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2.2. ADATGYŰJTÉSEK A KÖZFOGLALKOZATÁSRÓL
Busch Irén & Bördős Katalin

Ebben az alfejezetben a közfoglalkoztatásra vonatkozó létszám- és költség-
adatok legfontosabb adatforrásait vesszük számba. Mivel az egyes közfoglal-
koztatási formák működtetői és finanszírozói eltérnek, az adatgazda kiléte, az 
adatforrás alapja és az adatok pontos tartalma is eltérő lehet. Rövid áttekin-
tést nyújtunk arról, hogy az egyes időszakokra vonatkozóan milyen területi 
(ország-, település-) vagy egyéni szintű adatok állnak rendelkezésre, értékel-
jük az egyes adatforrások megbízhatóságát, illetve röviden kitérünk az ada-
tok elemzési lehetőségeire is.1

Az összlétszámra vonatkozó publikált adatok

A közfoglalkoztatás létszámadatairól két rendszeres adatközlés érhető el nyil-
vánosan több évre visszamenőleg (Cseres-Gergely–Molnár, 2014a, Molnár és 
szerzőtársai, 2014). Az egyik ilyen adatforrás a volt Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal (2014.december 31-én megszűnt) évente publikált kiadványa2 az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök létszámadatairól (Mód, 2013), amely az érin-
tett létszám fogalmát használja az adatközlés során. Ez azt mutatja meg, hogy 
egy időszakon belül hányan voltak legalább egy alkalommal foglalkoztatva, 
így nem nyújt információt a közfoglalkoztatásban töltött időszakok hosszáról 
vagy intenzitásáról. A létszámadatok közfoglalkoztatási forma, megye, nem 
és korcsoport szerinti bontásban is szerepelnek. A másik nyilvánosan elérhető, 
létszámra vonatkozó adatforrás a KSH Keresetek (korábban Létszám és kere-
setek) címen havonta megjelenő gyorstájékoztatójának3 utolsó oldalain közölt 
táblázat; ez az átlagos állományi létszámot közli, vagyis az adott hónapban 
(vagy évben) közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak számtani át-
lagát (KSH, 2014). Az adatokat havi és munkaidő szerinti bontásban közlik.

A Belügyminisztérium 2015-ben elindított közfoglalkoztatási portálja4 a 
2013-as évtől kezdődően tesz közzé létszámra vonatkozó statisztikákat, havi 
bontásban és éves összesítés nélkül. Az adatok köre az átlagos állományi lét-
szám és az érintett létszám mellett a belépők és kilépők számára is kiterjed. Az 
adatok forrását nem a munkaügyi kirendeltségek jelentései, hanem a Foglal-
koztatási Szolgálat Integrált Informatikai Rendszerének adattárháza jelenti. 

Településszintű adatok

A Magyar Államkincstár (a korábbi) közcélú foglalkoztatást érintő 
(nem publikált) adatai
A Magyar Államkincstár (MÁK) a 2011 előtti közfoglalkoztatotti létszám-
ra és kifizetésekre vonatkozó kétféle adatforrással rendelkezett, mindket-

1 A fejezet megírásakor részben 
Scharle és szerzőtársai (2011) 
módszertani mellékletére tá-
maszkodtunk.
2 munka.hu.
3 ksh.hu.
4 kormany.hu.

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_kozcelu_modszertani_melleklet.pdf
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_mukod
https://www.ksh.hu/keresetek
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu
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tő a közcélú foglalkoztatásra terjedt ki (lásd Scharle és szerzőtársai, 2011, 
módszertani melléklet). Az egyik adatgyűjtés forrása a települési és kerületi 
önkormányzatok adatszolgáltatása a települések bevételeiről és kiadásairól, 
amely nagyjából 50 űrlapból épült fel. Az adatok az összes településre kiter-
jednek, és elvileg az alkalmazottak közül közfoglalkoztatottként dolgozók 
számát is tartalmazzák, azonban a hiányos adatközlés miatt ez az adatforrás 
korlátozottan alkalmas az elemzésre. A MÁK másik adatgyűjtése a közcélú 
foglalkoztatás után járó, a központi költségvetésből nyújtott állami támo-
gatások adatait öleli fel. Ez az adatbázis a települési önkormányzatok által a 
2008-ra és 2009-re igényelt és utalt központi támogatások összegét, a köz-
célú foglalkoztatás létszámadatait (munkaidő szerinti bontásban) és a kifi-
zetési kötelezettséggel terhelt napok számát tartalmazza településenként és 
havi bontásban.

A támogatásokat tartalmazó adatbázis adatai feltehetően a legpontosab-
bak (az ebben található kifizetésadatok aggregálásával közelíthetjük meg a 
legjobban a közcélú munka hivatalos, országos összesen adatait), az adatso-
rok azonban csak 2010-ig állnak rendelkezésre, mivel 2011-től a munkaügyi 
kirendeltségek vették át a finanszírozás adminisztrációját, és csak a személyi 
kifizetésekről tartalmaz költségadatokat, azaz az egyéb közvetlen és a szerve-
zési költségekre nem terjed ki.

T-STAR

A KSH által összeállított Település Statisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR) 
2003-tól az önkormányzati segélyezés témakörén belül a közcélú foglalkozta-
tásban rész vettek számáról,5 illetve a közcélú foglalkoztatásra fordított ösz-
szegről6 tartalmaz éves településszintű adatokat. A T-STAR adatforrása a 
témakörre vonatkozó adatok esetén a KSH Országos Statisztikai Adatgyűj-
tési Program (OSAP) keretében végzett, 1206-os nyilvántartási számú adat-
gyűjtése (Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások ada-
tairól). A kérdőívet a települési önkormányzatok töltik ki. A T-STAR adatai 
a 2003 és 2010 közötti időszakban csak a rendelkezésre állási támogatásban7 
részesülő közcélú foglalkoztatottakra terjednek ki, illetve a kifizetésadatok 
minden, a közcélú foglalkoztatásra elkönyvelt tételt tartalmaznak (nem csak 
a személyi kifizetéseket és járulékokat). Emellett a létszámadatok aggregáltan 
tartalmazzák a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak számát, azonos 
súllyal. 2011-től kezdődően a T-STAR a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásban részesülők közül a közfoglalkoztatásban részt vettek számát tar-
talmazza (TAAT112, illetve on13 változónévvel), a kifizetésekről azonban 
nem szerepel adat.

A T-STAR-ban a Budapestre vonatkozó adatok a kerületek összesített ada-
tait tartalmazzák.8 Ez azt jelenti, hogy a fővárosi önkormányzat által szerve-
zett közcélú munkára vonatkozó adatokat a T-STAR nem tartalmazta, vagy-

5 A változó KSH-azonosítója: 
TAAT113, a KTI Adatbank 
által használt elnevezés: on14.
6 A változó KSH-azonosítója: 
TAAT114, a KTI Adatbank 
által használt elnevezés: on15.
7 Minden évben a közcélú fog-
lalkoztatás aktuális célcsoport-
jára, azaz 2003 és 2009 között 
a rendszeres szociális segélyre 
(rszs), 2009-ben és 2010-ben a 
rendelkezésre állási támogatásra 
(rát), 2011-ben a bérpótló jutta-
tásra (bpj), 2012-től foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatásra 
(fht) jogosultakra vonatkoznak 
az adatsorok.
8 Budapest kerületekre lebon-
tott adatait a Budapest STAR 
(BP-STAR) adatbázisa tartal-
mazza. Ha a 23 kerület közcélú 
munkára elkönyvelt költség-
adatát aggregáljuk, megkapjuk 
a T-STAR-ban lévő Budapestre 
vonatkozó költségadatot.
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is a T-STAR-adatok alulbecslik a budapesti közcélú munkások számát és az 
elkönyvelt tételeket.

Bár a MÁK és a T-STAR kifizetésadatai nem teljesen ugyanazokat az ele-
meket tartalmazzák (például a T-STAR adatai az összes elkönyvelt tételt, 
a MÁK adatai pedig csak a személyi kifizetésekre vonatkozó központi tá-
mogatásokat), a két adatsor között – a várakozásoknak megfelelően – igen 
erős a korreláció. A települések egy részénél azonban találhatunk ellent-
mondásokat a két adatforrás között: azok a települések, ahol a T-STAR-ban 
hiányzó vagy nulla értéket felvevő költségadat szerepel, miközben a MÁK 
szerint volt kifizetés (évtől függően a települések körülbelül 1–5 százalé-
ka), feltehetően nem szolgáltattak adatot az OSAP során. Előfordulnak 
továbbá olyan települések is, ahol a két adat között jelentősebb (30 száza-
lékot meghaladó) a különbség (a települések körülbelül 13–18 százaléka): 
azt feltételezve, hogy a MÁK-adatok megbízhatóbbak, mint a települések 
adatszolgáltatásai, a T-STAR adatokat ezekben az esetekben fenntartás-
sal kell kezelnünk.

Egyéni szintű adatok

A KSH munkaerő-felmérésének (MEF) adatai

A KSH negyedévente felvett munkaerő-felmérése (MEF) több kérdést is 
tartalmaz a közfoglalkoztatásban való részvételre vonatkozóan. 2014 előtt 
két releváns kérdés válaszai alapján lehetett következtetni a közfoglalkoz-
tatott státusra: akik egy korábbi kérdés során azt állították, hogy határo-
zott idejű munkaszerződéssel dolgoznak, ennek okaként megjelölhették a 
közfoglalkoztatásban való részvételt mint válaszlehetőséget. A másik rele-
váns kérdés arra vonatkozik, hogy részesül-e a megkérdezett aktív korúak 
ellátásában vagy egyéb támogatásban; ennél a kérdésnél 2013-ig szerepelt a 
válaszlehetőségek között az „egyikben sem részesül, de közhasznú, közcélú, 
illetve közmunkát végez”. A MEF adatai alapján tehát kétféle közfoglalkoz-
tatott-létszámot lehet becsülni a 2014 előtti évekre, a közcélú, közhasznú és 
közmunkaprogramok részvevőit azonban egyik alapján sem lehet megkü-
lönböztetni. Emellett a két meghatározás alapján számított összlétszámok 
összevetésekor némi inkonzisztencia figyelhető meg.9 A szociális ellátásra 
vonatkozó kérdés válaszai alapján becsült közfoglalkoztatotti létszámok na-
gyobb összhangban vannak az egyéb adatforrások trendjeivel, ezért ezek a 
válaszok feltehetően pontosabb képet nyújtanak a részvevők összlétszámáról, 
mint a határozott munkaidős szerződés okára vonatkozó kérdések válaszai 
(Scharle és szerzőtársai, 2011).

2014-től kezdődően a MEF felvétele során külön kérdésben, közvetlenül 
is rákérdeznek a közfoglalkoztatásban való részvételre, míg az ellátásokra vo-
natkozó kérdés releváns válaszlehetősége megszűnt. Emellett a közfoglalkoz-

9 Az erre vonatkozó számítások 
módjáról és eredményeiről bő-
vebben lásd Scharle és szerzőtár-
sai (2011) kutatási jelentésnek 
módszertani mellékletét.
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tatást kiegészítő átmeneti képzési programban történő részvételről is nyerhe-
tünk információkat ebből az adatforrásból.

A MEF részletes információkat tartalmaz a megkérdezettek munkaerő-pi-
aci jellemzőiről. Emellett további előnye a rotációspanel-jelleg és a háztar-
tástagok adatainak összekapcsolhatósága is. Hátránya lehet azonban, hogy 

– más kérdőíves felméréseken és önbevalláson alapuló adatfelvételekhez ha-
sonlóan – előfordulhatnak pontatlanságok a közfoglalkoztatott státusra vo-
natkozó válaszokban.10

A Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott álláskeresők 
regiszterállományai
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) regiszterállományai a nyilván-
tartott álláskeresők alapadatait, járadékok és egyéb pénzbeli ellátások (például 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás), valamint a munkaerő-piaci progra-
mokban történő részvétel adatait tartalmazzák. A közfoglalkoztatásban való 
részvételre több változó értékei is utalhatnak: egyrészt a nyilvántartás, illet-
ve az ellátás szüneteltetésének oka (kilépés iránya) között szerepelnek ilyen 
értékek, másrészt a munkaerő-piaci programra utaló aktív eszközben való 
részvétel változója is jelezheti a közfoglalkoztatotti státust. A 2011 előtti idő-
szakra azonban a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok megbízhatósága két-
séges, mivel a közcélú és a közmunka programokban való részvételről nem 
állt rendelkezésre megfelelő információ a kirendeltségeken, ezért sok eset-
ben nem rögzítették azt. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis 
(Foka) 2011. szeptember elsejei bevezetésével az aktív korúak ellátásában ré-
szesülőkre vonatkozó ellátási adatokat az önkormányzat (jegyző),11 a mun-
kaerő-piaci programokban, így a közfoglalkoztatásban való részvételt pedig 
az NFSZ (kirendeltség) rögzíti saját integrált rendszerén keresztül.12 A Foka 
elődjében, a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban (Eadat) a rendszeres 
szociális segélyre, illetve rendelkezésre állási támogatásra vagy bérpótló jutta-
tásra jogosultak közfoglalkoztatásba lépését a jegyző rögzítette. Ugyanakkor 
a szabályozás az Eadat és a Foka esetében sem határozott meg szankciókat az 
adatrögzítés elmaradása esetén, ezért az önkormányzatok nem érdekeltek a 
naprakész adatszolgáltatásban (ÁSZ, 2013); ebből következően a 2011 előt-
ti időszakban a közcélú munkára, illetve a teljes időszakban az aktív korúak 
ellátására vonatkozó adatok nem feltétlenül megbízhatók.

További hátránya az Eadat adatbázisnak, hogy nem nyújt arra vonatkozó 
információt, hogy a közfoglalkoztatásba kerülő álláskereső melyik települé-
sen állt munkába: csak az állandó lakhelyre és az illetékes kirendeltségre vo-
natkozó adatokat tartalmazza.

Az NMH regiszterállományainak ugyanakkor nagy előnye, hogy igen rész-
letes adatokkal rendelkeznek a nyilvántartott álláskeresőket illetően. A köz-
foglalkoztatottak helyzetét vizsgáló tanulmányra lásd például Molnár és 

10 Előfordulhat például, hogy 
a megkérdezett vagy a nevében 
nyilatkozó családtag nem tudja, 
hogy közfoglalkoztatásban vesz 
részt (munkaviszonynak hiheti), 
esetleg stigmaként éli meg, ezért 
nem vallja be.
11 2015. április 1-jétől a járási 
kormányhivatal.
12 A nyilvántartott adatok körét, 
a felhasználókat és a működte-
tés rendjét lásd: Flt. 57/B és 57/C 
pontja, valamint a 169/2011. 
(VIII. 24.) kormányrendelet.
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szerzőtársai (2014) kutatását, amely során a szerzők a nyílt munkapiacra 
történő kilépés esélyeit becsülték meg a Foka elindulását követően rögzí-
tett adatok alapján.

NAV-adatok – a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott 
biztosítottak adatbázisa13

Az adatbázis 2004 májusa óta működik, és eredetileg csak az Mt. hatálya alá 
tartozó munkaadók által létesített, illetve megszüntetett munkaviszonyok-
ról tartalmazott információt. Kezdő állományának kialakításához az egész-
ségbiztosítótól vették át a korábbi adatokat. 2007. január 1-jétől megszűnt az 
NFSZ egységes munkaügyi adatbázisa (EMMA), ettől kezdve az adóhatóság-
hoz kell bejelenteni a munka- vagy más jogviszonyok kezdetét, szüneteltetését 
és befejezését a munkáltatóknak, illetve a kifizetőknek.

2011. szeptember elsejétől a közfoglalkozatási jogviszony létesítését, szü-
neteltetését is ide kell bejelenteni. Ezenkívül meg kell adni a biztosított 
FEOR-számát és a heti munkaidejét.

Az adatbázist a NAV átadja a BM Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala (KEKKH) részére (a szervezet az Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal jogutódja ezen adatbázis kezelésének tekintetében, így 
a KEKKH biztosítja a munkaügyi ellenőrzéshez szükséges információkat a 
foglalkozási bejelentésekről. Ez az adatbázis a közfoglalkozatás nyomon kö-
vetési vizsgálataihoz is alapul szolgál. A közfoglalkoztatás befejezését követő 
30 napon belül és a 180. napon a Belügyminisztérium ebből az adatbázisból 
vizsgálja az elsődleges munkapiaci elhelyezkedések tényét. Kutatók is gyak-
ran elemzik az adatbázist anonimizálva, amely speciális hash kód segítségé-
vel különböző témák és életutak vizsgálatához összekapcsolható más hatósá-
gi adminisztratív adatbázisokkal. A bejelentők gyakran hiányosan töltik ki 
az adatokat, de még így is azt lehet mondani, hogy ezen adatbázisból lehet a 
legjobban vizsgálni a közfoglalkoztatottak „előéletét” és a közfoglalkozatás-
ból az elsődleges munkaerőpiacra kijutás valószínűségét.

Ennek az adatbázisnak az adatait a NAV nem publikálja.

Egyéb adatok a közfoglalkoztatottak csoportjának összetételéről

Az előzőkben részletezett adatforrások mellett léteznek más, elsősorban ki-
sebb mintán felvett, nem reprezentatív kérdőíves vagy interjúkon alapuló 
felmérések is, amelyek kifejezetten a közfoglalkoztatottak csoportjának ösz-
szetételét vagy életkörülményeit vizsgálják. Ilyen például Koltai (2013) nem 
reprezentatív kérdőíves adatfelvétele, amely öt kistérség összesen 283 közfog-
lalkoztatottjának munkaerő-piaci kötődését vizsgálja. Másik példa a Magyar 
Szegénységellenes Hálózat jelentése (Farkas és szerzőtársa, 2014), amely során 
533 közfoglalkoztatottal készült kérdőíves felmérés a közfoglalkoztatottak 
hátteréről, helyzetéről és lehetőségeiről, további 42 közfoglalkoztatottal pedig 13 Jelenleg 15T1041 sz. bevallás.
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interjúkat készítettek. Bass (2010) 2009-es adatfelvétele – az előző két tanul-
mánytól eltérően – reprezentatív, azonban csak a 33 leghátrányosabb (LHH) 
helyzetű kistérségre terjed ki. Az adatfelvételre 2009 júniusában és júliusá-
ban került sor, vagyis röviddel az Út a munkához program elindulása után; az 
elemzés összesen 52 település 1718 háztartására (7844 személyre) terjedt ki.

Miért különbözik a közfoglalkoztatottakra vonatkozó összlétszám 
az egyes statisztikai szakrendszerekben?
Közfoglalkoztatottakra vonatkozó létszámadatokat mind a Központi Statisz-
tikai Hivatal, mind a Belügyminisztérium rendszeresen közzétesz. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal esetében ráadásul két különböző statisztikai szak-
rendszerből, a munkaügyi-felmérésből valamint az úgynevezett intézményi 
munkaügyi adatgyűjtésből is találkozhatunk közfoglalkoztatottakra vonat-
kozóan adatokkal. Az egyes statisztikai rendszerekben a létszámokra vonat-
kozó adatok kisebb mértékben eltérhetnek, amelyek az adott statisztikai adat-
gyűjtés módszertani sajátosságaiból fakadnak. Ezen módszertani sajátosságok 
a következők.

1. A KSH intézményi munkaügyi adatgyűjtése. Az adatszolgáltatók körét 
minden legalább 50 főt foglalkoztató és reprezentatív módon kijelölt 5–49 
fős vállalkozás, a kijelölt nonprofit szervezetek, valamint létszámhatártól füg-
getlenül minden költségvetési és társadalombiztosítási intézmény jelenti. Az 
adatszolgáltatás sajátossága, hogy a megfigyelt vállalati kör nem teljes körű, 
ebből következik, hogy a teljes közfoglalkoztatói körhöz képest eltérhet az 
intézményi statisztika által számba vett vállalkozások köre, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy a közfoglalkoztatás nem jelentős sem az öt fő alatti vállalkozá-
sok körében, sem a nonprofit szervezeteknél (bár utóbbiak súlya különösen 
2015-től növekvő). Emellett a közfoglalkoztatók esetében a megfigyelt válla-
lati kör az elmúlt években – párhuzamosan a közfoglalkoztatás felfutásával  – 
többször is módosult a szakstatisztikában.

A közfoglalkoztatottakra vonatkozó adatokat ebből az adatgyűjtésből ha-
vonta publikálja a KSH. A létszámok az adatgyűjtés módszertanának megfe-
lelően az alkalmazásban állók fogalmának felelnek meg, amely a statisztikai 
állományi létszám fogalmát veszi alapul. Ennek megfelelően az alkalmazás-
ban állók a munkáltatóval főállású munkaviszonyban, illetve munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyban állókat jelentik, a munkából meghatározott 
okok miatt távollévők kivételével. Fontos sajátosság, hogy a havi adatok nem 
átlaglétszámot jelentenek, minden közfoglalkoztatott egynek számít, aki az 
adatgyűjtés idején legalább 60 órás jogviszonnyal rendelkezett (akkor is, ha 
például a hónap közepén megszűnt a jogviszonya).

A havi adatszolgáltatást követően a KSH rendszeresen végez korrekciót.
2. A KSH munkaerő-felmérése. A munkaerő-felmérés magánháztartások-

ra kiterjedő reprezentatív mintavételen alapuló felvétel, a 15–74 éves szemé-
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lyek gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Az adatgyűjtés célja, hogy a 
foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását a nemzetközi statisztikai 
ajánlásoknak megfelelően, a mindenkori munkaügyi szabályozástól, illetve 
annak változásától függetlenül, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
fogalmait felhasználva figyelje meg. A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált 
népességet egy meghatározott időszakban (a kikérdezés hetét megelőző hé-
ten) végzett tevékenységük alapján osztályozza. Foglalkoztatott az, aki az 
adott héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve 
rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság 
stb. miatt) volt távol. A közfoglalkoztatottak esetében a képzésben részt vevő 
közfoglalkoztatottakat is számolja a KSH, függetlenül attól, hogy a vonatko-
zási héten épp dolgoztak-e vagy sem.

A lakossági mintán lekérdezett adatokat súlyozás majd teljeskörűsítés után 
közli a KSH. Az adatgyűjtés sajátossága, hogy abból nem havi adatokat pub-
likál a KSH, hanem háromhavi időszakokra vonatkozó átlagokat, továb-
bá hogy valamennyi publikált adatot, így a közfoglalkoztatottak számának 
adatát is, mintavételi hiba terheli. Minél kisebb körét elemezzük az adatok-
nak, annál nagyobb az adott adatra vonatkozó mintavételi hiba mértéke. 
Az adatfelvétel sajátossága, hogy a háztartásban élő 15–74 éves személyek-
ről más háztartástag is szolgáltathat adatot, így a felmérés esetén számolni 
kell a nem mintavételi jellegű hibákkal is (például a megkérdezett nem tudja 
pontosan, milyen munkaviszonyban is dolgozik a vele egy háztartásban élő 
személy). A közfoglalkoztatottakra vonatkozó adatok tehát becslésből szár-
maznak, az adatok lakossági kikérdezés során keletkeznek, s a feltett kérdés 
is igen speciális.

3. A Belügyminisztérium – adminisztratív adatokon számolt statisztikák. A 
Belügyminisztérium által publikált adatok forrása a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Informatikai Közfoglal-
koztatási Főosztálya által, a Foglalkoztatási Szolgálat szerveinél (korábban 
munkaügyi kirendeltségeken, 2015. április elsejétől járási kormányhivatalok 
foglalkoztatási osztályain és munkaerő-piaci pontjain) használt ügyfélkeze-
lési rendszer adatbázisa. Az adatbázisból készített, a közfoglalkoztatottak 
létszámára vonatkozó statisztikák esetén havi átlagos állományi létszámokat 
számolnak, ami az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi lét-
számainak egyszerű számtani átlagának felel meg. A KSH intézményi mun-
kaügyi adatgyűjtéséhez képest a különbség az, hogy ha egy közfoglalkoztatott 
munkaviszonya adott hónap közepén megszűnik, akkor ő arányosan kisebb 
súllyal szerepel a létszámban. Értelemszerűen a megfigyelt foglalkoztatói kör 

– mivel adminisztratív nyilvántartáson alapuló statisztikáról van szó – teljes 
körű. Fontos sajátosság, hogy – igazodva a munkaügyi szervezet más statisz-
tikáihoz – egy adott hónap 20. napjától a következő hónap 20. napáig számol-
ják a tárgyhavi létszámokat. Ez nem elhanyagolható eltérés lehet, különösen 
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azokban a hónapokban, amikor nagyobb számban indulnak, fejeződnek be 
közfoglalkoztatási programok. Statisztikai szempontból a nyilvántartási rend-
szerbe való bekerülés időpontját tekintik relevánsnak egy ügy adott időszakba 
történő besorolásához. 2015. január elsejétől a tárgyhónapra vonatkozó ada-
tok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

Összegzés

A közfoglalkoztatottak létszámára és a közfoglalkoztatás éves költségeire több 
adatforrás is rendelkezésre áll, ezek azonban tartalmilag és az adatok meg-
bízhatóságának szempontjából is különböznek. Egyes adatforrások (például 
a T-STAR vagy a MÁK támogatásokra vonatkozó adatai) a 2011 előtti idő-
szakra csak a közcélú foglalkoztatásra terjednek ki, míg például a munka-
nélküli-regiszter állományai feltehetően pontosabb adatokat tartalmaznak a 
közhasznú munkáról. A legfontosabb település- és egyéni szintű adatbázisok 
jellemzőit az 2.2.1. táblázatban foglaljuk össze.

2.2.1. táblázat: A közfoglalkoztatást érintő legfontosabb adatforrások összefoglaló táblázata

Adatbázis Adatok forrása Tartalma Megfigyelési  
egység Előnyök Hátrányok

MÁK, közcélú 
foglalkoztatás 
támogatásai

települési önkormányza-
tok igénylése (62/2006 
[III. 27.] kormányrendelet 
6. sz. melléklete)

közcélú foglalkoztatás 
után igényelt és elutalt 
támogatások összege, 
havi létszámok

település (hónap) feltehetően megbíz-
ható költségadatok

csak közcélú foglal-
koztatás, csak 2010 
előtt

KSH, T-STAR OSAP 1206 (települési 
önkormányzatok adatszol-
gáltatása)

közcélú foglalkoztatás-
ban részt vettek száma; 
közcélú foglalkoztatásra 
fordított összeg

település (év) hosszabb időszakra 
elérhető konzisztens 
adatsor

bizonyos esetekben 
kevésbé megbízható 
adatok, csak közcé-
lú foglalkoztatás

KSH MEF kérdőíves adatfelvétel közfoglalkoztatásban 
való részvétel a válasz-
adás idején

egyén (negyedév) részletes munka-
erő-piaci információk

önbevalláson alapu-
ló survey-adatok 
korlátai

NFSZ-regiszter 
(Eadat és Foka)

munkanélküli/álláskeresői 
regiszter (NFSZ)

nyilvántartásból vagy 
ellátásból való kilépés 
oka, részvétel aktív 
eszközben

egyén (időtartam) részletes munka-
erő-piaci informáci-
ók; összes regisztrált 
munkanélküli adata

nem feltétlenül 
megbízható adatok 
a közfoglalkoztatás-
ra vonatkozóan 
(2011 előtt)

NAV 15T1041 bejelentő és 
változásbejelentő adatlap 
a munkáltató vagy a ki-
fizető által foglalkoztatott 
biztosítottak adatairól

közfoglalkoztatási jog-
viszony ténye és ideje; 
FEOR-kód, munkaidő

egyén (időtartam) részletes munka-
erő-piaci informáci-
ók; összes közfoglal-
koztatott adata

esetenként hiányos 
adatok

Az adatforrásokat összevetve megállapítható, hogy igen nehezen lehetne egy 
olyan adatbázist összeállítani, amely az összes közfoglalkoztatási formára ki-
terjedve, egységes szerkezetben és hosszabb időszakra vonatkozóan tartalmaz 
megbízható információt. Mint ahogy azt az Állami Számvevőszék is megál-
lapítja, még az azonos időszakra és azonos tartalomra vonatkozó, de eltérő 
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adatforrásokból származó létszámadatok között is vannak eltérések (ÁSZ, 
2013). 2011. szeptember elsejétől a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítá-
sával enyhült a finanszírozás intézményrendszerének széttöredezettsége, és a 
munkaügyi szervezet kezelésében lévő adatbázis megbízhatósága is javult. Az 
összlétszámra vonatkozóan a KSH és a Belügyminisztérium publikál adato-
kat, amelyek között az adatgyűjtések módszertani sajátosságaiból fakadóan 
adódnak kisebb eltérések.


