szigorú indikátorok, nagyon csekély lemorzsolódási lehetőség – áthidaló 
megoldásként módosítás kiharcolása (súlyos betegség, haláleset bekövetkezése, 
veszélyeztetett terhesség, egészségkárosodási hajlam festék allergia miatt) 

- …….. és a sor még folytatható  
 

  
Néhány igazán eredményes, életminőség javulással járó pályamódosítás bemutatása nevek 
nélkül 
 
Zárszó: Egy projekt sikerességét eltérő szempontok alapján ítéli meg a támogató, támogatott 
és részvevő (célcsoport tag)  
Konzorciumi partnerként és megvalósítóként az egyes sorsok alakulásának ismeretében a 
bemutatott projektet sikeresnek tartom, a sok gátló körülmény, és annak ellenére, hogy 
problémamegoldó képességünk időnként nagy kihívásnak volt kitéve.  
 
 Bp. 2010. 11. 30. 
        Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó  
        NATIK elnök 
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Melléklet 

  

Magyarország munkaerő-piaci adatai 2000–2007 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 3 856,2 3 868,3 3 870,6 3 921,9 3 900,4 3 901,5 3 930,1 3 926,2 

Munkanélküliek száma (ezer fő) 263,7 234,1 238,8 244,5 252,9 303,9 316,8 311,9 

Gazdaságilag aktívak száma (ezer 

fő) 
4 119,9 4 102,4 4 109,4 4 166,4 4 153,3 4 205,4 4 246,9 4 238,1 

Gazdaságilag inaktívak száma 

(ezer fő) 
3 659,6 3 670,0 3 652,8 3 578,5 3 567,9 3 517,1 3 474,9 3481,3 

Foglalkoztatási arány (%) 49,6 49,8 49,9 50,6 50,5 50,5 50,9 50,9 

Munkanélküliségi ráta (%) 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 

Aktivitási arány (%) 53,0 52,8 52,9 53,8 53,8 54,5 55,0 54,9 

KSH 2009 Társadalmi jellemzők és ellátó rendszerek 

2008 –tól a kezdődő válság hatására a mutatók romlása figyelhető meg. (A 15-64 éves 

korosztályba tartozó 6.794e. főből a foglalkoztatottak száma éves átlagban 3. 849e fő, 

munkanélküliek száma 329e.fő, munkanélküliségi ráta= 7.9 % 

2009.- csökkenő foglalkoztatott szám, növekvő munkanélküliségi ráta (9,9%) 

 2010 III. negyedév 3.823e foglalkoztatott, 10,9%-os munkanélküliségi ráta (korcsoport 20-

64év!) 

Nyugdíjasok aránya ezredfordulótól kezdődően változatlanul a népesség 30 %-a   

 

 

  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Foglalkoztat%C3%A1si_ar%C3%A1ny

