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Bevezetés 
 
 

Az LMP (Labour Market Policies – Munkaerő-piaci politikák. A „munkaerő-piaci 
politikák” kifejezés a magyar szaknyelvben használatos „foglalkoztatáspolitikai eszközök”-
nek felel meg, annak legszélesebb értelmezésében, vagyis tartalmazza az ún. aktív és passzív 
eszközöket és a munkaerő-piaci szolgáltatásokat is.) módszertanának kidolgozása 1996-ban 
kezdődött. A cél egy olyan adatbázis létrehozása volt, amely összehasonlítható adatokat 
biztosít a tagországok munkanélküliség elleni küzdelme során alkalmazott munkaerő-piaci 
szakpolitikai intézkedések költségeiről és érintettjeiről. Ez a feladat 1997 novemberében vált 
kiemelt jelentőségűvé, amikor az Európai Tanács kibocsátotta az „Európai Foglalkoztatási 
Stratégiát”. Az LMP – definíciószerűen – csak azokra a foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre 
vonatkozik, amelyek a munkanélkülieket, vagy más, a munkaerő-piacra való belépés vagy 
visszatérés során különös nehézségekkel küzdő csoportokat céloznak meg. Az elsődleges 
célcsoport a munkaügyi központoknál regisztrált munkanélkülieké, de az utóbbi években 
kiemelt szerepet kaptak más csoportok is, mivel a nem aktívak munkaerő-piaci beilleszkedése 
is egyre fontosabb kérdéssé válik. 
 

Az LMP módszertana adatbázis-szervezési irányelveit 2000 májusában tette közzé az 
Eurostat, és ez képezte a 2000 és 2005 közötti adatgyűjtések alapját. 

 
Az újonnan csatlakozó tagállamok többsége 2005-ben kezdte el az LMP-adatgyűjtés 

végrehajtását, néhányan pedig 2006-ban. Az LMP-módszertan első revíziója – melynek végső 
változata 2005-ben és 2006 első felében készült el – már számos olyan javaslatot figyelembe 
vett, amelyet az új tagállamok képviselői terjesztettek elő. 
 
         Jelen kötet az Eurostat által 2006-ban kiadott módszertani kiadvány magyar fordításán 
alapul; célja, hogy segítséget nyújtson a munkaerő-piaci politikákkal kapcsolatos, több hazai 
intézményt is érintő adatgyűjtéshez.  
 
       A jelenlegi adatgyűjtés módszertani alapját összefoglaló LMP-kézikönyv második 
kiadását az EU-tagországok statisztikai hivatalainak többsége már megjelentette nemzeti 
nyelvén; e körhöz most a KSH is csatlakozik úgy, hogy jelen kiadvány már tartalmazza a 
2007 és 2008 során elfogadott, 2009 márciusában kiadott változtatásokat és kiegészítéseket is.  
 
      Az LMP-adatbázishoz a KSH 2003-tól küld adatokat; kezdetben a Nemzetközi statisztikai 
dokumentumok sorozat 16. köteteként magyarul is megjelent eredeti módszertan alapján, 
2006 óta pedig az új, átdolgozott módszertan szerint. A magyar adatok forrását a résztvevők 
adatai esetében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a költségekre vonatkozóan pedig a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium adminisztratív rekordjai képezik; ezekből állnak elő az 
LMP módszertannak megfelelő adatok.  
 
      Tekintettel arra, hogy az LMP-módszertan univerzális jellegű – az EU és az OECD 
tagországainak mindegyikében azonos formában alkalmazható –, nem fókuszál a helyi 
sajátosságokra, így nincs tökéletes megfelelés a magyar gyakorlat és az Eurostat-
módszertanban használt fogalmak és kategóriák között. Ezzel együtt e kiadvány hasznos 
segédeszköz lehet a hazai munkaerő-piaci politikák alakításával, végrehajtásával, felmé-
résével és értékelésével foglalkozó szakemberek számára, ugyanakkor nélkülözhetetlen esz-
köz az uniós LMP-adatbázisból származó adatok felhasználásánál, értelmezésénél. 
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1. Alkalmazási kör és alapdefiníciók 
 

1.1. Alkalmazási kör 
 
1.§ A munkaerő-piaci politikák (a továbbiakban az angol rövidítésnek megfelelően LMP-) 

adatbázis hatóköre kiterjed minden munkaerő-piaci beavatkozásra, amely megfelel a 
következő definíciónak: 

 
A munkaerőpiac működésébe történő olyan kormányzati beavatkozások, amelyek célja a 
piac működésének hatékonnyá tétele, az egyensúlytalanságok korrigálása, és amelyek 
megkülönböztethetőek az általános foglalkoztatáspolitikai intézkedésektől abban, hogy 
szelektíven, azaz csak a munkaerőpiac bizonyos kedvezményezett csoportjaira 
vonatkoznak. 
 

2.§ Ebben az értelemben kormányzati beavatkozásnak számítanak azok az intézkedések, 
amelyek kiadásokat vonnak maguk után – akár tényleges kifizetések, akár elmaradó 
állami bevételek (adókedvezmény, csökkentett társadalombiztosítási hozzájárulás, vagy 
egyéb befizetésre adott kedvezmény) formájában. 

 
3.§ Kormányzaton általánosságban a központi államigazgatást, a regionális önkormányzatot, a 

helyi önkormányzatot és a társadalombiztosítási alapokat értjük (ld. 347-350.§). 
 
 

 1.2. A beavatkozások típusai 
 
4.§ Minden LMP-beavatkozásnak (néhány szolgáltatás kivételével, ld. 6.§) célja, hogy 

támogassa az alább definiált célcsoportok (ld. 17–19.§) valamelyikének azonosítható 
tagjait, és magára vállalja a kapcsolódó kiadásokat. Sok esetben a kormányzati kiadások 
közvetlen kedvezményezettje a munkáltató vagy a szolgáltatást nyújtó, de a beavatkozás 
érintettje végső soron az egyén (ld. 20.§), aki minden esetben valamelyik LMP-célcsoport 
tagja. A beavatkozások három csoportja különböztethető meg: 

 
5.§ Szolgáltatások az olyan munkaerő-piaci beavatkozások, amelyek a résztvevők 

munkahelykereséséhez kapcsolódnak, és ahol a részvétel nem eredményezi a munkaerő-
piaci státusz megváltozását1. 

 
6.§ Szolgáltatások alatt értendők az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) azon 

tevékenységei, amelyek csak közvetve kapcsolódnak a résztvevőkhöz. Ezek magukba 
foglalják az állásközvetítést és egyéb, a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatásokat, 
adminisztratív tevékenységeket, általános költségeket és más tevékenységeket az ÁFSZ 
feladatkörétől függően (ld. 44–51.§). 

 

                                                 
1 A „szolgáltatások” esetében az a résztvevő, aki regisztrált munkanélküli volt, általában továbbra is regisztrált 
munkanélküli marad. Az eszközöknél a legtöbb országban a regisztrált munkanélküli résztvevők a részvétel 
időtartama alatt  nem számítanak regisztrált munkanélkülinek (ld. még az 1. szövegdobozt). 



 7

7.§ Eszközök az olyan munkaerő-piaci beavatkozások, amelyek nem a résztvevők 
álláskereséséhez kapcsolódnak, és amelyeknél a részvétel általában megváltoztatja a 
résztvevők munkaerő-piaci státuszát1. Az a tevékenység, amely nem eredményezi a 
munkaerő-piaci státusz megváltozását, akkor tekinthető eszköznek, ha a beavatkozás 
eleget tesz a következő követelményeknek: 
 

–  nem álláskeresési célú, teljes vagy jelentős részidős elfoglaltságot jelentő, ellenőrzött  
tevékenység egy hosszabb időszakban, amely 
–  javítja a résztvevők szakmai képzettségét, vagy amely 
–  ösztönzi az állásvállalást vagy a foglalkoztatást (beleértve az önfoglalkoztatást is). 

 
8.§ Az LMP-eszközök közé elsősorban azok a kormányzati beavatkozások tartoznak, amelyek 

átmeneti támogatást nyújtanak a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő csoportoknak 
(ld. 13–15.§). A legtöbb eszköz célja aktiválni az álláskeresőket, segíteni az embereknek, 
hogy a kényszerű inaktivitás helyett foglalkoztatottá váljanak, vagy megtartani a 
munkanélküliségtől fenyegetett dolgozók munkahelyét. 

 
9.§ Az egyetlen intézkedés az LMP-adatbázisban, amely nem átmeneti támogatást nyújt, a 

tartósan csökkent munkaképességű személyek támogatására vonatkozik (ld. 84.§). Ebben 
az esetben elfogadott, ha kormányzati támogatásokkal ellensúlyozzák az alacsonyabb 
termelékenységet vagy az olyan többletköltségeket, amelyek ezen személyek 
foglalkoztatásával függnek össze, akiknek az alkalmazása emiatt gazdaságtalan lenne. 

 
10.§Támogatásoknak tekintjük azokat a beavatkozásokat, amelyek az egyéneknek munkaerő-

piaci okok miatt közvetlen vagy közvetett pénzügyi segítséget nyújtanak, vagy 
kompenzálják azokat a személyeket, akik a munkaerő-piaci körülmények miatt hátrányos 
helyzetbe kerültek. 

 
11.§ A résztvevők (ld. 20.§) általában olyan személyek, akiknek nincs munkájuk, és aktívan 

keresnek állást, de olyanok is lehetnek, akik korai nyugdíjazás miatt vonultak vissza a 
munkaerőpiacról. 

 
12.§Támogatás fizethető annak a személynek is, aki szolgáltatásban részesül, de az eszkö-

zökben résztvevők pénzügyi támogatását az eszközök költségének kell tekintenünk, nem 
pedig támogatásnak (ld. 176.§). 

 
 

1.3. Célcsoportok 
 
13.§ Az LMP-adatbázis hatóköre azokra a beavatkozásokra terjed ki, amelyek kifejezetten a 

munkaerő-piaci nehézségekkel küzdő emberek egyes csoportjait célozzák – ők a 
célcsoportok. Ez a módszertani leírás segít megkülönböztetni a munkaerő-piaci politikákat 
a többi általános foglalkoztatási, szociális vagy költségvetési politikától, amelyek célja – 
az LMP-hez hasonlóan – a foglalkoztatásösztönzés, de amelyek hatálya mindenkire 
egyformán kiterjed.  

 
14.§ Három fő célcsoport van, ezeket a továbbiakban ismertetjük (ld. 17–19.§). Minden mun-

kaerő-piaci intézkedésnek (ld. 7.§) és támogatásnak (ld. 10.§) ezen csoportok közül 
legalább egyet meg kell céloznia, vagy a nemzeti célrendszernek kell megfelelnie (ld. 
15.§), hogy az adatbázis hatókörébe tartozzon. A munkaerő-piaci szolgáltatásoknak szé-
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lesebb az alkalmazási területük, és magukba foglalják azokat a beavatkozásokat is, 
amelyek arra irányulnak, hogy segítsenek a munkaerőpiacon támogatást igénylő bármely 
személynek. 

 
15.§ Bizonyos körülmények esetén a kormányzat speciális segítséget nyújt, hogy elősegítse 

olyan csoportok foglalkoztatását, amelyek nem felelnek meg maradéktalanul a későb-
biekben leírt célcsoportoknak. Ilyen segítségnyújtásra kerülhet sor például azért, hogy 
ellensúlyozzák az álláskeresők koncentrációját egy bizonyos csoportban (pl. fiatalok) 
vagy régióban.  Ide tartozhatnak azok az intézkedések, amelyek támogatást nyújtanak 
azoknak a munkáltatóknak, akik ezekből a csoportokból alkalmaznak munkavállalókat, 
korábbi munkaerő-piaci státuszuktól függetlenül. Az ilyen intézkedésekkel támogatott 
csoportokat a nemzeti munkaerőpiacon hátrányos helyzetűnek tekintjük, így őket is 
tartalmazza az adatbázis. 

 
16.§ Az adatbázis egy sor, részleteiben is definiált csoportot tartalmaz a fő célcsoportok 

mellett annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy az intézkedések melyik 
alcsoportot (ld. 287.§) célozzák meg a három fő célcsoporton belül. 

 
17.§ Munkanélküliek: azok a személyek, akiknek nincs munkájuk, rendelkezésre állnak, és 

aktívan keresnek munkát. Azokat a személyeket, akik a nemzeti előírások szerint re-
gisztrált munkanélkülieknek minősülnek, mindig ide kell sorolni, még akkor is, ha nem 
tesznek eleget a fent említett három kritériumnak.  

 
18.§ Veszélyeztetett foglalkoztatottak: azok a személyek, akik jelenleg foglalkoztatottak, de 

fennáll a veszélye, hogy akaratukon kívül, a munkáltató gazdasági körülményei, 
szerkezetváltás, vagy hasonló okok következtében elveszítik a munkájukat. 

 
19.§ Inaktívak: azok a személyek, akik pillanatnyilag nem számítanak bele a munkaerő-

állományba (vagyis nem foglalkoztatottak és nem munkanélküliek a fenti definíciók 
szerint), de szeretnének belépni a munkaerőpiacra, és valamilyen módon hátrányos hely-
zetűek.  

 

1.3.1. Résztvevők 
 
20.§ A résztvevők terminust és a kapcsolódó kifejezéseket (pl. részvétel valamiben) azokra  a 

személyekre használjuk, akik az egyes beavatkozások kedvezményezettjei, függetlenül a 
beavatkozás típusától. Például az LMP-eszközök keretében az egyének valójában olyan 
tevékenységekben vesznek részt, mint például a képzés, vagy támogatott állások, így a 
résztvevő megnevezés helytálló. Az LMP-támogatások esetében azonban a beavatkozások 
csak pénzügyi hozzájárulásokat takarnak, és nem lehet őket speciális tevékenységhez 
kötni, így a kedvezményezettek megnevezés megfelelőbb volna. A két megnevezés 
párhuzamos használatának elkerülése érdekében azonban a továbbiakban egységesen a 
résztvevők kifejezés szerepel. 
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1.4. Példák az LMP-adatbázis hatókörén kívül eső beavatkozásokra 
 
21.§ Azok a kormányzati beavatkozások, amelyek a munkaerőpiacra hatnak, de nem 

specifikusan az LMP célcsoportjaira irányulnak, általános foglalkoztatási és/vagy pén-
zügyi beavatkozásoknak tekintendők, és nem tartoznak az adatgyűjtés körébe. Az egyetlen 
kivétel a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódik (ld. 36.§).  

 
22.§ Azok a beavatkozások, amelyek a munkaerőpiacra hatnak és támogatják az LMP- 

célcsoportok tagjait, de közvetlenül nem vállalnak részt a költségekből, szintén nem 
tartoznak az adatgyűjtés körébe. 

 
23.§ Példák azokra a beavatkozásokra, amelyek nem tartoznak az LMP hatálya alá: 
 

– Azok a beavatkozások, amelyek nemzeti szinten szabályozzák a heti óraszámot annak 
érdekében, hogy az így felszabaduló munkaórák révén új állásokat hozzanak létre, 
amiket az addig nem foglalkoztatott személyek tölthetnek be. Ezek a beavatkozások 
közvetlenül nem járnak költséggel. 

 
– Azok a beavatkozások, amelyek kötelezik a munkáltatókat a csökkent munkaképességű 

emberek alkalmazására a létszám bizonyos arányában, és nem járnak olyan közvetlen 
kiadásokkal, amelyből a három fő célcsoport tagjai részesülnének. 

 
– Azok a beavatkozások, amelyek a foglalkoztatottak számára jövedelemszinttől függő 

támogatásokat biztosítanak, annak érdekében, hogy a segélyek igénybevétele helyett a 
munkába állást ösztönözzék. Ezeket a támogatásokat az alacsony jövedelmű, már 
korábban is foglalkoztatott munkavállalók is megkaphatják, így a beavatkozás nem 
kizárólag LMP-célcsoportokra irányul.  

 
– Azok az intézkedések, amelyek folyamatos képzést biztosítanak minden foglalkoztatott 

számára, és nem kizárólag azok számára, akik veszélyeztetett munkavállalónak 
tekinthetők (ld. 18.§). 

 
– Kisvállalatok számára folyósított támogatások, amelyek a pályakezdők alkalmazását 

könnyítik meg, és amelyeknél nem előírás, hogy az alkalmazandó személy korábban 
munkanélküli legyen. 
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2. Statisztikai egység és lefedettség 
 

2.1. Statisztikai egység 
 
24.§ A statisztikai egység jelen adatgyűjtésben a fenti definíció szerinti munkaerő-piaci 

beavatkozás. 
 
25.§ Az adatbázis minden beavatkozás esetében gyűjti a kvantitatív adatokat a költségekről és 

a résztvevők számáról, illetve megadja a beavatkozás leírását. A költségekről, a 
résztvevőkről és a kvalitatív ismérvekről rendelkezésre álló információk a 4., 5. és 6. 
fejezetekben találhatók. Az LMP-kérdőív változóinak listáját lásd az A1 függelékben. 

 

2.2. Földrajzi hatály 
 
26.§ Az adatbázis célja az egyes országok teljes területére vonatkozó információk biztosítása. 
 
27.§ Azokban az országokban, ahol regionális vagy más, alacsonyabb szinten, a központi 

hatalomtól függetlenül alkalmaznak LMP-beavatkozásokat, azokat elkülönítve kell jelen-
teni. 

 
28.§ Ahol az ilyen beavatkozások valójában a nemzeti beavatkozások helyi változatai, ott azt 

egyértelművé kell tenni a jelentésben. 
 

2.3. Referenciaidőszak 
 
29.§ Az egyes beavatkozásokra vonatkozó adatokat minden olyan naptári évről gyűjteni kell, 

amikor a beavatkozás aktív (azaz, amikor a jogszabályok lehetővé teszik az alkalmazását), 
beleértve azokat az éveket is, amikor a beavatkozás aktív ugyan, de alkalmazására nem 
kerül sor.  

 
30.§ Amikor egy beavatkozás inaktívvá válik (azaz, amikor a jogszabályok nem teszik 

lehetővé a további alkalmazását), az adatok jelentését folytatni kell mindaddig, amíg 
annak költsége van, illetve amíg van még résztvevője. 

 
31.§ Abban az esetben, amikor a pénzügyi év nem azonos a naptári évvel, és nem célszerű a 

kiigazítás, ott az adatokat arra a pénzügyi évre kell megadni, amelyik a legjobban fedi a 
szóban forgó naptári évet.  

 
32.§ Az ország minden adatának azonos időszakra kell vonatkoznia. Ha egy beavatkozás 

adatai más időszakra vonatkoznak, akkor ezt a metaadatok között világosan jelezni kell. 
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3. A beavatkozások osztályozása 
 

33.§ Minden LMP-beavatkozást azon cselekvés típusa alapján osztályozunk, melynek révén a 
beavatkozás eléri célját (pl. képzés, foglalkoztatásösztönzés). Az osztályozási rendszer az 
LMP-szolgáltatások egy, az LMP-eszközök hat és az LMP-támogatások két kategóriáját 
különbözteti meg, amelyeket legtöbbször két vagy több alkategóriára bont. 

 
34.§ Az ’A’ táblázat a beavatkozások típusainak különböző kategóriáit sorolja fel, amelyek 

részletes meghatározására alább kerül sor. A teljes osztályozási rendszer ismertetését lásd 
az A2 függelékben. 

 
 
 
’A’ táblázat: A beavatkozások osztályozása a cselekvés típusa szerint  
 
LMP-szolgáltatások 

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások 
 

LMP-eszközök 
2. Képzés 
3. Munkahelyi rotáció és állásmegosztás 
4. Foglalkoztatásösztönzés 
5. Támogatott foglalkoztatás és rehabilitáció/ Megváltozott munkaképességűek integ-

rálása 
6. Közvetlen munkahelyteremtés 
7. Vállalkozásindítás ösztönzése 
 

LMP-támogatások 
8. Munkanélküli-ellátások és -támogatások 
9. Korengedményes nyugdíjazás 
 

 
§35 A fejezet további része a beavatkozások típusa szerinti osztályozási sémát definiálja. A 

meghatározásokat a beavatkozások típusa szerint csoportosítottuk – szolgáltatások, 
eszközök és támogatások (ld. 5.§ és 10.§). 
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3.1. LMP-szolgáltatások 
 
 
’B’ táblázat: 
 A beavatkozások osztályozása a cselekvés típusa szerint – LMP-szolgáltatások 
 
1. Munkaerő-piaci szolgáltatások 
 

1.1 Ügyfélszolgálat 
1.1.1 Információszolgáltatás 
1.1.2 Személyre szabott ügyintézés 
 

1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat egyéb tevékenységei 
1.2.1 LMP-eszközök adminisztrációja 
1.2.2 LMP-támogatások adminisztrációja 
1.2.3 Egyéb szolgáltatások/ tevékenységek 

 
 
36.§ Munkaerő-piaci szolgáltatások (1. kategória): olyan, az állami foglalkoztatási szolgálat 

feladatkörébe tartozó szolgáltatások és tevékenységek, amelyeket más állami hivatallal 
vagy egyéb költségvetési szervvel együttműködve lát el, és amelyek célja a munka-
nélküliek és egyéb álláskeresők integrálása a munkaerőpiacra, illetve közreműködés a 
munkáltatók munkaerő-toborzásában és - kiválasztásában. 

 
37.§ Az állami foglalkoztatási szolgálat (ÁFSZ) alatt az állami foglalkoztatási hivatalt – 

amelynek központja Magyarországon jelenleg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal –, és 
ennek helyi és regionális megfelelőit kell érteni, de olyan más, közfeladatot ellátó 
testületek is részei, amelyek fő feladata a munkanélküliek és egyéb álláskeresők munka-
erő-piaci integrálása. 

 
38.§ Az ÁFSZ szolgáltatásainak és tevékenységeinek bemutatása során ajánlott megkülön-

böztetni a központ és a regionális vagy helyi hivatalok szolgáltatásait és tevékenységeit. 
 
39.§ Az 1. kategória magába foglalja az ÁFSZ összes tevékenységét, valamint a más költség-

vetési forrásból finanszírozott ügyfélszolgálati tevékenységét is. 
 
40.§ Ügyfélszolgálat (1.1 kategória): azok az ÁFSZ, vagy más szervezet által nyújtott szol-

gáltatások, amelyek  elősegítik a munkanélküliek és más álláskeresők munkaerő-piaci 
integrálódását, vagy segítséget nyújtanak a munkáltatók számára a munkaerő toborzása és 
kiválasztása során. 

 
41.§ Az ügyfélszolgálat magába foglalja az összes szolgáltatást, amelynek a közvetlen 

kedvezményezettjei az egyének és/vagy a munkáltatók, beleértve az olyan önkiszolgáló 
jellegű lehetőségek biztosítását, mint például az on-line munkakeresés. 

 
42.§ Információszolgáltatás (1.1.1 kategória): az álláskeresők számára nyújtott szolgáltatások 

– ezen belül eseti információt nyújtanak, tájékoztatást adnak a munkavállalási lehető-
ségekről, képzésekről és a támogatások egyéb formáiról; ide sorolható továbbá a munkál-
tatók részére nyújtott munkaerő-közvetítés.   
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43.§ Személyre szabott ügyintézés (1.1.2 kategória): személyre szabott segítségnyújtás 

(például intenzív tanácsadás és orientálás, álláskeresés segítése, személyre szabott 
akciótervek) és a munkanélküliek nyomon követése a tartós (újra)foglalkoztatás felé 
vezető úton. A munkanélküliek részére nyújtott pénzügyi támogatások, mint például az 
állásinterjúra utazás költségei, egyéb álláskereséshez kapcsolódó költségek fedezése és 
hasonló esetek is ebbe a kategóriába tartoznak (ld. 171.§). 

 
44.§ Az egyéb ÁFSZ tevékenységek (1.2 kategória) az ÁFSZ fenti definíció szerinti szol-

gáltatásai és tevékenységei közül azokat foglalja magába, amelyek nem tartoznak seme-
lyik másik kategóriába. Más szervezetek hasonló szolgáltatásai és tevékenységei nem 
tartoznak ebbe a kategóriába.  

 
45.§ Az LMP-eszközök adminisztrációja (1.2.1 kategória), azokat az ÁFSZ-tevékenységeket 

foglalja magában, amelyek az LMP-eszközök végrehajtásához kapcsolódnak. A további-
akban ismertetésre kerülő 2–7. kategóriák csak az intézkedések közvetlen költségeit 
tartalmazzák, az ÁFSZ közvetett adminisztrációs költségeit nem (ld. 129.§). 

 
46.§ Az LMP-eszközök adminisztrációjához kapcsolódó tevékenységek: 

– az LMP-eszközökben érintett munkáltatók és szolgáltatást nyújtók nyilvántartása-
/koordinálása; 
–  az LMP-eszközök kezeléséhez, működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek – például 
tervezés, koordinálás, ellenőrzés, értékelés, döntéshozatal stb.; 
–  egyéb tevékenységek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az LMP-eszközök bizto-
sításához, de amelyek nem köthetők egyetlen meghatározott eszközhöz sem – például 
az ÁFSZ tulajdonában lévő képzési központok üzemeltetési költsége.  

 
47.§ LMP-támogatások adminisztrációja (1.2.2 kategória): az ÁFSZ azon tevékenységeit 

foglalja magába, amelyek az LMP-támogatások kifizetéséhez és adminisztrációjához 
kapcsolódnak, és/vagy a más hatóságok által végzett kifizetések és adminisztrációs 
tevékenységek ÁFSZ általi ellenőrzésével kapcsolatosak. 
 

49.§ Az LMP-támogatások adminisztrációjához kapcsolódó tevékenységek: 
– a kedvezményezettek regisztrációja és ellenőrzése (ahol nem kapcsolódik közvetlenül 
az álláskeresés folyamatos ellenőrzéséhez); 
–  a juttatások kifizetése, a kérelmek jóváhagyása stb.; 
– a külső támogatási alapok/hivatalok, a jogszabályváltozások stb. ÁFSZ általi 
felügyelete és ellenőrzése. 

 
50.§ Egyéb szolgáltatások/tevékenységek (1.2.3 kategória): az ÁFSZ azon szolgáltatásait, 

tevékenységeit és általános költségeit foglalja magába, amelyek nem szerepelnek az LMP-
adatbázis más kategóriáiban. 
 

51.§ Ennek az alkategóriának a kiterjedése az egyes országokban különböző, az ÁFSZ fele-
lősségi körétől függően.  
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3.2. LMP-intézkedések 
 
 
’C’ táblázat: 
 A beavatkozások osztályozása a cselekvés típusa szerint – LMP-eszközök 
 
2. Képzés 

2.1 Tantermi képzés 
2.2 Munkahelyi képzés 
2.3 Integrált képzés 
2.4 Szakmunkásképzés támogatása 
 

3. Munkahely-rotáció és állásmegosztás 
3.1 Munkahely-rotáció 
3.2 Állásmegosztás 

 
4. Foglalkoztatásösztönzés 

4.1 Munkaerő-felvétel ösztönzése 
4.1.1 Állandó foglalkoztatásra (határozatlan idejű munkaszerződés) 
4.1.2 Ideiglenes foglalkoztatásra (határozott idejű munkaszerződés) 

4.2 Álláshelymegőrzés ösztönzése 
 
5. Támogatott foglalkoztatás és rehabilitáció 

5.1 Támogatott foglalkoztatás 
5.2 Rehabilitáció 

 
6. Közvetlen munkahelyteremtés 
 
7. Vállalkozásindítás ösztönzése 
 
 
52.§ Képzés (2. kategória): azok a programok tartoznak ide, melyek célja az LMP-

célcsoportok foglalkoztathatóságának növelése államilag finanszírozott képzéssel.  
 
53.§ Az ebbe a kategóriába sorolt eszközöknek tartalmazniuk kell a tantermi képzés 

valamilyen formáját, ha pedig a képzés a munkahelyen történik, akkor külön ellenőrizni 
kell a képzés célját is. 

 
54.§ A képzés kategóriája három alkategóriát tartalmaz (ld. a továbbiakban), amelyek a 

tantermi és munkahelyi képzésben töltött idő megoszlása alapján különböztethetők meg. 
A kizárólag képzési hozzájárulást biztosító intézkedések a kedvezményezett által igénybe 
vett képzés formája szerint osztályozandók (ld. a további alkategóriákat). 

 
55.§ Azokat a rövid tanfolyamokat, amelyek az egyén álláskeresési képességeit fejlesztik –

például tanácsadás az álláskeresés módszereivel kapcsolatosan, vagy interjútechnikák 
oktatása – álláskeresési támogatásnak tekintjük (1. kategória). 
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56.§ A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tanácsadást, amennyiben ez  a vállalkozóvá 
válás támogatásának részét képezi, a vállalkozásindítást ösztönző intézkedésekhez kell 
sorolni, így a 7. kategóriában szerepel (ld. 98.§).  

 
57.§ Abban az esetben, ha a tanfolyamban részt vevő személy továbbra is kap munkanélküli- 

ellátást, a kapcsolódó költségeket itt, és nem a 8. kategóriában kell elszámolni (ld. 176-
179.§). 

 
58.§ Tantermi képzés (2.1 kategória): azok a programok, melyeknél a képzési idő legnagyobb 

részét (legalább 75%-át) a résztvevők valamilyen képzési intézményben (iskola, egyetem, 
képzési központ stb.) töltik. 

 
59.§ Munkahelyi képzés (2.2 kategória): azok a programok, amelyeknél a képzési idő 

legnagyobb részét (legalább 75%-át) a résztvevők a munkahelyen töltik. 
 
60.§ Azokat a programokat, amelyek teljes egészében munkaalapúak, és nem azonosítható a 

formális képzés egyik eleme sem, úgy kell tekinteni, mint munkavégzéssel vagy 
tapasztalatszerzés útján történő tanulást; és mint ilyent, a 4., „A munkaerő-felvétel 
ösztönzése ideiglenes foglalkoztatásra” kategóriába kell sorolni (ld. 81.§). 

 
61.§ Váltakozó képzés (2.3 kategória): azok a programok, amelyeknél a képzési idő egyenlő 

arányban oszlik meg az intézményi és a munkahelyi képzés között.  
 
62.§ Szakmunkásképzés speciális támogatása (2.4. kategória): azok az eszközök, melyek 

speciális támogatást nyújtanak a szakmunkásképző programokhoz: 
– munkáltatóknak nyújtott ösztönzés szakmunkástanulók alkalmazásához, vagy 
– bizonyos hátrányos helyzetű csoportok képzésének támogatása révén. 

 
63.§ A szakmunkásképzést „a váltakozó képzés egyik formájának tekintjük, amely során a 

résztvevő fizetésben vagy díjazásban részesül, szerződés (vagy megállapodás) köti a 
munkáltatóhoz, és a program elvégzése után általánosan elismert oklevelet kap”2. 

 
64.§ Az általános szakmunkásképző programok a minden fiatal számára elérhető közoktatás 

és szakképzés, vagy az általános foglalkoztatáspolitika részei, ezért nem tartoznak ezen 
adatgyűjtési körbe. Itt csak a kifejezetten az LMP-célcsoportok támogatására kifejlesztett, 
a szakmunkásképzés megkezdését támogató programok vehetők figyelembe. 

 
65.§ Munkahely-rotáció és állásmegosztás (3. kategória): azok az intézkedések, amelyek 

elősegítik egy munkanélküli vagy más, a célcsoportok valamelyikéhez tartozó személy 
munkába állását azáltal, hogy lehetővé teszik számára egy, már dolgozó személy által 
teljesített órák helyettesítését (a résztvevők pontosítását ld. 234.§). 

 
66.§ Azok az intézkedések, amelyek úgy támogatják a foglalkoztatottak képzés miatti 

távolmaradását, hogy a kieső munkaidejében nem helyettesíti munkanélküli, illetve más, a 
célcsoportba tartozó személy, nem tartoznak ebbe a kategóriába. 

 
67.§ Munkahelyi rotáció (3.1 kategória): a munkanélküli vagy más célcsoporthoz tartozó 

személy meghatározott időtartamra teljes egészében helyettesít egy dolgozót. 
 

                                                 
2 Eurostat (1996): Kulcsadatok az európai uniós szakképzésről, 104. o. 
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68.§ A munkahelyi rotációt támogató intézkedések esetében a munkavállaló teljes sza-
badságot kap, azaz felmentik rendes tevékenysége alól. A távollét oka sok esetben a 
továbbképzésen való részvétel, de más okai is lehetnek, pl. szülési szabadság. A besorolás 
szempontjából nem fontos, hogy a munkavállaló a távollét idejére kap-e pénzügyi tá-
mogatást. 

 
69.§ Állásmegosztás (3.2 kategória): a munkanélküli vagy más, a célcsoportokhoz tartozó 

személy részlegesen helyettesít egy foglalkoztatottat. 
 
70.§ Az állásmegosztásnál a már korábban is alkalmazásban álló dolgozót részben vagy 

egészben kompenzálják azért a munkaidő-csökkentésért, amit egy munkanélkülinek vagy 
más, a célcsoportokba tartozó személynek a munkába állása okoz. 

 
71.§ Az állásmegosztást meg kell különböztetni a részleges, feltételes korai nyugdíjazástól 

(9.1.2 kategória, ld. 116.§), mivel a rövidített munkaidő itt nincs életkorhoz kötve. 
 
72.§ Foglalkoztatásösztönzés (4. kategória): azok az eszközök, amelyek a munkanélküliek és 

más célcsoportokhoz tartozó személyek álláshoz jutását támogatják, vagy az állásvesztés 
által veszélyeztetettek további foglalkoztatását biztosítják. 

 
73.§ A foglalkoztatásösztönzés olyan nyílt piaci állások támogatására vonatkozik, amelyek 

létrehozásához nincs szükség állami támogatásra, és amelyek remélhetőleg a támogatási 
időszak után is  megmaradnak. 

 
74.§ Ezek a programok jellemzően a magánszektorban található munkahelyekre irányulnak, 

de a köz- és a nonprofit szférában is alkalmazhatók, különbségtétel nélkül. 
 
75.§ A munkaerőköltségek nagyobb részét általában a munkaadó fizeti, és a foglalkoztatás-

ösztönzés keretében ez állami hozzájárulással is kiegészül. Előfordulhatnak azonban olyan 
esetek, amikor a teljes munkaerőköltséget egy meghatározott ideig állami forrásból 
finanszírozzák. 

 
76.§ Azokat az intézkedéseket, amelyeknél az időleges helyettesítés munkahelyi képzésre 

irányul, ha a képzési elem azonosítható, a 2. kategóriába kell sorolni. 
 
77.§ Munkaerő-felvétel ösztönzése (4.1 kategória): ezek a korlátozott ideig adható 

támogatások új állások létesítéséhez vagy betöltéséhez járulnak hozzá, vagy munka-
tapasztalat szerzése révén mozdítják elő a foglalkoztathatóság javítását. 

 
78.§ A munkaerő-felvétel ösztönzéséhez tartoznak azok az LMP-célcsoportokba tartozó 

személyeknek nyújtott juttatások, melyeknél feltétel az új munka elvállalása (újra 
munkába állási bónusz, mobilitási/költözési támogatás és hasonlók). Semmilyen egyéb, a 
munkavállalók részére biztosított – munkához kapcsolódó – juttatás nem tartozik ide. 

 
79.§ Megváltozott munkaképességű személyek felvétele esetén különleges ösztönzőket 

nyújthatnak a munkáltató számára (pl. hosszabb támogatási időszak, vagy a munkahely 
akadálymentesítésének kiegészítő támogatása). Ugyanakkor, ha nincs közvetlen kapcsolat 
új állások létrehozása és konkrét, beazonosítható személyek között, akkor az ideiglenes 
vagy támogatott munkahelyeket (ld. 90.§) támogatott foglalkoztatásként, az 5.1 kate-
góriába kell sorolni (ld. 89.§). 
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80.§ Felvétel állandó foglalkoztatásra (4.1.1 kategória): az ösztönzés állandó álláshelyekhez 
kapcsolódik (határozatlan idejű munkaszerződések). 

 
81.§ Felvétel ideiglenes foglalkoztatásra (4.1.2 kategória): az ösztönzés ideiglenes álláshe-

lyekhez kapcsolódik (határozott idejű szerződések). 
 
82.§ Munkahelymegtartás ösztönzése (4.2 kategória): ez a program a munkahely megtartását 

támogatja, ha fennáll annak a veszélye, hogy szerkezetváltás vagy más gazdasági ne-
hézségek következtében a munkavállaló önhibáján kívül elveszítheti az állását. 

 
83.§ A munkahelymegtartás ösztönzése általában szerkezetváltásnál vagy hasonló esetekben 

alkalmazható. Az alacsony jövedelműek általános, munkához kapcsolódó juttatásai nem 
tartoznak ide. 

 
84.§ Támogatott foglalkoztatás és rehabilitáció (5. kategória): azokat az eszközöket 

tartalmazza, amelyek a fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci integrációját segítik elő 
támogatott foglalkoztatás és rehabilitáció útján. 

 
85.§ Csökkent munkaképességű elsősorban az a személy, akit a nemzeti definíció fogyatékkal 

élőnek tekint. Mindazonáltal azok a személyek is ebbe a kategóriába tartoznak, akik 
ideiglenesen munkaképtelenné váltak valamilyen baleset vagy betegség miatt, illetve 
kábítószerfüggők, vagy egyéb olyan csoportba tartoznak, akik jelenleg munkaképtelenek, 
és a rehabilitáció segíthet rajtuk. 

 
86.§ Foglalkoztatás támogatása (5.1 kategória):  azok az intézkedések, amelyek támogatják a 

tartósan (vagy hosszú távon) csökkent munkaképességű személyek eredményes foglal-
koztatását. 

 
87.§ Az ebbe a kategóriába tartozó intézkedések általában folyamatos támogatást nyújtanak, 

és nem előre meghatározott időtartamra szólnak. Mindazonáltal az élethosszig tartó védett 
munkahelyeket a szociálpolitika részének kell tekinteni, így ezek nem tartoznak az LMP-
adatbázis hatálya alá. Azok a védett munkahelyi intézkedések tartozhatnak csak ide, 
amelyek célja a személyek felkészítése a normál munkaerőpiacra történő integrációra. 

 
88.§ Azokat az intézkedéseket, amelyek a fogyatékkal élő személyeket arra ösztönzik, hogy 

egy normál vállalatnál helyezkedjenek el, és kizárólag egy meghatározott időtartamra 
fizetnek, a 4. kategóriába kell sorolni (ld. 79.§). 

 
89.§ Azok a támogatások, amelyek célja, hogy közvetlenül hozzájáruljanak a megváltozott 

munkaképességű személyek munkába állásához védett munkahelyeken, a 4. kategóriába 
tartoznak. Azok a támogatások azonban, amelyek nem segítik elő közvetlen módon az új 
munkahelyen történő munkába állást, de az alkalmazásban álló csökkent munkaképességű 
személyeket folyamatosan támogatják munkahelyükön, az 5. kategóriába sorolandók. 

 
90.§ A védett munkahelyhez kapcsolódó intézkedések közé tartozik minden, a munkahelyet 

érintő fizikai átalakítás (épületek és/vagy felszerelés), és speciális szervezeti intézkedés, 
beleértve a mentorokról és más szakképzett segítőkről való gondoskodást. 

 
91.§ Rehabilitáció (5.2 kategória): azok a programok, amelyek elősegítik a csökkent 

munkaképességűek (tartós vagy átmeneti) rehabilitációját, és amelyek célja, hogy segítsék  
a fogyatékhoz vagy az állapothoz történő alkalmazkodást, és fejlesszék a csökkent 



 18

munkaképességűeknek a munkába állását (beleértve a támogatott foglalkoztatást) vagy a 
rendszeres képzését lehetővé tevő kompetenciákat. 

 
92.§ A rehabilitáció alatt csak a foglalkozási rehabilitációt kell érteni. A szociális és orvosi 

rehabilitáció nem tartozik az LMP hatálya alá. 
 
93.§ Közvetlen munkahelyteremtés (6. kategória): ezek a programok új, rendszerint köz-

hasznú vagy társadalmilag hasznos munkalehetőségeket teremtenek, azért, hogy a tartós 
munkanélküliek vagy más, nehezen munkába helyezhető egyének munkalehetőséghez 
jussanak. 

 
94.§ A közvetlen munkahelyteremtés ideiglenes,  nem piaci állások támogatására vonatkozik, 

amelyek nem jöttek volna létre állami beavatkozás nélkül (vagyis a munkahelyek a piaci 
igényeken felül jönnek létre). Ezeket a munkalehetőségeket azért hozzák létre, hogy az 
egyének megőrizhessék munkavégző képességüket, fejlesszék készségeiket, és általában 
növeljék foglalkoztathatóságukat a közhasznú/közcélú munkán keresztül. 

 
95.§ A programok jellemzően a közszférában vagy a nonprofit szektorban teremtenek 

állásokat, de közcélú projektek vagy a magánszektorban működő hasonló programok is 
mindenféle megkülönböztetés nélkül tartozhatnak ide. 

 
96.§ A közvetlen munkahelyteremtés keretében a munkaerőköltségek nagyobb részét 

általában közpénzekből finanszírozzák. 
 
97.§ Az élethosszig tartó, nem termelő célú, védett foglalkoztatást biztosító munkahelyek nem 

részei a munkaerőpiacnak, ezek létrehozása szociálpolitikai intézkedésnek számít, és így 
nem tartozik az LMP hatálya alá. 

 
98.§ Vállalkozóvá válás támogatása (7. kategória): ezek a programok a munkanélküliek és 

más célcsoportok vállalkozóvá válását támogatják, ösztönözve saját vállalkozás indítását, 
vagy az önfoglalkoztatóvá válást. 

 
99.§ A támogatás lehet közvetlen készpénzjuttatás vagy közvetett támogatás, ide értve a 

kölcsönt, eszközök biztosítását, üzleti tanácsadást stb. 
 
100.§ Ha az üzleti tanácsadást a vállalkozóvá válás támogatásának részeként nyújtják, akkor 

csak ebben a kategóriában kell nyilvántartani, nem kell a képzéseknél (2. kategória) 
figyelembe venni. 

 
101.§ A gazdasági vállalkozások megindításához alkalmazott általános, mindenki számára 

hozzáférhető juttatásokat nem szabad ide sorolni. A kölcsönöket vagy a vállalkozóvá 
válást ösztönző tényezőket csak akkor kell figyelembe venni, ha egy vagy több LMP- 
célcsoportot céloznak meg.  
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3.3. LMP-támogatások  
 
 
’D’ táblázat:  
LMP-támogatások 
 
8. Munkanélküliségi (álláskeresési) ellátások és támogatások 

8.1 Munkanélküliségi juttatások 
8.1.1 Munkanélküliségi (álláskeresési) járadék 
8.1.2 Munkanélküliségi (álláskeresési) segély 

8.2 Kiegészítő munkanélküliségi juttatás 
8.3 Részidős munkanélküliségi juttatás 
8.4 Létszámleépítés kompenzálása 
8.5 Csődkompenzáció 

 
9. Korengedményes nyugdíjazás 

9.1 Feltételhez kötött 
9.1.1 Teljes 
9.1.2 Részleges 

9.2 Feltétel nélküli 
9.2.1 Teljes 
9.2.2 Részleges 
 

 
 
102.§ Munkanélküliségi (álláskeresési) ellátások és támogatások (8. kategória): a progra-

mok célja, hogy az egyének kieső munkabérét vagy jövedelmét készpénzzel kompen-
zálják, amennyiben: 

 
– a személy képes munkát vállalni és rendelkezésre is áll, de képtelen megfelelő 
munkahelyet találni, 
– a személy kényszerszabadságon van, kényszerből rövidített munkaidőben dolgozik, 
vagy időlegesen nincs munkája gazdasági vagy egyéb okok miatt (ideértve a szezonális 
hatásokat is), 
– a személy elvesztette az állását átszervezés vagy hasonló ok következtében (leépítési 
segély, kompenzáció). 

 
103.§ Munkanélküli-juttatások (8.1. kategória): a járadék kompenzálja az egyént a kieső 

jövedelmekért, amennyiben a személy képes munkát vállalni és rendelkezésre áll, de 
képtelen megfelelő munkahelyet találni. Ide tartoznak azok is, akik eddig még nem álltak 
munkaviszonyban.3  

 
104.§ A munkanélküli-ellátásra való jogosultság általában feltételhez kötött; az kaphatja, aki 

aktívan keres munkát, de néhány speciális esetben – például idős munkavállalók – a 
feltételeken könnyíthetnek. A beavatkozások leírásában világosan meg kell határozni 
ezeket az eseteket, és metaadatként meg kell adni azok számát, akik a könnyített előírások 
alapján részesülnek a juttatásban.   

 
                                                 
3 ESSPROS-definíció 1996 - 2. rész, §79. 
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105.§ A képzésben vagy más LMP-eszközben (2–7. kategória) részt vevő személyeknek 
fizetett álláskeresési járadékot az adott intézkedés költségeinek részeként kell tekinteni 
(ld. 176–179.§). 

 
106.§ Munkanélküliségi (álláskeresési) járadék (8.1.1 kategória): a juttatást olyan dolgozók 

kapják, akik jogosultak valamilyen munkanélküli-biztosítási programra. Általában csak 
korlátozott időre fizetik. 

 
107.§ Munkanélküliségi (álláskeresési) segély (8.1.2 kategória): a juttatást olyan dolgozók 

kapják, akiknek nincs munkanélküli biztosítása, vagy már túllépték az álláskeresési 
járadék jogosultság idejét. Ez a segély általában rászorultság esetén fizethető. 

 
108.§ Kiegészítő munkanélküliségi juttatás (8.2 kategória): ez a juttatás kompenzálja azt a 

kieső munkabért vagy fizetést, amely a rövidített munkaidőből és/vagy a munka időszakos 
jellegéből adódik – függetlenül ennek okától (gazdasági recesszió, a munkaeszközök 
meghibásodása, időjárási viszonyok, balesetek és hasonlók) –, akkor, ha a munkálta-
tó/munkavállaló viszony továbbra is fennáll.4  

 
109.§ Részidős munkanélküliségi juttatás (8.3 kategória): ezt a juttatást azoknak a rész-

munkaidőben dolgozóknak fizetik, akik elvesztették teljes munkaidős, vagy egy további 
részmunkaidős állásukat, és akik a jelenleginél magasabb óraszámban szeretnének 
dolgozni. 

 
110.§ Létszámleépítés kompenzálása (8.4 kategória): egyösszegű kifizetés költségvetési 

forrásokból azoknak a munkavállalóknak, akiket önhibájukon kívül bocsátottak el olyan 
cégektől, melyek megszűntették, vagy korlátozták tevékenységüket. 

 
111.§ Csődkompenzáció (8.5 kategória): egyösszegű támogatás költségvetési forrásokból 

azoknak a munkavállalóknak, akik nem kaptak fizetést a munkaadó csődje, illetve 
fizetésképtelensége miatt.   

 
112.§ Korengedményes nyugdíjazás (9. kategória): ezek a programok megkönnyítik azon 

idősebb dolgozóknak a teljes vagy részleges korengedményes nyugdíjazását, akiknek 
feltehetően kicsi az esélyük a munkavállalásra, vagy akiknek a nyugdíjazása elősegíti a 
munkanélküliek vagy más, célcsoportba tartozó személyek elhelyezkedését. 

 
113.§ A korengedményes nyugdíj általában megszűnik, amint a személy jogosult lesz az 

öregségi nyugdíjra. A nyugdíjrendszer által meghatározott általános nyugdíjkorhatárt 
betöltötteknek fizetett juttatásokat nem szabad itt feltüntetni. 

 
114.§ Feltételhez kötött (9.1 kategória): ezek a programok elősegítik az idősebb dolgozók 

korengedményes nyugdíjazását, és kötelezik a munkaadót, hogy egy munkanélkülit vagy 
más, célcsoportba tartozó személyt vegyenek fel a helyükre. 

 
115.§ Teljes (9.1.1 kategória): az idősebb dolgozó teljesen visszavonul, és a továbbiakban 

nem tekinthető aktívnak a munkaerőpiacon. 
 
116.§ Részleges (9.1.2 kategória): az idősebb dolgozó csökkentett munkaidőben dolgozik, de 

foglalkoztatott marad. 

                                                 
4 ESSPROS-definíció 1996 – 2. rész, 80.§ 
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117.§ Feltétel nélküli (9.2 kategória): ezek a programok elősegítik az idősebb dolgozók 

korengedményes nyugdíjazását, és a visszavonuló dolgozók helyére nem kötelező a 
munkaadónak egy munkanélkülit vagy más, célcsoportba tartozó személyt alkalmazni. 

 
118.§ A feltétel nélküli korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos intézkedések csak akkor 

kerülhetnek ide, ha juttatást nyújtanak gazdasági ok  (pl. egy ipari ágazat vagy egy 
gazdasági társaság szerkezeti átalakítása) miatt bekövetkezett munkanélküliség, illetve 
létszámleépítés esetére.   

 
119.§ Az ágazati korengedményes nyugdíjazás, amely lehetővé teszi a nehéz munkafeltételek 

mellett dolgozók korai nyugdíjba vonulását (pl. bányászat, halászat), nem tartozik ebbe a 
kategóriába. 

 
120.§ Teljes (9.2.1 kategória): az idősebb dolgozó teljesen visszavonul, és többé már nem 

aktív a munkaerőpiacon. 
 
121.§ Részleges (9.2.2 kategória): az idősebb dolgozó csökkentett munkaidőben dolgozik, de 

foglalkoztatott marad. 
 

 

3.4. Összetett beavatkozások 
 
122.§ Azokat a programokat, melyek keretében a fenti intézkedések közül egynél többet 

alkalmaznak, összetett beavatkozásoknak nevezzük. 
 
123.§ Az összetett beavatkozások két vagy több összetevőt tartalmaznak, amelyek eltérő 

csoportba is tartozhatnak. Az összetett beavatkozásoknak két típusa van: 
 

– 1. típus: minden egyes résztvevő részt vesz az intézkedés minden egyes  komponensében. 
 
– 2. típus: a program vagy különböző intézkedéseket ajánl különböző célcsoportoknak, 
vagy valójában egy elkülönített tartalékkeretként funkcionál több különböző 
intézkedéshez, ahol az egyes résztvevők egy adott időpontban csak egyben vesznek részt 
(de később átkerülhetnek egy másikba). 

 
124.§ Az LMP-adatbázis az összetett intézkedések leírásánál csak kvalitatív adatokat gyűjt, 

de a költségekre és a résztvevőkre vonatkozó kvantitatív adatokat komponensenként is 
gyűjtik (ld. 163.§ és 230.§). 

 

3.5. A beavatkozások jellemzőinek megadása 
 
125.§ A tevékenység típusa (az LMP-kérdőív 4. eleme): a beavatkozások osztályozásának 

rögzítésére szolgál a tevékenység típusa szerint a fent leírtaknak megfelelően. 
 
126.§ Osztályozás (4.1 elem): a beavatkozások osztályba sorolásának rögzítése a tevékenység 

típusa szerint.  
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127.§ Az összetett beavatkozások esetében az „osztály” mezőben valamennyi komponens 

osztályba sorolást meg kell adni szerepeltetni kell, egymástól vesszővel elválasztva. 
 
128.§ Összetevők (4.2 elem): az összetett beavatkozások valamennyi komponensének 

rögzítésére szolgál; a hagyományos (nem összetett) beavatkozásokat nem kell itt fel-
tüntetni. Ez az elem két részből áll, amelyek ismétlődnek a beavatkozás minden 
összetevőjénél: 

 
– Osztályozás (4.2.1 elem): az egyes összetevők osztályba besorolásának megadása. 
– Megnevezés (4.2.2 elem): az összetevők nevét rögzíti angolul, valamint a nemzeti 
nyelven. 
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4. Kiadások 
 

4.1. Az adatgyűjtés körébe tartozó kiadások 
 
129.§ Az LMP-adatbázis az egyes beavatkozásokkal kapcsolatos költségvetési kiadások 

adatait gyűjti össze. Az elszámolt költségeknek minden beavatkozás esetében tar-
talmazniuk kell a kifizetések és az elmaradt bevételeket összességét, amelyet a közvetlen 
kedvezményezetteknek (ld. 139.§) juttatnak a beavatkozás során. Az egyéb, közvetett 
költségek a beavatkozások adminisztrációs költségeinek a részét képezik (ld. 165.§), és 
ezeket csak az 1.2 kategóriában kell elszámolni. 

 
130.§ A kiadások tartalmazhatják: 

–   a juttatásokat, készpénzkifizetés vagy visszatérítés formájában; 
– az ESSPROS Központi Rendszer módszertanának megfelelően a természetben 
nyújtott javak és szolgáltatások értékét. A szolgáltatások értéke adódhat harmadik fél 
által nyújtott vásárolt szolgáltatások költségeiből, vagy a rendszeren belüli olyan 
szolgáltatások költségeiből, amelyeknél nincs meghatározható kifizetés (pl. az ÁFSZ 
dolgozóinak munkaidőköltsége és az ehhez kapcsolódó rezsikiadások – ld. 170.§); 
–  az elmaradó állami bevételek formájában felmerülő kiadások értékelése úgy történik, 
hogy meghatározzuk az elmaradt bevételek összegét a normál körülmények között 
befizetendő összeghez képest. Ez utóbbi az az összeg, amit az egyén vagy a munkáltató 
normál körülmények között fizetne a beavatkozás hiányában, de figyelembe véve az 
esetleges egyéb, hatályban lévő kedvezményeket. 

 
131.§ A kiadásokat időbeli elhatárolásban kell megadni, arra az időpontra vonatkozóan, 

amikor az igénylést kiváltó esemény megtörténik, és kötelezettség keletkezik. Ez azért 
fontos, hogy a kiadások és résztvevők létszáma közötti kapcsolat minél egyértelműbb 
legyen. 

 
132.§ Például egy kétéves képzés esetében a költséget a megfelelő arányban meg kell osztani 

azok között az évek között, amelyekben a részt vevő képzésben részesül, és nem kezelhető 
egyösszegű kifizetésként. Amennyiben a kiadásoknál a könyvelési rendszer miatt az 
időbeli elhatárolás nem lehetséges, akkor pénzforgalmi alapon kell nyilvántartani, és ezt 
jelezni kell a metaadatoknál. 

 

4.1.1. Mérési egység 
 
133.§ A kiadásokat nemzeti valutában kell megadni. 
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4.2. A kiadások részletezése 
 
134.§ A kiadásokat összegezve és lebontva is rögzíteni kell a kétsoros formának megfelelően, 

amely először a juttatás közvetlen kedvezményezettjét (ld. 139.§), majd a kiadás típusát 
(ld. 144–153.§) különbözteti meg. 

 
135.§ Sok beavatkozás több mint egy közvetlen kedvezményezettet támogat, és különböző 

típusú kiadásokat használ. Minden, a költségekre vonatkozó adatot annyira részletezni 
kell, amennyire csak lehetséges. 

 
136.§ Az LMP-adatbázis két módon gyűjti a kiadásokra vonatkozó adatokat. Kvalitatív 

adatokat kell gyűjteni a közvetlen kedvezményezettek köréről és az intézkedések 
végrehajtásához szükséges kiadások típusáról, és ez utóbbit tekintjük a kiadások 
osztályozásának (LMP-kérdőív 5. elem, ld. 4.4.1 fejezet). Kvantitatív adatokat kell 
gyűjteni a kiadások összegéről, összegezve és az egyes szempontok szerint lebontva 
(LMP-kérdőív 15. elem, ld. 4.4.2 fejezet). 

 
137.§ A kvalitatív adatok leírják az egyes beavatkozások során felhasznált kiadások típusait, 

és a kvantitatív adatok ellenőrzésére használhatók. A kvantitatív adatokat ugyanolyan 
bontásban kell megadni, mint a kvalitatív adatokat. Bármely eltérés a kvantitatív adatok 
hiányos részletezését vagy az adatok hibáját jelzi.  

 
138.§ Az alábbi táblázat az LMP-kérdőív azon részletezését és tételeit tartalmazza, amelyek a 

kvalitatív és kvantitatív adatok minden egyes bontásánál használhatók. 
 
’E’ táblázat: A kiadások részletezése 
 Kvalitatív 

adatok 
Kvantitatív 

adatok 
Összesen nem értelmezhető 15.1 
Egyének részére történő kifizetések 5.1 15.2 

Rendszeres kifizetések 5.1.1 15.2.1 
Egyösszegű kifizetések 5.1.2 15.2.2 
Visszatérítések 5.1.3 15.2.3 
Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 5.1.4 15.2.4 
Adókedvezmények 5.1.5 15.2.5 

Munkáltatók részére történő kifizetések 5.2 15.3 
Rendszeres kifizetések 5.2.1 15.3.1 
Egyösszegű kifizetések 5.2.2 15.3.2 
Visszatérítések 5.2.3 15.3.3 
Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 5.2.4 15.3.4 
Adókedvezmények 5.2.5 15.3.5 

Szolgáltatást nyújtók részére történő kifizetések 5.3 15.4 
Nem meghatározható nem értelmezhető 15.5 
 
 



 25

4.2.1. A közvetlen kedvezményezett szerinti bontás 
 
139.§ Minden LMP-beavatkozás esetében a kiadások közvetlen kedvezményezettje lehet a 

résztvevő személy, a munkaadó vagy a szolgáltató, az alábbiak szerint. 
 
140.§ Az egyének részére történő kifizetések olyan közkiadások, melyeket egyenesen az érin-

tettek kapnak készpénzben vagy előírt fizetési kötelezettségek csökkentése formájában. 
 
141.§ A munkáltatók részére történő kifizetések olyan közkiadások, melyeket közvetlenül a 

munkáltatók kapnak készpénzben vagy az előírt fizetési kötelezettségek csökkentése 
útján. 

 
Abban az esetben, amikor egy állami vagy nonprofit szervezet munkabért fizet a részt-
vevőnek (például közmunka vagy szociális munka fejében), akkor a foglalkoztató az 
állam vagy az önkormányzat. 
 

142.§ A szolgáltatást nyújtók részére történő kifizetések olyan közkiadások, melyeket 
közvetlenül olyan javak és szolgáltatások előállítói kapnak, akik közvetlenül az egyé-
neknek vagy munkáltatóknak nyújtanak szolgáltatásokat (például képzést vagy 
tanácsadást). 

 
143.§ A nem meghatározható jelzés olyan kiadásokra utal (csak kvantitatív adatok esetében), 

amelyek részletezése a közvetlen kedvezményezett vagy típus szerint nem lehetséges.  
(Ezt az összeget az LMP-szoftver automatikusan kiszámolja.) 

 

4.2.2. A kiadások típusa szerinti bontás 
 
144.§ Az egyéneknek és munkáltatóknak nyújtott kifizetéseket a kiadások típusa szerint kell 

bontani; ez leírja, hogyan fizetik ki a közpénzeket. 
 
145.§ A rendszeres kifizetések olyan készpénzkifizetések, melyeket szabályos időközönként 

folyósítanak, például hetente, havonta, vagy negyedévente. 
 
146.§ Az egyösszegű kifizetések olyan készpénzkifizetések, melyeket egyszeri alkalommal, 

egy összegben folyósítanak. 
 
147.§ A visszatérítések olyan kifizetések, melyek teljesen vagy részben visszajuttatják a 

kedvezményezettnek a meghatározott javakra vagy szolgáltatásokra fordított igazolt 
költségeit. 

 
148.§ A résztvevőknek kiállított utalványokat, amelyeket képzésre vagy hasonló 

szolgáltatásra válthatnak, visszatérítésként kell kezelni (egyének részére történő kifi-
zetések). 

 
149.§ A munkáltatóknak fizetett visszatérítések olyan kifizetések, amelyek visszajuttatják a 

munkáltatónak a harmadik fél által nyújtott javakra és szolgáltatásokra fordított igazolt 
költségeit. Azokat a munkáltatóknak nyújtott kifizetéseket, amelyek a munkáltató bérkölt-
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ségeit vagy egyéb belső kiadásait ellensúlyozzák, készpénzkifizetésként kell figyelembe 
venni és rögzíteni. 

 
150.§ A csökkentett társadalombiztosítási járulékok teljes vagy részleges mentességet adnak a 

társadalombiztosítási hozzájárulások kifizetésének kötelezettsége alól. 
 
151.§ A csökkentett társadalombiztosításijárulékok-kategória kizárólag elmaradt állami 

bevételek esetében értelmezhető. A befizetett társadalombiztosítási járulékok visszaté-
rítését részleges bértámogatásnak kell tekinteni, és készpénzkifizetésként kell kezelni. 

 
152.§ Az adókedvezmény teljes vagy részleges mentesség a társadalombiztosítási járuléktól 

különböző adó- vagy egyéb fizetési kötelezettségek alól. 
 
153.§ Az adókedvezmény kizárólag elmaradt állami bevételekre értelmezhető. A befizetett 

adók visszatérítését részleges bértámogatásnak kell tekinteni, és készpénzkifizetésként 
kell kezelni. 

 

4.3. A kiadások metaadatai  
 
154.§ Az alábbi metaadatelemek szükségesek a különböző intézkedésekhez kapcsolódó 

kvantitatív kiadási adatok megadásánál: 
 
155.§ Forrás (M1.1 elem): a kiadásokra vonatkozó adatok forrását jelöli meg (minden 

országnak csatolni kell a forrásként szereplő érintett szervezetek listáját). 
 
156.§ Megjegyzések (formális) (M1.2 elem): a szóban forgó beavatkozás kiadásaival 

kapcsolatosan fontosnak ítélt  információk, amelyeket a beavatkozásonkénti adatokat 
tartalmazó minden publikálásnál fel kell tüntetni. (maximum 255 karakter.) 

 
157.§ Megjegyzések (kötetlen) (M1.3 elem): kötetlen szöveg, amely hasznos információt 

hordoz az előállított adatokkal kapcsolatban – például többletinformáció az adatforrással 
kapcsolatban (adatbázis, kiadvány stb.), becslési módszerek stb. 

 
 

4.4. Irányelvek a kiadások adatainak rögzítéséhez 
 

4.4.1. A kiadások típusainak kvalitatív leírása 
 
158.§ Kiadások lebontása (az LMP-kérdőív 5. eleme): a kiadásoknak a közvetlen kedvez-

ményezettek, valamint a típusok szerinti bontásának kvalitatív leírására alkalmazható. 
 
159.§ Ez az elem alkategóriákat foglal magába minden lehetséges bontás szerint (ld. ’E’ 

táblázat), és egy egyszerű igen/nem válasszal meghatározható, hogy az adott beavatkozás 
mely bontásai relevánsak. 
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4.4.2. A kiadások kvantitatív adatai 
 
160.§ Az LMP-szoftver tartalmaz egy egyszerű táblázatot a különböző beavatkozások 

költségadatainak rögzítésére, amely táblázatos formában minden bontást tartalmaz. A 
beviteli formára az A3 mellékletben található egy példa. 

 
161.§ Ha a tényleges kiadások nem állnak rendelkezésre, ott becsült adatot kell megadni, 

megjelölve az LMP-szoftverben lehetséges módon. Ha költségvetési számokat használ-
tunk, a vonatkozó adatokat szintén becsültnek kell feltüntetni. Mindkét esetet jelölni kell a 
„Megjegyzések” (formális) elemben, a metaadatoknál (ld. 156.§).  

 
162.§ Ahol a kiadás nem határozható meg pontosan, de a végösszegről tudjuk, hogy 

viszonylag alacsony (kisebb, mint az adott beavatkozás – szolgáltatások, eszközök, vagy 
támogatások – összköltségének az 1%-a), akkor az értéknél az „n.s.” (not significant – 
nem szignifikáns) jelölés alkalmazható, amit az LMP-szoftver lehetővé tesz. 

 
163.§ Az összetett beavatkozások esetében a kiadásokat minden összetevőnél fel kell tüntetni; 

a táblázat egyik sora az összes kiadást tartalmazza (azaz a beavatkozás egészére vonat-
kozik), és külön sorok vannak az intézkedés egyes összetevőinek adataira. 

 
164.§ Ahhoz, hogy a beavatkozások kategóriái szerint megadhatóak legyenek a kiadások 

összegzései, fontos, hogy az összetett beavatkozások különböző összetevőihez kapcsolódó 
kiadások rendelkezésre álljanak. Ha ez a részletezés nem lehetséges, akkor három 
lehetőség van az adatok feltöltésére. Minden esetben utalni kell a kiválasztott megoldásra 
a metaadatoknál a „Megjegyzések” (formális) részben: 
– minden kiadást a leglényegesebb összetevőhöz rögzítünk, és a többi összetevőt 
lenullázzuk; 
– a kiadásokat egyenlően osztjuk el az összetevők között; 
– a kiadásokat a résztvevők arányában osztjuk el az egyes összetevők között. 
 
 

4.4.3. Adminisztrációs költségek 
 
165.§ Az LMP-eszközök és -támogatások esetében a 45.§-től 47.§-ig terjedő pontok határoz-

zák meg, hogy mi tekinthető adminisztrációs költségeknek. 
 
166.§ Az LMP-eszközök esetében a beavatkozások költségei csak a közvetlen kiadásokat 

tartalmazzák készpénzkifizetés, a szolgáltatások ára vagy elmaradt állami bevételek 
formájában. Az LMP-eszközök adminisztrációs költségeit az 1.2.1 LMP-eszközök 
adminisztrációja kategóriába kell jelenteni (ld. 45.§), de csak abban az esetben, ha az az 
ÁFSZ hatásköre alá tartozik. 

 
167.§ Abban az esetben, amikor egyes adminisztrációs feladatokat (ld. 46.§) a juttatás 

közvetlen kedvezményezettje lát el (munkáltató vagy szolgáltatást nyújtó), nincs szükség 
részletes bontásra a közvetlen és egyéb költségekről; ilyenkor a juttatás teljes összegét az 
adott eszköz költségének kell tekinteni. 
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168.§ Az LMP-támogatások esetében a beavatkozás költségei csak a résztvevők részére 
kifizetett készpénzes juttatások, valamint elmaradt állami bevételek összegét tartalmazzák 
(például átvállalt társadalombiztosítási járulék). Az LMP-támogatások adminisztrációs 
költségeit az 1.2.2. LMP-támogatások adminisztrációja kategóriában kell jelenteni (ld. 
47.§), de csak abban az esetben, ha az ÁFSZ hatásköre alá tartozik. 

 

4.4.4. Az 1. kategóriába (Általános munkaerő-piaci szolgáltatások) 
tartozó kiadások 

 
169.§ Az 1. kategóriába tartozó kiadásokhoz tartozik az ÁFSZ teljes költsége (csökkentve a 

más kategóriában már elszámolt összeggel), valamint a más szervezetek által nyújtott 
ügyfélszolgálat költsége. 

 
170.§ Az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó költségek az 1.1 al-kategóriában (ld. 40.§), valamint 

az 1.2.1 és 1.2.2 adminisztrációs tevékenységek al-kategóriákban (ld. 45.§ és 47.§) 
elsősorban a szolgáltatás/tevékenység nyújtásához során alkalmazott személyzet bérét 
(beleértve a vezetőket) és az ehhez kapcsolódó járulékos kiadásokat jelentik. Minden ilyen 
költséget a szolgáltatást nyújtóknak adott transzfernek kell tekinteni. 

 
171.§ Az 1.1.2 kategória is tartalmazhat kis összegű, személyeknek nyújtott juttatást, 

állásinterjúkon történő részvétel vagy hasonló helyzetek pénzügyi támogatása címen (ld. 
43.§). Az ilyen típusú, mobilitást elősegítő juttatást az álláskeresési támogatás részének 
tekintjük. A mobilitási juttatásokat azok a személyek kaphatják, akiket a 4. kategória új 
foglalkoztatottként tart nyilván (ld.77.§). 

 
172.§ A közvetlenül kapcsolódó többletköltségek alatt a szolgáltatás napi feladatainak ellátása 

során felmerülő, felszereléshez vagy anyagfelhasználáshoz kapcsolódó kiadásokat értjük, 
valamint az általános költségeknek a megfelelő hányadát (például épületek, informatika). 

 
173.§ A jelentős mértékű egyszeri tőkeberuházások (például új épületek vásárlása) nem 

tekinthetők a napi feladatellátás részének, így ezeket nem kell figyelembe venni. 
 
174.§ Ahol a szolgáltatás nyújtásáról az ÁFSZ alvállalkozói szerződést kötött harmadik féllel, 

ott az összes transzfert figyelembe kell venni. 
 
175.§ Az ÁFSZ összes fennmaradó kiadását az 1.2.3 kategóriába kell sorolni (ld. 50.§) – azaz 

az összes ÁFSZ-kiadás mínusz az egyéb alkategóriákban elszámolt összegek. 
 

4.4.5. Az LMP-intézkedések keretében a támogatottaknak nyújtott 
munkanélküli-járadék kezelése 

 
176.§ Néhány esetben az LMP-eszközben részt vevők továbbra is munkanélküli-járadékot 

kaphatnak a képzési támogatás, bér vagy hasonló juttatások helyett. Ebben az esetben a 
megkapott munkanélküli-járadék összegét az adott eszközhöz tartozó kiadásnak kell 
tekinteni. A munkanélküli-járadék összegének a 8. kategórián belüli kezelésére két 
lehetséges megközelítés van: 
a) (Ajánlott) A kifizetett munkanélküli-járadékok teljes összegét és a kedvezményezettek 

teljes létszámát továbbra is a 8. kategória költségeiként és résztvevőiként kell kezelni. 
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Így az LMP-adatok a beavatkozások szintjén konzisztensek lesznek az egyéb 
publikációkkal. Ezen túl szerepeltetni kell egy korrekciós tételt is (8A), ahol 
megjelenik az LMP-eszközben részt vevők számára kifizetett munkanélküli- jára-
dékok teljes összege, és az érintett kedvezményezettek száma. Ezeket az adatok majd 
a kategóriák szerinti aggregátumok számításánál automatikusan levonásra kerülnek, és 
így kiküszöböljük a kettős számításba vételt.. 

b) A munkanélküli-járadékokról olyan tételek kerülnek közlésre, amelyek nem 
tartalmazzák az eszközök résztvevőit és a nekik történt kifizetéseket. Ebben az esetben 
nincs szükség kiigazítási tételre, de a (beavatkozások szintjén) részletezett számok 
nem fognak egyezni a más forrásból származó adatokkal. 

 
177.§ Ha szükséges, a résztvevőknek kifizetett munkanélküli-járadék összegét megbe-

csülhetjük az intézkedésekben érintettek időponti száma és a járadék átlagos nagysága 
alapján. Például abban az esetben, ha valaki munkanélküli-járadékban részesül, 
megtarthatja az ellátást akkor is, ha közben egy LMP-képzésben veszt részt.  
Az eszközben részt vevők időponti létszáma (ld. 182.§), kiigazítva a munkanélküli-
járadékot kapók arányával, jelzi a járadékot kapó személyek átlagos számát az év bármely 
pillanatában. Ha a munkanélküli-járadékot fix összegként fizetik ki, vagy meghatározható 
az átlagos szintje, akkor az intézkedésnek tulajdonítható járadék költségét az adott évben a 
következőképpen kell megbecsülni: 

 
Kiadás = időponti létszám (stock) * munkanélküli-járadékot kapók aránya * kifizetett 
munkanélküli-járadék átlagos havi összege * 12  
 

178.§ Ezt az összeget az adott eszköz kiadásainál vesszük figyelembe (mint egyének részére 
történő időközönkénti kifizetést). Ha – követve a fent javasolt megközelítést (176.§) – 
ugyanez az összeg jön ki a 8. kategória kettős elszámolást kiigazító tételénél, akkor az 
kategóriaszinten automatikusan levonódik a munkanélküli-járadék teljes összegéből, hogy 
elkerüljük a kettős számbavételt. Megjegyzendő, hogy praktikusabb a kettős elszámolás 
kiigazítását az adott beavatkozás összetevőjeként elszámolni, mint külön tételt létrehozni 
e célra (ld. a példát a szövegdobozban). 
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179.§ Amennyiben ez az eljárás nem megvalósítható, akkor a 9.1.2 elemnél jelezni kell, hogy 

a résztvevők továbbra is munkanélküli-járadékot kapnak, és ezek az összeg nem 
szerepelnek az adott beavatkozás kiadásai között (ld. 314.§). 

 
 

Példa:  
LMP-eszközben részt vevőknek fizetett munkanélküli-járadékok kezelése (az 
ajánlott megközelítés) 
 

– Minden érintett LMP-intézkedésnél: 
o Adjuk hozzá az adott évben a résztvevőknek kifizetett munkanélküli- 

járadékok értékét az intézkedés költségéhez (mint egyének részére történő 
rendszeres kifizetést). 

o Bizonyosodjunk meg róla, hogy a 9.1.1 elemet jelöltük meg (a 
munkanélküli-járadék formájában kapott pénzjuttatások most mint az adott 
intézkedés költsége jelenik meg), és hogy a 9.1.2 nincs kiválasztva (a 
munkanélküli-járadék megfelelően van rögzítve az adott intézkedésnél, és 
nem csak a 8. kategóriában). 

– A releváns beavatkozásoknál, ahol a 8. kategóriában elszámoljuk a munkanélküli-
járadékokat:  

o Adjunk hozzá egy összetevőt a beavatkozáshoz, és soroljuk be a 8A-ba. 
o Mindkét összetevőnek adjunk tartalmi leírást. Például az eredeti összetevőt 

(amit valószínűleg a 8.1 kategóriába soroltunk) nevezhetjük ’Minden 
járadék’-nak (vagy valami hasonlónak), és az új, kiigazító összetevő lehet 
’Járadék LMP-eszközökben részt vevőknek’ (ha csak egy intézkedés 
érintett, adhatunk pontosabb nevet). 

o A kiadások rögzítési táblájában vigyük fel a munkanélküli-járadékok teljes 
költségét az ’Összesen’ és a ’Minden járadék’ sorokba is. Az eszközökben 
részt vevők számára kifizetett összeget vigyük fel kiigazító összetevőként. 

o A résztvevők rögzítési táblájában a járadékot kapók teljes száma legyen 
feltüntetve az Összesen oldalon, és megismételve a ’Minden járadék’ 
összetevő lapján (8.1). Az intézkedésben való részvétel alatt is járadékban 
részesülők számát a kiigazító összetevő (8A) oldalán kell feltüntetni. 
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5. Résztvevők 
 

5.1. A résztvevőkkel kapcsolatos változók 
 
180.§ Az LMP-adatbázis a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek érdekeit szolgáló 

közösségi beavatkozásokról gyűjt információt. Három változóval mérhető az ezen 
beavatkozásokban részt vevők száma: időponti adatok, belépők és kilépők. 

 
181.§ A változók meghatározását a 182–193.§ pontok tartalmazzák, valamint az A5 

függelékben egy példa kapcsán diagramm mutatja be a főbb változók, a belépők és  a 
kilépők adatait. 

 
 
’F’ táblázat:  
A résztvevők ismérvei 

Elem száma a kérdőíven
 

Sokaság (időponti adat)                                                                                     16 
   Sokaság (összesen)                                                                                         16.1 
   Sokaság (egyenértékes létszám)                                                                     16.2 
Belépők                                                                                                              17 
Kilépők                                                                                                              18 
 
 
182.§ Sokaság (stock): az eszközben részt vevők száma egy adott időpontban. 
 
183.§ A vonatkozó adat az éves átlagos létszám, amely általában a hó végi állományi 

létszámok átlaga.  Két fajta sokaságot különböztetünk meg: 
 
184.§ Sokaság (összesen) (az LMP kérdőív 16.1 eleme): a fenti módon meghatározott éves 

átlagos adat. 
 
185.§Sokaság (egyenértékes létszám) (16.2 elem): az éves átlagos adat, korrigálva a részleges 

részvétellel – azaz a teljes résztvevői létszám egyenértékes létszámra átszámolva. 
  
186.§ Az egyenértékes létszám számítása során, a teljes idős egyenértékes meghatározásához 

a nemzetileg alkalmazott definíciót kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy az egy hétre 
jutó teljes munkaidős órák száma a képzések esetén eltérhet a foglalkoztatásra jellemzőtől. 
A használt definíciót a metaadatok között meg kell adni. 

 
187.§ Belépők (17. elem): a támogatásba az év során történt belépések száma – azaz 

beáramlás vagy az új belépések (kezdések) száma. 
 
188.§ Azokat a személyeket, akik az év kezdetekor már részt vettek a beavatkozásban, az 

előző évről áthozott létszámban szerepelnek, vagyis nem számítanak új belépőknek, ezért 
nem szabad belépőként rögzíteni őket. 
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189.§ A megfelelő adatot az év folyamán történt belépési esetek összesített száma jelenti, és 
nem azoknak a személyeknek a száma, akik beléptek az eszközbe az év során. Azaz egy 
személy egy évben többször is számításba vehető új belépőként. 

 
190.§ Hasonlóan a munkanélküliség állapotában bekövetkező szünetek ajánlott kezeléséhez, 

az az ajánlott eljárás (lsd. 1. szövegdoboz a 200.§ után) a 28 napot meghaladó átmeneti 
szünet esetében annak kezdetét kilépésnek, a szünet végét pedig belépésnek kell tekinteni, 
az eszközökben való részvételnél is. 

 
191.§ Kilépők (18. elem): az év folyamán az eszközökből kikerültek száma – azaz a kiá-

ramlás. 
 
192.§ Az adat a kikerülési esetek teljes számát tartalmazza, függetlenül a kilépés okától. 

Amennyiben az LMP-eszközökben való részvétel egy meghatározott időszakra szól, 
azokat a személyeket, akik idő előtt kilépnek (lemorzsolódnak), úgy kell kezelni, mint 
azokat a résztvevőket, akik végig részt vettek az eszközben. 

 
193.§ A megadandó adat az év folyamán történt kilépési esetek összesített számát kell 

tartalmazza, és nem azoknak a személyeknek a számát, akik az év során kiléptek az 
eszközökből. Azaz egy személy egy évben többször is számításba vehető, mint kilépő. Ld. 
a  190.§-t a részvétel megszakításainak kezeléséről. 

 

5.2. A résztvevők csoportosítása 

5.2.1 A résztvevők összes változóinál alkalmazott csoportosítások 
194.§ A résztvevők teljes számát, beleértve a belépők és kilépők csoportjait is, a következő 

kritériumok szerint kell megbontani: 
’G’ táblázat:  
Valamennyi résztvevői fogalomnál alkalmazandó bontás 
 
                                                                                               Elem száma a kérdőíven 
                                                                    
Nem                                                                                                          19 
        Összesen (férfiak és nők) 
        Férfiak 
        Nők 
 
Életkor                                                                                                      20 
       Összesen (minden korosztály) 
        <25 
        25–54 
        55+ 
A munkanélküliség időtartama                                                             21 
        Összesen (akikről tudjuk a munkanélküliség időtartamát)     Ez a bontás négy csoportra alkalmazható 
        Összesen (munkanélküli) < 6hónap                                        nem és életkor szerint: 
        Összesen 6–12 hónap                                                              Összesen (férfiak és nők minden korban) 
        Összesen >12 hónap                                                                Összesen <25 (férfiak és nők <25 év), 
                                                                                                         Nők (minden életkorban) és Nők <25  
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195.§ Nem (19. elem): a résztvevők nemére utal. Az LMP-adatbázis összegyűjti a teljes 

létszámra (férfiak és nők együtt), valamint a férfiakra és a nőkre külön-külön vonatkozó 
adatokat. 

 
196.§ Életkor (20. elem): arra a korcsoportra utal, amelybe az egyes résztvevők tartoznak. A 

„standard” korcsoportok: 25 év alatt/ 25–54/ 55 és idősebb. Ez a bontás kötelezőnek 
tekintendő, és meg kell adni minden beavatkozásnál. Opcionális módon az LMP-szoftver 
elfogad ennél részletesebb, 5 éves korcsoportokat (<20, 20–24, 25–29, …, 60–64, 65+) 
használó adatokat is. 

 
197.§ A fent említett korcsoportos bontást annak érdekében kell alkalmazni, hogy 

egyszerűbbé váljon a Foglalkoztatási Irányelvek ellenőrzése, amely a fiatal személyek 
alatt a 25 év alattiakat, az idősebbek alatt az 55 év felettieket érti.  

 
198.§ A munkanélküliség időtartama (21. elem): általában az adott eszközbe való belépést 

megelőző, folyamatos munkanélküliség időtartamára utal, de különbözőképpen használa-
tos a beavatkozás típusától és a résztvevő fogalomtól függően: 

 
 Sokaság Belépők Kilépők 
LMP-szolgáltatások 
(csak 1.1.2) 

A beavatkozásba belépés előtti munkanélküliség időtartama 

LMP-eszközök Csak azokra a résztvevőkre alkalmazzuk, akik korábban regisztrált 
munkanélküliek voltak. 

LMP-támogatások Az adott támogatás 
kezdete óta eltelt idő. 

Nem szükséges (A 
munkanélküliség 
időtartama a 
támogatáshoz jutást 
megelőzően.) 

A befejeződő 
támogatási periódus 
időtartama. 

Referenciaadatok 
(csak R1.1) 

A folyamatban lévő 
munkanélküliségi 
periódus időtartama. 

Nem értelmezhető. A befejeződő 
munkanélküliségi 
periódus hossza. 

  
 
198a § Az időtartamot a következő bontásban adjuk meg: 
 
- Összesen: azon résztvevők összes létszáma, akiknél a munkanélküliség időtartama 
értelmezhető. Az LMP-eszközöknél és szolgáltatásoknál ez azon résztvevők számát jelenti, 
akik a beavatkozás előtt regisztrált munkanélküliek voltak (ld 200.§). Az LMP-támogatá-
soknál és a regisztrált munkanélküliek referenciaadatainál ez a szám megegyezik a részt-
vevők teljes létszámával. 
 
- <6 hónap: azon résztvevők száma, akik a beavatkozásba való bekerülést megelőzően 
kevesebb mint hat hónapig voltak regisztrált munkanélküliek (LMP-eszközök és -szolgál-
tatások), vagy kevesebb mint hat hónapja kapnak juttatást (LMP-támogatások), vagy 
kevesebb mint hat hónapja regisztrált munkanélküliek (referenciaadatok). 
 
- 6–12 hónap: azon résztvevők száma, akik a beavatkozásba való bekerülést megelőzően 
hat–tizenkét hónapig voltak regisztrált munkanélküliek (LMP-eszközök és -szolgáltatások), 
vagy hat–tizenkét hónapja kapnak juttatást (LMP-támogatások), illetve ennyi ideje 
regisztrált munkanélküliek (referenciaadatok). 
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- >12 hónap: azon résztvevők száma, akik a beavatkozásba való bekerülést megelőzően 
több mint tizenkét hónapig voltak regisztrált munkanélküliek (LMP-eszközök és -szolgál-
tatások), vagy több mint tizenkét hónapja kapnak juttatást (LMP-támogatások), illetve ennyi 
ideje regisztrált munkanélküliek (referenciaadatok). 

 
 

199.§ Ez a bontás nem és életkor alapján a résztvevők négy csoportjára alkalmazandó: 
- Összesen (férfiak és nők, minden korosztály) 
- Összesen <25 (férfiak és nők 25 év alatt) 
- Nők (nők, minden korosztály) 
- Nők <25 (nők 25 év alatt) 

 
200.§ Az LMP-eszközök és -szolgáltatások esetében a résztvevők csoportosítása a 

munkanélküliség időtartama szerint csak azokra vonatkozik, akik a beavatkozásba való 
bekerülést megelőzően regisztrált munkanélküliek voltak (ld. 1. szövegdoboz és 300–
306.§). Ezért olyan esetekben, amikor nem regisztrált munkanélküliek is résztvevői lehetnek 
a beavatkozásnak, azok teljes száma, akiknél a munkanélküliség időtartama értelmezhető, 
várhatóan alacsonyabb lesz, mint az összes résztvevő száma az adott változó szerint. A 
megfigyelés szintén nem értelmezhető néhány, a belépők megelőző státusza szerinti 
bontásra (ld. 201–213.§). 
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1. szövegdoboz: 
 A munkanélküliségben és annak nyilvántartásában bekövetkezett megszakítások 
kezelése 
 
A munkanélküliség időtartamának mérése függ a nemzeti módszerektől és a munkanélküliség 
időszakos szüneteinek kezelési különbségeitől, amely hasonló esetekben is jelentős eltéréseket 
okozhat az időtartam meghatározásánál. Néhány országban az aktív LMP- eszközökben való 
részvétel mindazon esetben törést okoz a nyilvántartási szakaszban, mivel a résztvevőt nem 
lehet regisztrált munkanélküliként nyilvántartani, mert egy tevékenységgel el van foglalva , 
így nem áll haladéktalanul rendelkezésre a munkába álláshoz. Hasonló a helyzet a betegség, 
anyaság, gondoskodás vagy ápolás stb. okokra visszavezethető szünetek esetében. 
 
Ez a megközelítés azonban nem érvényes minden országra: négy, alapvetően különböző 
módszertant alkalmaznak a munkanélküliség időtartamának meghatározására, valamint a 
regisztráció kezelésére: 
 

- Megszakított munkanélküliség: az aktív munkaerő-piaci eszközökben való részvétel 
megszakítja a munkanélküliséget, és az időtartamot automatikusan lenullázza. A 
résztvevő nem tartható nyilván regisztrált munkanélküliként, amíg az intézkedés tart. 
Abban az esetben, ha a résztvevő az intézkedésben való részvétel befejezése után, és 
újból munkanélkülivé válik, a munkanélküliség időtartama újra kezdődik.  

 
-  Felfüggesztett munkanélküliség: a tevékenységben való részvétel nem adódik hozzá a 

munkanélküliség időtartamához, de nem is nullázza le azt, így ha a személy a 
beavatkozás után újból munkanélkülivé válik, munkanélküliségének időtartamát ott 
folytatja, ahol a tevékenység előtt abbahagyta. A résztvevőt nem lehet regisztrált 
munkanélküliként számba venni az intézkedés időtartama alatt.  

 
- Folyamatos munkanélküliség és folyamatos regisztráció: az aktív eszközökben 

résztvevő személyek továbbra is nyilvántartott regisztrált munkanélküliek, és a 
munkanélküliség időtartama a tevékenységben való részvétel idejét is tartalmazza. 

 
- Folyamatos munkanélküliség, de megszakított regisztráció: a résztvevőt nem tartják 

nyilván regisztrált álláskeresőként (a pillanatnyi megfigyelés alapján), amíg a 
tevékenység tart, de a munkanélküliség időtartama nem szakad meg, és a tevékenység 
időtartamát is számításba veszi. 

 
Az alábbi sematikus táblázat azt szemlélteti, hogy ezek az eltérő megközelítések milyen 
kihatással vannak a megállapított időtartamra. 
 
Az egyes országok megfigyeléseinek összehasonlíthatósága érdekében az EMCO 
Indikátorok Munkacsoportja azt javasolta, hogy minden, 28 napnál hosszabb ideiglenes 
megszakítást a munkanélküliségben bekövetkezett szünetként kell kezelni, és az időtartam 
számlálót le kell nullázni. Azonban ismeretes, hogy jelenleg számos országban nem 
valósítható meg ez a szabály a nemzeti eljárások miatt, amelyeket nehéz átalakítani. 
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A munkanélküliség időtartamában bekövetkezett megszakítások kezelése: 
 
  Munkanélküli Aktív intézkedés Munkanélküli 

                          

Megszakított 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 3 4 

Időtartam a hónap végén 

A személy nyilvántartása regisztrált munkanélküliként  
Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen

                          

Felfüggesztett 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 

Időtartam a hónap végén 

A személy nyilvántartása regisztrált munkanélküliként  
Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen

                          

Folyamatos/folyamatos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Időtartam a hónap végén 

A személy nyilvántartása regisztrált munkanélküliként  
Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

                          

Folyamatos/megszakított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Időtartam a hónap végén 

A személy nyilvántartása regisztrált munkanélküliként  
Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen

 
 

5.2.2 Belépők csoportosítása 
 
’H’ táblázat: A belépők korábbi munkaerő-piaci helyzetük szerinti bontásban 
 
                                                                                       Elem száma az LMP-kérdőíven 
Belépők (összesen)                                                                             17 
Belépők előző munkaerő-piaci helyzete                                              22 
      Regisztrált                                                                                      22.1. 
            Regisztrált munkanélküli                                                         22.1.1. 
            Egyéb regisztrált álláskereső                                                    22.1.2. 
      Nem regisztrált                                                                               22.2. 
      Foglalkoztatott                                                                                22.3. 
      Nem ismert                                                                                     22.4.                                
 

 
201.§ Belépők előző munkaerő-piaci helyzete (22. elem): a résztvevők aktív eszközbe való 

bekerülését megelőző státuszára vonatkozik, és gyakorlatban alkalmazható csoportokon 
alapul (ld. a 6.1.3 fejezetben található célcsoportok magyarázatát). 

 
202.§ Az igényelt csoportosítást a fenti táblázat tartalmazza, míg az egyes kategóriák 

definiálására később kerül sor (205–213.§). Mindent meg kell tenni a belépők korábbi 
munkaerő-piaci státuszának meghatározása érdekében (22.1. - 22.3. elem), és kerülni kell 
a nem ismert státusz alkalmazását (22.4. elem). 

 
203.§ Az adatok rögzítése során az összes belépő száma a megelőző státuszuk szerint meg 

kell, hogy egyezzen az összes belépő számával (azaz 22.1+22.2+22.3+22.4=17). Vagyis 
minden egyes belépőre csak egy előző státusz vonatkozhat, attól függetlenül, hogy egy 
személy többször is beléphet egy adott eszközbe, különböző megelőző státusszal. 
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204.§ Regisztrált (22.1 elem): azon belépők száma, akiket a megelőző státuszuk szerint az 
ÁFSZ álláskeresőként nyilvántartott. Az összesen létszámukat a 22.1. elem oszlopa 
tartalmazza. Ez a kategória tovább bontható annak érdekében, hogy meghatározható 
legyen azok száma, akiket regisztrált munkanélküliként tartottak nyilván, és azoké is, 
akiket egyéb regisztrált álláskeresőként könyveltek el (22.1= 22.1.1+22.1.2). 

 
205.§ Regisztrált munkanélküli (22.1.1 elem): azoknak a belépőknek a száma, akiket a 

nemzeti definíciók szerint korábbi státuszuk alapján regisztrált munkanélkülinek 
tekinthetünk (ld. 362.§). 

 
206.§ Egyéb regisztrált álláskereső (22.1.2 elem): azon belépők száma, akiket az ÁFSZ 

álláskeresőként nyilvántartott, de akiket a nemzeti definíciók alapján nem tekinthetünk 
regisztrált munkanélkülinek (ld. még a 7. fejezetben a referenciaadatoknál). 

 
207.§ Annak érdekében, hogy elkülönítsük ezt a csoportot a foglalkoztatottaktól (209.§), 

általában azokat a személyeket lehet figyelembe venni, akik munkanélküliek, 
alulfoglalkoztatottak vagy inaktívak. 

 
208.§ Azokat az álláskeresőket, akiket az ÁFSZ tevékenysége aktivizált, szintén ez a csoport 

tartalmazza, függetlenül attól, hogy az ÁFSZ nyilvántartja őket vagy sem (pl. azon 
személyek tevékenysége, akik betegségben szenvednek, vagy társadalombiztosítási 
ellátásban részesülnek). 

 
209.§ Nem regisztrált (22.2 elem): azon belépők száma, akik megelőző státuszuk alapján nem 

voltak foglalkoztatottak, és akiket az ÁFSZ nem tartott nyilván regisztrált álláskeresőként, 
vagy ahol ez az információ nem releváns (pl. az ÁFSZ-től különböző szervezet által 
végrehajtott beavatkozás). 

 
210.§ Foglalkoztatott (22.3 elem): azok száma, akik az intézkedésbe való bekerülésüket 

megelőzően foglalkoztatottak voltak, függetlenül attól, hogy az ÁFSZ nyilvántartotta őket 
vagy sem. 

 
211.§ Azok az egyének, akik részmunkaidőben dolgoznak, de állást keresnek annak 

érdekében, hogy növeljék munkaóráik számát, vagyis hajlandók csökkenteni a 
munkanélküli órák számát, az alulfoglalkoztatottság elvét figyelembe véve részt vehetnek 
LMP-beavatkozásokban. Őket nem foglalkoztatottnak, hanem egyéb regisztrált álláskere-
sőnek (22.1.2. elem) vagy regisztrált munkanélkülinek (22.1.1) kell tekinteni, a nemzeti 
definíciók és a ledolgozott órák számának függvényében. 

 
212.§ Mivel az LMP-eszközök többsége a munkanélküliek foglalkoztatását célozza meg, 

vagy az akaratukon kívül inaktívvá váló személyek foglalkoztatását segíti elő, a belépők 
22.3 kategóriája sok esetben nem alkalmazható, és elsősorban a veszélyeztetett 
munkahelyen foglalkoztatottak (18.§), a csökkent munkaképességű emberek foglalkoz-
tatásának támogatása (ld. 84.§) esetében lehet figyelembe venni, valamint néhány olyan 
LMP-támogatás esetében, mint például a részleges munkanélküliségi-segély (ld. 108.§). 

 
213.§ Nem ismert (22.4 elem): azon belépőket kell itt számba venni, akiknek a korábbi 

státusza ismeretlen. 
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5.3.2. A kilépés iránya szerinti bontás 
 

214.§ A kilépés iránya azt mutatja meg, hogy a résztvevő az aktív eszközből való kikerülés 
után milyen státuszba került. 

 
’I’ táblázat: 
 A kilépés iránya 
 
                                                                                                 Elem száma az LMP-kérdőíven 
Kilépők (összesen)                                                                                          18 
Elért státusz                                                                                                      23 
      Foglalkoztatott                                                                                           23.1 
          (ebből) Támogatott foglalkoztatás                                                         23.1.1 
       Más (LMP-) eszköz                                                                                  23.2 
       Munkanélküliség                                                                                       23.3 
       Inaktivitás                                                                                                  23.4 
       Nem ismert                                                                                                23.5 
 
215.§ Elért státusz a (23. elemen belül): az aktív eszközből kikerülő személyek elért státu-

szára vonatkozik.  
 
216.§ Ismeretes, hogy az LMP-eszközökből való kiáramlás megfigyelése eltérő megköze-

lítések alapján történik, és a résztvevők nyomon követésére vonatkozó megfigyelés 
különböző időpontokban készülhet, pl. a kilépés után azonnal, 3 hónappal, vagy 6 
hónappal. Azt az időpontot, amikor az elért státuszra vonatkozó megfigyelés történt, és az 
alkalmazott módszert (felmérés vagy nyilvántartott adat) metaadatként kell rögzíteni (ld. 
225.§). 

 
217.§ A kilépő résztvevők számáról a következő irányokba való kilépést kell megkülönböz-

tetni: 
  
218.§ Foglalkoztatott (összesen) (23.1 elem): azon személyek száma, akik a kilépés után 

foglalkoztatottak lettek (beleértve az önfoglalkoztatást is). 
 
219.§ (ebből) Támogatott foglalkoztatás (23.1.1 elem): azon személyek száma, akik a kilépés 

után államilag támogatott munkahelyen helyezkednek el. Leginkább olyan foglalkoz-
tatásra utal, amely az LMP-intézkedések által támogatott 4. és 7. kategóriákba tartozik, de 
a 6. kategória intézkedéseire is alkalmazható, a nemzeti szabályozásoktól függően. 

 
220.§ Más (LMP) eszköz (23.2 elem): azon személyek száma, akik az intézkedésből való 

kilépés után egy másik, az LMP-adatbázisban szereplő eszközbe kerülnek. Azok az 
egyének, akik támogatott foglalkoztatásban vesznek részt, és így a 23.1.1. kategóriában 
szerepelnek, nem sorolhatók ide. Az LMP-szolgáltatások és/vagy támogatások nem 
számítanak ebbe a kategóriába. 

 
221.§ Munkanélküliség (23.3 elem): azon személyek száma, akik az eszközökből való kilépés 

után munkanélkülivé (ld. 17.§) váltak. 
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222.§ Inaktivitás (23.4 elem): azon személyek száma, akik az intézkedésből való kilépés után 
inaktívvá (ld. 19.§) váltak. Ez a státusz azokat a személyeket fedi le, akik különböző okok 
miatt szüneteltetik a munkaerő-piaci aktivitásukat különböző okokból, pl. visszatérés az 
oktatásba, nyugdíjazás, betegség, gondozási kötelezettség, a munkanélküli minősítéshez 
szükséges munkakeresés kritériumának nem teljesülése stb. 

 
223.§ Nem ismert (23.5 elem): azok a személyek, akikről nem tudjuk, hogy az intézkedésből 

való kikerülés után milyen státuszba kerültek. 
 

 

5.3. A résztvevők metaadatai 
 
224.§ A következő metaadatelemek az egyes eszközökben részt vevők kvantitatív adatainak 

meghatározásához szükségesek. 
 
225.§ Megfigyelés: a részvevők számával kapcsolatos változók megfigyelésére alkalmazott 

módszerek: 
– Álló sokaság (M2.1.1. elem): az időponti létszámadatok meghatározásánál alkalmazott 
megfi-gyelés/módszer. 
– Belépők (M2.1.2.): a belépők adatainak meghatározásánál alkalmazott megfigyelés-
/módszer. 
– Kilépők (M2.1.3.): a kilépők adatainak meghatározásánál alkalmazott megfigyelés-
/módszer. 
– Kilépés utáni státusz (meghatározása) (M2.1.4.): a kilépés utáni státusz adatainak 
meghatározásánál alkalmazott megfigyelés/módszer. 
– Kilépés utáni státusz (időpont) (M2.1.5.): az aktív eszközből való kilépés utáni időpont, 
amikor a megfigyelés készült. 
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A megfigyelés/módszer adatait minden esetben a következő listából kell kiválasztani: 
 
’J’ táblázat: 
 Az álló sokaságra, belépőkre és kilépőkre vonatkozó adatok meghatározásához alkalmazott 
megfigyelések/módszerek 
 
Megfigyelés/módszer     Alkalmazható: 
 M2.1.1.       M2.1.2.        M2.1.3.        M2.1.4.           M2.1.5.  
 Álló 

Sokaság     
(stock) 

Belépők Kilépők Elért státusz 
(módszer)       

Elért státusz 
(időpont) 

      
Havonkénti adatok 
átlaga                               X     

Heti adatok átlaga            X     
Napi adatok átlaga           X     
Negyedévenkénti 
adatok átlaga                   X     

Két évvégi adat átlaga     X     
Év végi adat                     X     
Év eleji adat                     X     
Egyéb egyszeri 
megfigyelés                 X     

Kifizetések alapján 
számított                X     

Új belépők (havi 
adatok összege)                X    

Új belépők 
(negyedéves adatok 
összege)                   

 X    

Új belépők 
(engedélyezett 
kérelmek/ jóváhagyott 
jelentkezések)                  

 X    

Összes résztvevő (új 
belépők és év végi álló 
sokaság)                           

 X    

Kiáramlás (havi adatok 
összege)                             X   

Kiáramlás (negyedéves 
adatok összege)                 X   

Nyilvántartás alapján          X  
Felméréssel                         X  
Azonnali                              X 
3 hónap múlva                     X 
6 hónap múlva                     X 
Egyéb megjegyzésben 
kifejteni)  X X X X X 

Nem alkalmazható X X X X X  
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226.§ Forrás (M2.2. elem): a résztvevőkre vonatkozó adatok forrása az adott beavatkozásnál. 
Minden ország csatolhat egy listát azokról a szervezetekről, amelyek érintettek az LMP-
adatok előállításában, és az egyes intézkedéseknél ebből a listából lehet kiválasztani az 
adatok forrását. 

 
227.§ Megjegyzés (formális) (M2.3.): az adott beavatkozásban résztvevőkhöz kapcsolódó fon-

tos információk, amelyeknek a beavatkozás adatainak publikálása során is meg kell 
jelenniük. (A megjegyzés maximum 255 karakter lehet.) 

 
228.§ Megjegyzés (kötetlen): kötetlen szöveg, amely az előállított adatról nyújt hasznos in-

formációt – pl. további információ az adatforrásról (adatbázis, publikáció stb.), becslési 
módszerek stb. 

 

5.4. Irányelvek a résztvevők adatainak kitöltéséhez és értelmezéséhez 
 

5.4.1. Általános irányelvek a résztvevők adatainak kitöltéséhez 
 
229.§ Az LMP-szoftver tartalmaz egy egyszerű táblázatot a résztvevők adatainak bevitelére, 

amely minden változót táblázatos formában felsorol. Egy ilyen adatbeviteli táblára mutat 
példát az A4 melléklet. 

 
230.§ Az összetett beavatkozások esetében a résztvevők adatait minden összetevő esetében 

meg kell adni. Az adatbeviteli tábla tartalmaz egy üres táblázatot a beavatkozás áttekin-
tésére és minden egyes összetevőre, amelyeket egy legördíthető listából lehet kiválasztani. 
Ez a legördíthető lista csak az összetett beavatkozások esetében elérhető.  

 
231.§ Ahol a résztvevők adatai nem határozhatók meg pontosan, de a számuk viszonylag 

alacsony (kisebb, mint az adott beavatkozás – szolgáltatások, eszközök vagy támogatások 
– 1%-a), ott az értéknél a „n.s.” (not significant – nem szignifikáns) jelzőt alkalmazzuk, 
amire az LMP szoftver lehetőséget ad. 

 
232.§ Néhány esetben a résztvevők számára vonatkozó változók némelyike nem releváns 

bizonyos beavatkozásoknál. Például az álló sokaság nem értelmezhető a leépítések vagy a 
csőd kompenzációjánál, amelyek egyszeri kifizetések, és amelyeknél nem feltétel, hogy a 
kedvezményezett részt vegyen bármilyen tevékenységben. Ilyen esetekben az értéknél az 
„n.r.” (nem releváns) jelzőt alkalmazzuk, amit szintén lehetővé tesz az LMP szoftver. 

 
 

5.4.2. A résztvevők adatainak kitöltése a beavatkozások kategóriái sze-
rint 

 
233.§ Munkaerő-piaci szolgáltatások (1. kategória): a résztvevők adatait az 1. kategóriában 

tartozó LMP-szolgáltatások közül csak az 1.1.2 kategóriánál – Személyre szabott ügyin-
tézés – kell megadni. 

 
234.§ Munkahelyi rotáció és állásmegosztás (3. kategória): a munkahelyi rotáció és állás-

megosztás végső kedvezményezettjei az LMP-célcsoportok azon tagjai, akik a szabad-
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ságolt vagy csökkentett munkaidőben alkalmazott dolgozó pótlására nyernek felvételt. Itt 
a munkanélküli vagy egyéb helyettesítő a részvevője a beavatkozásnak. Ugyanakkor 
ismeretes, hogy a beavatkozás költsége – és az adminisztratív adat – gyakran csak az 
alkalmazottnak adott, az alacsonyabb bért kompenzáló kifizetésre vonatkozik. Ha emiatt 
az adminisztratív adat csak a szabadságolt, vagy csökkentett munkaidejű alkalmazottak 
számát tartalmazza, és a helyettesítőkét nem, akkor ezeket a számokat kell megadni, de a 
metaadatok között egyértelműen tisztázni kell ezt a kérdést. 

 
235.§ Vállalkozásindítás ösztönzése (7. kategória): számos esetben a vállalkozásindítás 

ösztönzésére adott támogatás egyösszegű kifizetésként jelenik meg. Ugyanakkor ez a 
kifizetés általában kötelezi a kedvezményezettet, hogy fenntartsa az önfoglalkoztatását 
egy meghatározott minimális ideig. Ezt az aktivitási időszakot kell a beavatkozás 
időtartamának tekinteni, és így az érintett sokaságba azokat a személyeket kell beleérteni, 
akik megkapták az egyösszegű kifizetést, és az önfoglalkoztatásuk ideje még nem érte el a 
meghatározott minimumot. A kilépők azokat a személyeket jelentik, akik az adott évben 
teljesítették az önfoglalkoztatás minimális időtartamát, vagy idő előtt befejezték az 
önfoglalkoztatást. 

 
236.§ Feltételes korengedményes nyugdíjazás (9.1 kategória): hasonlóan a 3. kategóriához, az 

adminisztratív adat a feltételes korengedményes nyugdíjazásnál általában a nyugdíjba 
vonulónak fizetett összegre vonatkozik. (Amennyiben ezt az összeget egy helyettesítő 
munkanélküli felvételének támogatására fordítják, úgy ez aktív intézkedésként a 3. 
kategóriában jelenik meg.) A rögzítendő résztvevő, a támogatás kedvezményezettje ebben 
a kategóriában tehát a nyugdíjba vonuló. Az LMP-célcsoportokba tartozó személyek 
számáról, akik a felszabaduló álláshelyeket betöltik, a metaadatok között kell beszámolni. 

 

5.4.3. A kettős számbavétel kezelése 
 
237.§ Az LMP-adatbázisban a megfigyelési egység az LMP-beavatkozás, amelyeket a cse-

lekvés típusa alapján csoportosítunk, és amelyek mindegyikéhez gyűjtjük a résztvevők 
adatait. Amikor egy kategórián belül összegezzük az egyes beavatkozások résztvevőit, 
azzal az implicit feltételezéssel élünk, hogy a beavatkozások (mint a megfigyelés 
egységei) kölcsönösen kizárják egymást, és hogy egy személy egy időben csak egy 
beavatkozásnak lehet a résztvevője. 

 
238.§ Az LMP-eszközök a 2–7. kategóriákban jórészt teljes idős elfoglaltságokra vonat-

koznak, és így teljesítik ezt a feltételt. Mégis, bizonyos esetekben a résztvevők kaphatnak 
bizonyos szolgáltatást (pl. képzés) az egyik intézkedésből, és ugyanakkor kifizetéseket 
vagy visszatérítéseket (pl. utazási vagy szállásköltségek) egy másikból. Ilyen esetekben 
létrejön a résztvevők kettős elszámolása, amit figyelembe kell venni, amikor aggregáljuk 
az adatokat. 

 
239.§ A kétszeres elszámolás más típusú beavatkozásoknál is előfordulhat. Például a 8. kate-

góriában előfordulhat kiegészítő támogatás, ami hozzáadódik a munkanélküli járadékhoz, 
és így a résztvevőt kétszer is számításba vehetik. 

 
240.§ A kettős elszámolások kezelése érdekében a beavatkozások cselekvéstípus szerinti osz-

tályozási sémája ismeri az „A” toldalékot, amit a felső szintű kategóriákhoz lehet csatolni 
(pl. 2A), annak érdekében, hogy itt rögzítsük a kettős számításba vételnek az adott 
kategóriabeli  mértékét. 
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241.§ A kategórián belüli kettős elszámolások esetében egy új dummy beavatkozást kell 

hozzátenni az adatbázishoz, és a megfelelő kategóriába sorolni a kettős elszámolásra utaló 
toldalékkal (pl. 2A). A beavatkozás nevének (2. elem) egyértelműen jeleznie kell, hogy ez 
egy kiigazítás a kettős elszámolás miatt. A résztvevők adatait, amelyek számszerűsítik a 
kettős elszámolás mértékét, minden változóra és minden bontásban rögzíteni kell, a 
normál beavatkozásokhoz hasonlóan. A résztvevőadatok forrásáról és a megfigyelési 
eljárásról szóló metaadatokat ugyanúgy meg kell adni, mint rendesen, és megjegyzéseket 
kell hozzáfűzni arról, hogyan merült fel a kettős elszámolás, és mely beavatkozásokat 
érinti. A kérdőív egyéb elemeit nem kell kitölteni ezeknél a tételeknél. 

 
242.§ Jelenleg nincs módszer arra, hogy hogyan kezeljük a kategóriák közötti kettős 

számításba vételek eseteit. 
 
 

5.4.4. A résztvevők létszámadatainak értelmezése és használata 
 
243.§ Sokaság. A sokaságra (stock) vonatkozó adatokat kétféleképpen lehet értelmezni. 

Egyfelől az évi átlagos sokaság jelzi a beavatkozásban résztvevő személyek átlagos 
számát az év bármely adott pillanatában. Vagyis ez az adat számításba veszi a résztvevők 
számának év közbeni fluktuációját. 

 
244.§ Ugyanakkor a sokaság létszáma úgy is értelmezhető, mint a részvétel emberévekben 

megadott száma. Például egy személy, aki egy éven át résztvevője egy beavatkozásnak, az 
éves átlagos sokaságban 1 egységként jelenik meg. Ugyanaz a sokasági érték adódik, ha 
12 ember vesz részt egy programban, egyenként 1 hónapig. Mindkét esetben egy 
részvételi emberévet teljesítettek. A sokaság tehát a teljesített emberévek számának is 
tekinthető (és nem csupán a résztvevők létszámának). 

 
245.§ A költségeket elosztva a sokaság éves átlagos létszámával minden beavatkozásnál 

megkapjuk az egy emberévre (nem egy résztvevőre) jutó költséget. Ez a mérőszám 
hatékonyan szünteti meg a különböző beavatkozások eltérő időtartamából fakadó 
különbségeket, és hasznos eszköz lehet a különböző típusú beavatkozások költségeinek 
összehasonlítására. 

 
246.§ Tovább növeli ezt az előnyt az egyenértékes létszám alkalmazása, amely számításba 

veszi a részidős részvételt is, és a sokaságot teljes idősre átszámított formában jeleníti 
meg. Egy részidős képzés vagy foglalkoztatás költsége nyilvánvalóan alacsonyabb, mint 
egy teljes idős pozícióé, és az egyenértékes létszám használata kiigazítja ezt a 
különbséget. 

 
 

5.5. A részvétel átlagos időtartama 
 
247.§ A részvétel átlagos időtartama (24. elem): egy beavatkozásban való minden egyes 

részvétel időtartamának átlaga, vagyis a belépés és kilépés között eltelt átlagos idő. 
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248.§ A megfigyelést hónapokban kell megadni, és a befejezett részvételek átlagos 
időtartamára kell vonatkoznia, vagyis azon részvételek időtartamára, amik az adott évben 
befejeződtek. A nem befejezett időszakok hosszát – azaz egy beavatkozásban az év végén 
még folyamatban lévő részvételekét – nem kell figyelembe venni. 

 
249.§ Ahol az átlagos időtartamot nem lehet közvetlenül meghatározni az adminisztratív 

adatokból, ott a résztvevők álló és mozgó sokaság adataiból kell megbecsülni. Két képlet 
áll rendelkezésre a részvétel átlagos időtartamának becslésére: 

 
Az 1. képlet a legmegbízhatóbb, de szükségesek hozzá az időponti sokaság, a belépők és a 
kilépők adatai is: 

 
Sokaság(16) * 12 

½ * [Belépők(17) + Kilépők(18)] 
 

 
 
 
 
A 2. képlet stabilan ki- és beáramló sokaságot feltételez, de csak az időponti sokaság és a 
belépők adataira van szüksége: 

 
Sokaság(16) * 12 

Belépők(17) 
 
 

249.a § Megjegyzendő, hogy egyik képlet sem megbízható, amikor egyik évről a másikra a 
ki- vagy a belépők száma szignifikánsan megváltozik, például az újonnan induló, vagy a 
befejezéshez közeledő beavatkozások esetében. 

 
250.§ Az alábbi táblázat három példát mutat az átlagos időtartam számítására a fenti 

képleteket használva, és bemutatja, hogy a 2. képlet ugyanazt az eredményt adja, mint az 
1. képlet, ha a ki- és beáramlás állandó (vagyis kilépők=belépők): 

 
’K’ táblázat: Példák az átlagos időtartamnak a résztvevők megfigyelésére alapozott ki-
számítására  
Sokaság Belépők Kilépők Időtartam (1. képlet) Időtartam (2. képlet) 

(ezer fő) (hónap) 
150 400 600 3,6 4,5 
300 160 180 21,2 22,5 
150 150 150 12,0 12,0 

 

5.5.1. Az átlagos időtartam metaadatai 
 
251.§ A következő metaadatok szükségesek ahhoz, hogy leírjuk az egyes beavatkozások 

átlagos időtartamának kvantitatív adatait: 
 
252.§ Megfigyelés (M3.1 elem): az átlagos időtartam adatának gyűjtésénél alkalmazott 

megfigyelés/módszer. A következő lehetőségek közül lehet választani: 
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–  adminisztratív adat 
– rögzített időtartam 
– 1. képlet: 12*álló sokaság/0,5*(belépők+kilépők) 
– 2. képlet: 12*álló sokaság/belépők 

 
253.§ Megjegyzések (formális) (M3.2 elem): az adott beavatkozás átlagos időtartamához 

kapcsolódó fontos információk, amelyeknek az egyes beavatkozások adatainak bármely 
publikálása során is meg kell jelenniük. (A megjegyzés maximum 255 karakter lehet.) 

 
254.§ Megjegyzések (kötetlen) (M3.3 elem): kötetlen szöveg, amely az előállított adatról nyújt 

hasznos információt – pl. további információ az adatforrásról (adatbázis, publikáció stb.), 
becslési módszer stb. 
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6. Kvalitatív adatok 
 
255.§ A kiadások és résztvevők adatai mellett az LMP-adatbázis széles körben gyűjt 

kvalitatív információkat, hogy kiegészítse és kontextusba helyezze a kvantitatív adatokat, 
és lehetővé tegye az adatbázis felhasználóinak, hogy megértsék az egyes beavatkozások 
célját, célcsoportját és alkalmazási módszereit. 

 

 
 
 

6.1.1 A beavatkozások azonosítása 
 
256.§ Beavatkozás számjele (1. elem): egy szám, amely egyértelműen azonosítja a 

beavatkozást az adott ország által jelentett beavatkozások teljes listáján belül. 
 
257.§ A beavatkozás száma csak az adatbázison és az abból generált riportokon belüli azo-

nosítást szolgálja, azon kívül nincs jelentése, és nem alkalmazzák más célokra. 
 
258.§ Beavatkozás neve (2. elem): a beavatkozás formális neve, ahogy az adott országban 

használják, vagy ha ez nem jelöli egyértelműen a célt vagy tartalmat, akkor egy rövid leíró 
név.  

 
259.§ A beavatkozás nevét meg kell adni angolul (2.1 elem) és a nemzeti nyelven is (2.2 

elem). 
 

6.1.2. A beavatkozások leírása 
 
260.§ Leírás (3. elem): a beavatkozás tömör leírása, amely megvilágítja a célokat, cselek-

véseket, eszközöket és kedvezményezetteket/résztvevőket. A leírás a következő hét 
részből áll: 

’L’ táblázat: 
 A kvalitatív adatelemek összefoglalása 
 

Az elem száma az LMP-kérdőívben 
Beavatkozás száma         1 
Beavatkozás neve         2 
Leírás           3 
A cselekvés típusa         4 
A kiadás típusa         5 
Operatív célcsoport         6 
Részletes célcsoport         7 
Munkanélküli-regisztráció        8 
Pénzbeli támogatás         9 
Tervezett időtartam       10 
Alkalmazási terület       11 
Finanszírozási forrás       12 
Felelős intézmény       13 
A beavatkozás végrehajtása 14
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261.§ A leírást meg lehet adni angolul és/vagy nemzeti nyelven. Legalább egyiken 
szerepelnie kell az összes beavatkozás leírásának. 

 
262.§ Az 1. kategóriába (munkaerő-piaci szolgáltatások) tartozó beavatkozásoknál a leírásnak 

tartalmaznia kell minden szolgáltatást és tevékenységet. Az 1.1 alkategóriában (Ügyfél-
szolgálat) le kell írni a szolgáltatást magát, ami arról informál, hogy a munkát keresők 
hogyan profitálhatnak belőle. Az 1.2 alkategóriában (Az ÁFSZ egyéb szolgáltatásai) 
elégséges csak a tevékenységek listáját megadni. 

 
263.§ Cél (3.1 elem): egy rövid leírás a beavatkozás céljairól – pl. növelni az iskolából 

lemorzsolódók foglalkoztathatóságát, reintegrálni a tartós munkanélkülieket stb. 
 
264.§ A kedvezményezettek/résztvevők szakasz mellett (ld. 265. §) – amely megerősíti, hogy 

a beavatkozás megfelelően célzott – ez a rész teszi egyértelművé, hogy a beavatkozás az 
LMP-adatgyűjtés körébe tartozik. 

 
265.§ Kedvezményezettek/résztvevők (3.2 elem): azon csoportok rövid leírása, amelyek 

részesülhetnek a beavatkozásból. 
 
266.§. A kedvezményezettek/résztvevők szakasznak nagyon rövidnek, és a 6. és 7. elemnél 

rögzített válaszokkal (ld. 277–299.§) konzisztensnek kell lennie; a részletes jogosultsági 
kritériumokat a leírás jogosultságáról szóló szakasza tartalmazza (ld. 271.§). 

 
267.§ Cselekvés/eszköz (3.3 elem): egy rövid leírás arról, hogyan működik a beavatkozás: 

hogyan nyújtanak segítséget, hogyan térítik vissza a költségeket, mennyi ideig tart a bea-
vatkozás stb. 

 
268.§ A leírás cselekvés/eszköz szakaszának tartalmaznia kell az intézkedés alkalmazásának 

módját és az elköltött pénz mennyiségét elég részletesen ahhoz, hogy a beavatkozás 
osztályozása a cselekvés típusa szerint (ld. 125.§), valamint a kiadások részletezése a 
kedvezményezett és a kiadás típusa szerint (ld. 158.§) könnyen megvalósítható legyen. 

 
269.§ Finanszírozás/támogatás (3.4 elem): a beavatkozás finanszírozási forrásainak és az 

operatív és/vagy adminisztratív támogatásért felelős szervezet(ek) rövid leírása. 
 
270.§ A leírás finanszírozás/támogatás részének konzisztensnek kell lennie a Finanszírozási 

forrás (12. elem, ld. 335.§) és a Felelős intézmény (13. elem, 344.§) szakaszban rögzített 
válaszokkal. 

 
271.§ Jogosultság (3.5 elem): rövid leírás azon jogosultsági kritériumokról, amelyek 

meghatározzák, mely csoportba tartozó személyek lehetnek jogosultak a beavatkozásban 
való részvételre. 

 
272.§ Jogi bázis (3.6 elem): a beavatkozás jogi alapjának rövid leírása. 
 
273.§ Aktuális változások (3.7 elem): rövid megjegyzések a beavatkozással kapcsolatos, az 

elmúlt évben foganatosított szabályozási változásokról. 
 
274.§ Az előző évhez képest történt változásokat mindig integrálni kell a leírás megfelelő 

szakaszaiba (3.1–3.6 elem), hogy a leírás minden része teljesen naprakész legyen és az 
adott évi helyzetet tükrözze. A fontosabb változásokat jelezni kell az Aktuális változások 
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szakaszban is (3.7 elem). A rákövetkező évben az Aktuális változások szakaszt ki kell 
törölni, és üresen kell hagyni (hacsak újabb változások nem léptek életbe). 

 
 

6.1.3. Célcsoportok 
 
275.§ Elvileg minden LMP-beavatkozás hátrányos helyzetű csoportokat kedvezményez, 

amelyek a munkaerő-piaci státuszuk alapján azonosíthatók (ld. 17–19.§). A gyakorlatban 
a munkaerő-piaci politikák alkalmazása szükségszerűen a nemzeti szabályozáshoz van 
kötve, és a legpraktikusabb a beavatkozások célzottságáról az operatív gyakorlatnak 
megfelelő csoportokkal kapcsolatban adatokat gyűjteni. 

 
276.§ Az LMP-adatbázis a beavatkozások által megcélzott csoportokról két részletezettségi 

szinten gyűjt információt. Az operatív célcsoportok (ld. 277.§) azokra az alapvető jogi 
feltételekre reflektálnak, amelyek minden beavatkozásnál meghatározzák a jogosultsági 
kritériumokat; a részletes célcsoportok (287.§) finomítják ezt a meghatározást (vagyis 
valamiképpen pontosítják az operatív célcsoportokat), vagy jelzik, hogy bizonyos 
csoportokra különleges feltételek vagy kedvezmények vonatkoznak. 

 

 
 
 
277.§ Operatív célcsoportok (6. elem): minden beavatkozásnál megjelöli a főbb megcélzott 

csoportokat. 

’M’ táblázat: 
 Operatív és részletes célcsoportok 
 
 6. Operatív célcsoportok 
7.Részletes 
célcsoportok 

6.1 
Regisztrált 

munkanélküli 

6.2 Egyéb 
regisztrált 
álláskereső 

6.3 Nem 
regisztrált 

6.4 
Foglalkoztatott 

7.1 Mind     
7.2 Tartós 
munkanélküliek 

    

7.3 Fiatalok     
7.4 Idősebbek     
7.5Fogyatékkal 
élők 

    

7.6 Bevándorlók, 
etnikai 
kisebbségek 

    

7.7 Újrakezdők, 
egyedülálló 
szülők 

    

7.8 Közösségi 
prioritások, 
egyéb 
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278.§ A legtöbb országban az LMP-beavatkozások többségét az ÁFSZ alkalmazza; azok 

számára elérhetők, akiket az ÁFSZ álláskeresőként regisztrált, és szükségük van 
segítségre. A csoport szét van bontva aszerint, hogy a beavatkozás csak a nemzeti 
definíció szerinti regisztrált munkanélküliek esetében alkalmazható, vagy más regisztrált 
csoportokba tartozóknak is elérhető. 

 
279.§ Ugyanakkor az LMP-beavatkozások olyan csoportokat is célozhatnak, amelynek tagjait 

egyénileg nem regisztrálták az ÁFSZ-nél. Például az átszervezéstől fenyegetett munka-
vállalók esetében a munkáltató az alkalmazottai érdekében jelentkezhet segítségért 
anélkül, hogy az egyes alkalmazottakat regisztrálni kellene. Azokban az esetekben pedig, 
amikor az intézkedést önkormányzat vagy más kormányzati szereplő alkalmazza, az 
ÁFSZ-nél való regisztráció kérdése nem releváns abban a tekintetben, hogy ki jogosult 
hasznot húzni a beavatkozásból.  

 
280.§ A 6.1–6.4 elemeket (a definíciókat lásd alább, a táblázatot feljebb) egy egyszerű igen-

nem válasszal töltjük ki, amely jelzi, hogy az adott beavatkozás mely csoportokat célozza. 
Minden beavatkozásnak meg kell céloznia legalább egyet az LMP főbb célcsoportjai 
közül (ld. 13.§). 

 
281.§ Regisztrált munkanélküliek (6.2 elem): azok a személyek, akiket a nemzeti meghatá-

rozás szerint regisztrált munkanélkülinek tekintenek (ld. még 362.§). 
 
282.§ Egyéb regisztrált álláskeresők (6.3 elem): azok a személyek, akiket az ÁFSZ álláskere-

sőként regisztrált, de akiket a nemzeti meghatározás szerint nem tekintenek regisztrált 
munkanélkülinek. 

 
283.§ AZ ÁFSZ-nél regisztrált álláskeresők csoportja általában olyan személyeket is magába 

foglal, akik egyszerűen munkahelyet váltanának, és nincs szükségük LMP-beavatkozások 
támogatására. A gyakorlatban ezért az egyéb regisztrált álláskeresők csoportja olyan 
embereket takar, akik munkanélküliek (de nem minősülnek regisztrált munkanélkülinek), 
alulfoglalkoztatottak vagy inaktívak. 

 
284.§ Ezt a csoportot tipikusan akkor választják ki, amikor egy beavatkozás nemcsak a 

regisztrált munkanélkülieket célozza, hanem más, az ÁFSZ-szel kapcsolatban álló 
személyeket is; ebben az esetben a 6.1 és a 6.2 elemet is be kell jelölni. 

 
285.§ Nem regisztrált (6.3 elem): arra utal, ahol a beavatkozással olyan csoportokat céloznak, 

akik nem állnak alkalmazásban, vagy ahol az ÁFSZ-nél való regisztráció nem előfeltétele 
a részvételnek. 

 
286.§ Foglalkoztatottak (6.4 elem): azt jelzi, hogy a beavatkozás olyan személyeket céloz, 

akik már foglalkoztatásban állnak – függetlenül attól, hogy regisztrálva vannak-e az 
ÁFSZ-nél (ld. még 209.§) –, és nem szeretnének többet dolgozni (vagyis nem 
alulfoglalkoztatottak). 

 
287.§ Részletes célcsoportok (7. elem): jelzi, ahol a beavatkozás egyes specifikus csopor-

tokra irányul. 
 
288.§ A részletes célcsoport csak arra használható, hogy olyan csoportokat azonosítsunk, 

amelyekre a beavatkozáson belül különleges figyelem irányul, vagy a jogosultsági krité-
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riumok, vagy a speciális előírások tekintetében. Számos esetben a beavatkozás csak 
egyetlen operatív csoportra irányul, és nincs releváns részletes célcsoport. 

 
289.§ A beavatkozások leírásának kedvezményezettek/résztvevők és/vagy jogosultsági eleme-

inek minden esetben elég információt kell tartalmazniuk ahhoz, hogy tisztázzák az összes 
részletes célcsoportot, és ahol releváns, a különbségeket az alább meghatározott csoportok 
között (ld. 265.§ és 271.§). 

 
290.§ Mind (7.1 elem): azt jelzi, hogy a releváns célcsoport minden tagjára irányul a bea-

vatkozás, pl. egy intézkedés nyitott minden regisztrált munkanélkülinek. 
 
291.§ Alapértelmezésként ez az elem van megjelölve, amikor egy operatív célcsoportot 

kiválasztunk, és csak abban az esetben töröljük a kijelölést, amikor a beavatkozásban való 
részvételt a fő csoport egy részére korlátozzák. Abban az esetben, amikor a beavatkozás 
nyitott a teljes operatív célcsoport számára, de további kedvezmények járnak bizonyos 
alcsoportoknak (pl. nagyobb támogatás a fogyatékkal élő dolgozóknak), a 7.1 elemet és az 
egyéb releváns részletes célcsoporto(ka)t is ki kell jelölni. 

 
292.§ Tartós munkanélküliek (7.2 elem): a tartós munkanélküliekre vonatkozik, és csak 

olyankor releváns, amikor a kiválasztott operatív célcsoport a regisztrált munkanélküliek 
(6.1 elem). 

 
293.§ A tartós munkanélküliek meghatározása az életkorral változik: 

– fiataloknál (25 év alatt) 6 hónapnál hosszabb folyamatos munkanélküli-időszak; 
– felnőtteknél (25 év fölött) 12 hónapnál hosszabb folyamatos munkanélküli-időszak. 

 
294.§ Fiatalok (7.3 elem): olyan személyekre vonatkozik, akik 25 évesnél fiatalabbak, és 

valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. 
 
295.§ Idősebbek (7.4 elem): olyan személyekre vonatkozik, akik 55 évesek vagy idősebbek. 
 
296.§ Fogyatékkal élők (7.5 elem): olyan személyekre vonatkozik, akik a nemzeti megha-

tározás szerint fogyatékkal élőként vannak regisztrálva. 
 
297.§ Bevándorlók, etnikai kisebbségek (7.6 elem): olyan személyekre vonatkozik, akik lete-

lepedési engedéllyel laknak az országban vagy egy etnikai kisebbség tagjaihoz tartoznak, 
akiknek nyelvi vagy egyéb kulturális különbségek miatt speciális segítségre van szük-
ségük a munkaerőpiacon. 

 
298.§ Újrakezdők, egyedülálló szülők (7.7 elem): olyan személyekre vonatkozik, akiknek 

nehézséget okoz visszatérni a munkába egy inaktív időszak után, és olyan, gyereküket 
egyedül nevelő nőkre és férfiakra, akiknek anyagi vagy egyéb segítség szükséges, hogy 
bátorítsák a munkába állásukat. 

 
299.§ Közösségi prioritások és egyéb (7.8 elem): a nemzeti szinten felismert bármely, fentebb 

nem említett, egyéb hátrányos helyzetű csoportra vonatkozik. 
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6.1.4. Egyéb kvalitatív elemek 
 

 
 

’N’ táblázat:  
Egyéb kvalitatív elemek az LMP-kérdőívben 
 

Elem száma az LMP-kérdőívben 
A munkanélküliség időtartamának kezelése   8 

Megszakított       8.1 
Felfüggesztett       8.2 
Folyamatos/folyamatos     8.3 
Folyamatos/megszakított     8.4 
Nem releváns       8.5 

Juttatások        9 
 Pénzbeli juttatások      9.1 
  Beavatkozás típusa     9.1.1 
  Munkanélküli-járadék    9.1.2 
  Egyéb LMP-juttatás     9.1.3 
  Egyéb támogatás     9.1.4 
 Nem pénzbeli juttatások     9.2 
 Magyarázat       9.3 
Tervezett időtartam       10 
 Tipikus       10.1 
 Maximum       10.2 
 Korlátlan       10.3 
 Egyszeri       10.4 
 Nem meghatározott      10.5 
Alkalmazási terület       11 
 Országos       11.1 
 Regionális       11.2 
 Egyéb        11.3 
Finanszírozási forrás      12 
 Központi kormányzati költségvetés    12.1 
 Címkézett adók                 12.1.1 
 Tartományi/regionális kormányzati költségvetés  12.2 
 Helyi kormányzati költségvetés    12.3 
 Társadalombiztosítási alapok     12.4 
 Európai Szociális Alap (ESF)    12.5 
 Egyéb        12.6 
Felelős intézmény       13 
 Központi kormányzat      13.1 
 Tartományi/regionális kormányzat    13.2 
 Helyi kormányzat        13.3 
 Társadalombiztosítási alapok     13.4 
 Szakszervezet vagy hasonló     13.5 
 Állami Foglalkoztatási Szolgálat    13.6 
A beavatkozás alkalmazása      14 
 Első éve       14.1 

Utolsó éve 14.2
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300.§ A munkanélküliség időtartamának kezelése (8. elem): a már korábban munkanél-
küliként regisztrált személyek esetében azt jelzi, hogy hogyan kezelik a munkanélküliség 
időtartamát egy LMP-beavatkozásban való részvétellel összefüggésben (ld. 1. szövegdo-
boz). 

 
301.§ A kérdés csak azokra a résztvevőkre vonatkozik, akik a beavatkozásban való részvétel 

előtt regisztrált munkanélküliek voltak. A négy közül csak egy lehetőség választható. 
Abban az esetben, ha a beavatkozás időtartama változó, és a munkanélküliség idejének 
kezelése függ az időtartamtól (pl. a 28 napos szabály), akkor a résztvevők legnagyobb 
részének a helyzetét kell alapul venni. 

 
302.§ Megszakított (8.1 elem): azt jelzi, hogy az LMP-beavatkozás megtöri a munkanél-

küliség időszakát, és a résztvevőt nem tartják számon regisztrált munkanélküliként (ld. 1. 
szövegdoboz). 

 
303.§ Felfüggesztett (8.2 elem): azt jelzi, hogy az LMP-beavatkozásban való részvétel felfüg-

geszti a munkanélküliség időszakát a beavatkozás idejére, de azután folytatódik tovább 
(ld. 1. szövegdoboz). A résztvevő nem számít regisztrált munkanélkülinek a beavatko-
zásban való részvétel ideje alatt. 

 
304.§ Folyamatos/folyamatos (8.3 elem): azt jelzi, hogy a munkanélküliség idejébe beszámít 

az LMP-beavatkozásban való részvétel, és a résztvevő mindvégig regisztrált munkanél-
külinek számít (ld. 1. szövegdoboz). 

 
305.§ Folyamatos/megszakított (8.4 elem): azt jelzi, hogy a munkanélküliség idejébe beszámít 

az LMP-beavatkozásban való aktivitás, de a résztvevő nem számít regisztrált munkanél-
külinek a beavatkozás ideje alatt (ld. 1. szövegdoboz). 

 
306.§ Nem releváns (8.5 elem): azt jelzi, hogy a munkanélküliség ideje nem releváns az adott 

beavatkozásnál. Ez az elem csak olyankor alkalmazható, amikor a résztvevők egyike sem 
volt korábban regisztrált munkanélküli (pl. beavatkozások veszélyeztetett munkavál-
lalóknak) vagy valószínűtlen, hogy azzá váljon a beavatkozás befejeztével (pl. korai 
nyugdíjazás támogatása).  

 
307.§ Juttatások (9. elem): azt jelzi, hogy az adott beavatkozásban való részvétel közvetlen 

következményeként kapnak-e egyszeri vagy folytatólagosan kifizetett pénzösszeget vagy 
egyéb juttatást a résztvevők, és megadja ezeknek a juttatásoknak a forrását. 

 
308.§ A leírásnak a résztvevők többségére kell vonatkoznia, és nem kell megkísérelni lefedni 

az összes lehetséges esetet. 
 
309.§ Pénzbeli juttatások (9.1 elem): azt jelzi, hogy az adott beavatkozásban való részvétel 

közvetlen következményeként kapnak-e egyszeri vagy folytatólagosan kifizetett 
pénzösszeget a résztvevők. Egyszerű igen, nem választ igényel. 

 
310.§ A pénzbeli juttatás a résztvevőnek közvetlenül történő vagy szolgáltatásnyújtón 

keresztüli közpénztranszfert jelent. A munkáltatók által a résztvevőknek fizetett munkabér 
nem tekinthető pénzbeli juttatásnak. 

 
311.§ Ha a résztvevők kapnak pénzbeli juttatást (9.1 elem=igen), akkor azok forrását is meg 

kell adni, az alábbi 4 lehetőség közül választva (egy vagy több lehetőség választható): 
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312.§ Adott beavatkozás (9.1.1 elem):azt jelzi, hogy a résztvevőknek adott pénzbeli juttatás 

benne foglaltatik az adott beavatkozás költségeiben. 
 
313.§ Ezt a lehetőséget (és nem a 9.1.2 elemet) kell választani abban az esetben, amikor 

– a beavatkozás a 8. kategóriába tartozó munkanélküli-járadék egy formája; 
– az adott beavatkozásban (2–7. kategóriájú eszközökben) résztvevők továbbra is kapják a 
munkanélküli-járadékot, és a kiadás az adott beavatkozásnál van elszámolva (amint a 
176–178.§ ajánlja). 

 
314.§ Munkanélküli-járadék (9.1.2 elem): azt jelzi, hogy az adott beavatkozásban résztvevők 

továbbra is kapják a munkanélküli-járadékot, amely nem az adott beavatkozás költségeibe 
számít bele, hanem egy másik, 8. kategóriában rögzített beavatkozáséba. 

 
315.§ Egyéb LMP-juttatás (9.1.3 elem): azt jelzi, hogy a részvevők pénzbeli juttatást (de nem 

munkanélküli-járadékot) kapnak egy másik, az adatbázisba tartozó LMP-beavatkozáson 
keresztül. Például egy képzési eszköz résztvevői kaphatnak képzési támogatást, amelyet 
egy elkülönített költségvetésből fizetnek, és különálló beavatkozásként könyvelnek el az 
adatbázisban. 

 
316.§ Egyéb támogatás (9.1.4 elem): azt jelzi, hogy a részvevők pénzbeli juttatást kapnak egy 

másik, az LMP-adatbázis hatályán kívül eső beavatkozáson keresztül. Például a rehabili-
tációban résztvevők kaphatnak rokkantsági segélyt. 

 
317.§ Nem pénzbeli juttatások (9.2 elem): azt jelzi, hogy a résztvevők nem készpénzt, hanem  

ún., másodlagos juttatást kapnak (pl. egészségügyi kártya, lakhatási támogatás, egészség-
biztosítás), az adott beavatkozásban való részvétel közvetlen hozadékaként. Egyszerű 
igen, nem választ igényel. 

 
318.§ Magyarázat (9.3 elem): szabad szöveggel kitölthető mező, ahol a pénzbeli és nem 

pénzbeli juttatások (9.1 és 9.2 elem) leírását kell megadni. Ahol az LMP-adatbázisban 
máshol szereplő pénzbeli juttatások vannak feltüntetve, ott meg kell adni e beavatkozások 
számát és nevét. 

 
319.§ Tervezett időtartam (10. elem): leírja a beavatkozásoknak a kivitelezési tervben és a 

szabályozásban tervezett időtartamát, beleértve azokat az eseteket, ahol az időtartam 
változó vagy nem releváns. 

 
320.§ Azoknál a beavatkozásoknál, ahol van tervezett időtartam, két alpont írja le a tipikus és 

a maximális időtartamot. Három további alpont fedi le azokat az eseteket, ahol az időtar-
tam korlátlan, egyszeri vagy nem meghatározott. Az ennél a pontnál adott válaszok vagy 
megadnak egy meghatározott időtartamot (a 10.1 és 10.2 elemek közül legalább az 
egyiket), vagy jelzik, hogy más helyzet áll fenn (a 10.3–10.5 elemek egyike). 

 
321.§ Tipikus (10.1 elem): a tipikus résztvevő számára tervezett időtartamra vonatkozik. 
 
322.§ Fontos tudni, hogy a tipikus időtartam a kvalitatív információk egy eleme, és szigorúan 

arra az időtartamra vonatkozik, amit a beavatkozás kialakításánál és/vagy szabályozásánál 
megterveztek. A részvétel tényleges időtartamának kvantitatív mérőszámát máshol 
rögzítjük (ld. 247.§). 
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323.§ Maximum (10.2 elem): a tervezett, vagy a beavatkozást megalapozó jogszabályban 
engedélyezett maximális időtartamra vonatkozik. 

 
324.§ Például egy beavatkozás egy évre kínál foglalkoztatási támogatást (tipikus időtartam), 

de ez legfeljebb két évre meghosszabbítható (maximális időtartam) bizonyos körülmények 
között vagy egyes csoportok számára. Ha nincsenek olyan speciális körülmények, 
amelyek közt a tipikus időtartamot meg lehetne hosszabbítani, akkor a maximális 
időtartam ugyanazt az értéket kapja, mint a tipikus. 

 
325.§ Bizonyos esetekben a meghatározott időtartamok közül csak a maximális időtartam 

releváns. Például a munkanélküli-járadéknál nincs tervezett tipikus időtartam, de gyakran 
van egy maximum, ameddig a járadékot folyósítani lehet. 

 
326.§ Korlátlan (10.3 elem): azt jelzi, hogy a beavatkozás által biztosított aktivitás vagy 

támogatás nyílt végű, vagy nincs formális korlátja. Például bizonyos esetekben a 
munkanélküli-segély korlátlan ideig folyósítható, mindaddig, amíg a résztvevő folya-
matosan munkát keres. 

 
327.§ Egyszeri (10.4 elem): azt jelzi, hogy a beavatkozás egy egyszeri támogatást biztosít, 

minden olyan feltételtől mentesen, hogy a résztvevőnek valamilyen meghatározott tevé-
kenységet kellene folytatnia egy bizonyos ideig (pl. létszámleépítés kompenzációja). 

 
328.§ Fontos megjegyezni, hogy ez nem igaz minden egyszeri támogatást nyújtó beavat-

kozásra. Például néhány vállalkozásindítást ösztönző támogatást egy összegben folyósí-
tanak, de (legalább részben) vissza kell fizetni, ha egy meghatározott idő előtt abba-
hagyják a vállalkozói tevékenységet. Ebben az esetben van tervezett időtartam, és a 10.1 
és/vagy 10.2 elemek ennek megfelelően kitölthetők. 

 
329.§ Nem meghatározott (10.5 elem): azt jelzi, hogy a beavatkozás időtartama nem megha-

tározott vagy változó. 
 
330.§ Például számos LMP-szolgáltatás nyújt igény szerint segítséget az álláskeresőknek, 

bármikor, amikor ezért folyamodnak, így az időtartam nem értelmezhető. Továbbá néhány 
LMP-eszközöknek lehet változó időtartama annak érdekében, hogy kiszolgálja az egyedi 
igényeket – pl. a szakképző tanfolyamok. Az ilyen esetekben, ha nincs maximális 
időtartam meghatározva, a 10.5 elemet kell megjelölni. 

 
331.§ Alkalmazási terület (11. elem): jelzi az ország területének azt a részét, ahol a 

beavatkozást alkalmazzák. Három lehetőség közül kell választani: 
 
332.§ Országos  (11.1 elem): azt jelenti, hogy a beavatkozást az ország egész területén 

alkalmazzák és a részletes szabályozást a regionális vagy helyi hatóságok nem változ-
tathatják. 

 
333.§ Regionális (11.2 elem): azt jelenti, hogy a beavatkozást csak kiválasztott tervezési-

statisztikai régiókban (NUTS) alkalmazzák, vagy országosan alkalmazzák ugyan, de az 
alkalmazás feltételeit az egyes régiók módosíthatják. 

 
334.§ Egyéb (11.3 elem): azt jelenti, hogy a beavatkozást csak az ország külön meghatározott 

területein alkalmazzák, pl. nagyvárosok, magas munkanélküliségű területek stb. 
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335.§ Finanszírozási forrás (12. elem): a beavatkozás finanszírozási forrását jelzi. Egy vagy 
több alpont is kiválasztható, hogy az adott beavatkozás minden lehetséges finanszírozási 
forrását megjelöljük. 

 
336.§ A központi kormányzatnál alacsonyabb kormányzati szinteket csak akkor lehet a 

finanszírozás forrásaként azonosítani, ha a pénzalapok saját kompetenciában kivetett és 
begyűjtött adókból és egyéb terhekből származó bevételekből keletkeztek. Amikor a 
pénzalapokat egy alsóbb szintű kormányzati szinten felügyelik, de a transzfer eredetileg a 
központi kormányzat bevételéből származik, akkor ez utóbbit kell feltüntetni a finanszí-
rozás forrásaként. 

 
337.§ Központi kormányzati költségvetés (12.1 elem): olyan adó- és egyéb bevételekre utal, 

amelyeket a központi kormányzat vet ki (de nem feltétlenül maga hajtja be) (ld. 347.§). 
 
338.§ Címkézett adók (12.1.1 elem): olyan adó- és egyéb bevételekre utal, amelyeket a 

központi kormányzat vet ki (ld. 347.§) azzal a céllal, hogy a munkaerő-piaci beavat-
kozásokat finanszírozó alapot hozzon létre, és amelyeket a törvény szerint semmilyen más 
célra nem lehet felhasználni. 

 
339.§ Tartományi/regionális kormányzati költségvetés (12.2 elem): olyan adó- és egyéb bevé-

telekre utal, amelyeket a tartományi/ regionális kormányzat vet ki és hajt be (ld. 348.§). 
 
340.§ Helyi kormányzati költségvetés (12.3 elem): olyan adó- és egyéb bevételekre utal, ame-

lyeket a helyi kormányzat vet ki és hajt be (ld. 349.§). 
 
341.§ Társadalombiztosítási alapok (12.4 elem): a kötelező társadalombiztosítási hozzájáru-

lásból származó alapokra utal, amelyekbe vagy a munkáltatók fizetnek be az 
alkalmazottaik után, vagy maguk a biztosított személyek, hogy jogosultságot kapjanak a 
társadalmi juttatásokra (ld. 350.§). 

 
342.§ Európai Szociális Alap (ESF) (12.5 elem): az ESF-nek bizonyos munkaerő-piaci 

beavatkozások alkalmazásának költségeit biztosító alapjaira utal. 
 
343.§ Egyéb (12.6 elem): bármely egyéb, itt fel nem sorolt finanszírozási forrásra vonatkozik. 
 
344.§ Felelős intézmény (13. elem): a beavatkozás igazgatásáért és alkalmazásáért elsőd-

legesen felelős szervezet(ek)et jelzi. 
 
345.§ Az LMP-szolgáltatások és eszközök esetében ez olyan tevékenységekre vonatkozik, 

mint a résztvevők kiválasztása és nyomon követése, és a munkáltatók és szolgáltatást 
nyújtók menedzselése, koordinálása. Az LMP-támogatások esetében olyan tevékeny-
ségekről van szó, mint a kedvezményezettek regisztrálása és nyomon követése, a 
juttatások kifizetése, az igények elbírálása stb. 

 
346.§ Ha egy intézmény viseli a fő felelősséget egy beavatkozásért, akkor csak azt kell 

kiválasztani. Ha több intézménynek van lényeges felelőssége egy beavatkozásban, akkor 
mindegyiket ki kell választani.  

 
347.§ Központi kormányzat (13.1 elem): vonatkozik minden kormányzati szervezetre, hi-

vatalra, intézményre vagy egyéb testületre, amelyek a központi hatalom ügynökségei vagy 
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eszközei, s amelyek kompetenciája kiterjed az ország egész területére; kivétel a társada-
lombiztosítási alapok adminisztrációja. 

 
348.§ Tartományi/regionális kormányzat (13.2 elem): azokra a kormányzati egységekre utal, 

amelyek a központi kormányzattól függetlenül gyakorolják kompetenciáikat az ország egy 
– bizonyos számú kisebb területi egységet  magába foglaló – részében, leszámítva a 
társadalombiztosítási alapok tartományi, megyei vagy regionális adminisztrációját. 

 
349.§ Helyi kormányzat (13.3 elem): azokra az egyéb kormányzati egységekre utal, amelyek 

függetlenül gyakorolják kompetenciáikat az ország egy részében, leszámítva a  társada-
lombiztosítási alapok helyi adminisztrációját. 

 
350.§ Társadalombiztosítási alapok (13.4 elem): azokra a központi, regionális és helyi 

egységekre vonatkozik, amelyeknek fő tevékenysége a társadalmi juttatások biztosítása. A 
juttatásokat egy elkülönített alapból fizetik, amely a kötelező társadalombiztosítási 
befizetésekből tevődik össze. A hozzájárulások és a kifizetett juttatások szintjét 
kormányzati szabályozás rendezi, és általában az ország teljes területén alkalmazzák. 

 
351.§ Szakszervezet vagy hasonló (13.5 elem): olyan szervezetekre vonatkozik, amelyek 

szolidaritást hirdetnek, és védik a dolgozók jogait és egyéb érdekeit. Ide tartoznak a 
kereskedelmi kamarák, a munkaadói szövetségek és hasonlók is. 

 
352.§ Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) (13.6 elem): az állami foglalkoztatási 

szolgálatra (és annak regionális/helyi szervezeteire) utal, beleértve minden közpénzből 
finanszírozott olyan szervezetet, amelynek fő feladatköre a munkanélküliek és egyéb 
álláskeresők munkaerő-piaci integrálódásának megkönnyítése. 

 
353.§ A beavatkozás alkalmazása (14. elem): azt az időintervallumot jelöli, amíg a bea-

vatkozás hatályban van. 
 
354.§ Első éve (14.1 elem): arra az évre vonatkozik, amikor a beavatkozásnak először voltak 

résztvevői, és/vagy amikor először merültek fel költségei. Megjegyzendő, hogy ez később 
is lehet, mint a jogi döntés meghozatalának az éve. 

 
355.§ Utolsó éve (14.2 elem): arra az évre vonatkozik, amikor az utolsó résztvevők kikerülnek 

a beavatkozás hatálya alól, és/vagy több költség nem merül fel. Mivel a már résztvevő 
személyeknek általában engedélyezik, hogy kitöltsék a beavatkozás tervezett időtartamát, 
az utolsó év lehet későbbi annál, mint amikor a beavatkozás befejezéséről meghozták a 
jogi döntést. 
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7. Referenciaadatok 
 
356.§ Az egyes LMP-beavatkozásokról szóló adatokon túl az LMP-adatbázis referencia-

adatokat is gyűjt azon személyek számáról, akiket a foglalkoztatási szolgálat 
munkanélküliként vagy álláskeresőként regisztrált. Ezek a csoportok az LMP-beavat-
kozások fő célcsoportjai, és ezen adatok kontextusba helyezik a különböző típusú LMP- 
beavatkozásokban részt vevők számát. 

 
357.§ Az adatbázis kvalitatív adatokat is gyűjt, hogy leírja a különböző sokaságokat 

(ld.366.§). Ez fontos információ, amely kapcsolatot teremt az adatbázis hatókörét 
definiáló célcsoportok (ld. 1.3. fejezet) és az egyes országok tényleges gyakorlata közt. 
Például egyes országokban a regisztrált munkanélküliek közé jelentős számú, 
alkalmazásban álló személy tartozhat (korlátozott óraszámban foglalkoztatott részidős 
dolgozók), míg másokban előfordulhat, hogy nem minden munkanélküli regisztráltatja 
magát, az alacsony ösztönzők miatt. Így, jóllehet általában a regisztrált munkanélküliek 
jelentik az LMP-eszközök elsődleges célcsoportját, a kvalitatív információk létfontossá-
gúak az országonként különböző hatókörök megértésében.  

 
358.§ A standard táblába történő megfelelő adatrögzítés érdekében a referencia-adatokat egy, 

a beavatkozások cselekvéstípus szerinti rendezésének osztályozási sémájához adott 
különleges kategóriába rögzítjük. Ugyanakkor egyértelmű, hogy ez csak adatgyűjtési 
okokból van így, és az adat nem kapcsolódik a beavatkozásokhoz, azt elkülönülten kell 
kezelni. 

 
 

7.1.1. Az LMP-referenciaadatok osztályozása 
 

 
 
 
359.§ Referenciaadat (R kategória): azokra az adatokra vonatkozik, amelyek nem egyedi 

LMP-beavatkozásokhoz kapcsolódnak, de leírják és számszerűsítik az LMP-beavat-
kozások fő célcsoportjait, és hivatkozási célokra szolgálnak. 

 
360.§ A referenciaadat lefedi az összes regisztrált álláskeresőket, a regisztrált munkanél-

külieket, és az egyéb álláskeresőket, akiket az ÁFSZ-nél regisztráltak, vagyis az 
R.1=R.1.1+R.1.2 összeget5. (Megjegyzendő, hogy ez az egyenlőség nem áll fenn abban az 

                                                 
5 Ez az egyenlőség csak álló sokaságokra érvényes; az R.1.1 és R1.2 alkategóriák áramlási adatainak aggregálása 
eltérhet az R.1 áramlási adatából, mert a regisztrált álláskeresők státusza regisztrált munkanélküliből egyéb 
regisztrált álláskeresővé is változhat, és ez befolyásolja a két alkategória adatát, miközben nem érinti az R.1 
álláskeresők áramlási adatát. 

’O’ táblázat: 
 Az LMP-referenciaadatok osztályozása 
R Referenciaadat 
 R.1 Regisztrált álláskeresők 
  R.1.1 Regisztrált munkanélküliek 
  R.1.2 Egyéb regisztrált álláskeresők 
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esetben, amikor nincs elkülönülő fogalom a regisztrált munkanélküliekre és azokra a 
személyekre, akik valamilyen munkanélküliségi juttatásban részesülnek.) 

 
361.§ Regisztrált álláskeresők (R.1 kategória): vonatkozik minden olyan személyre, akit az 

ÁFSZ álláskeresőként tart nyilván. 
 
362.§ Regisztrált munkanélküli (R.1.1 kategória): azokra a személyekre vonatkozik, akik (1) 

regisztrált álláskeresők, és ugyanakkor (2) teljesítik a regisztrált munkanélküliekre 
vonatkozó nemzeti feltételeket, tekintet nélkül arra, hogy kapnak-e a munkanélküliséghez 
kötődő juttatást vagy sem.6 

 
363.§ Egyéb regisztrált álláskeresők (R.1.2 kategória): azokra az ÁFSZ-nél regisztrált állás-

keresőkre utal, akiket nem tekintenek regisztrált munkanélkülinek, és akik (1) kapcsolatba 
léptek az ÁFSZ-szel a munkakereséshez kapható segítségért, (2) személyes adatait és 
körülményeit az ÁFSZ rögzítette, és (3) személyesen kapcsolatba léptek az ÁFSZ-szel az 
adott évben, vagy akiket az ÁFSZ működési céljainak megfelelően másként definiált. 
Mindhárom feltételnek egyszerre kell megfelelni. 

 
364.§ Ha ez az információ elérhető, a kategórián belül számos csoport elkülöníthető (pl. 

tanulás mellett állást keresők, alkalmazásban álló álláskeresők). 
 
 

7.1.2. A szükséges adatok specifikációja 
 
365.§ A referenciaadatokat a beavatkozások standard rögzítési táblájában gyűjtjük. A három 

igényelt referenciasokaság mindegyikének külön tételt kell létrehozni. 
 
366.§ A 3.5 (Jogosultság) és 4.1 (Osztályozás) elemeket és minden résztvevőváltozót ki kell 

tölteni a referenciaadatok minden tételénél. Az egyéb elemek opcionálisak, és a releváns 
információk rögzítésére lehet használni őket. 

 
367.§ Azon feltételek részleteit, ami alapján egy személyt az adott referenciasokaság (re-

gisztrált álláskereső, regisztrált munkanélküli, egyéb regisztrált álláskereső) részének 
tekintünk, a 3.5, jogosultság elemben kell megadni. 

 
368.§ Pontos leírást kell adni, amelye informál a regisztrált munkanélküliség nemzeti 

feltételei és az ILO munkanélküli-definíciója közötti különbségekről. Különösen a 
következő részletek szükségesek: 
– a fiatal munkanélküliek alsó korhatára; 
– a legmagasabb kor, amikor valaki regisztrált munkanélküli lehet; 
– korlátozások az első állásukat keresőkre és/vagy a pályakezdőkre nézve; 
– korlátozások a részidős foglalkoztatásnál (bizonyos országokban azok a személyek, akik 
egy meghatározott munkaidőnél kevesebbet dolgoznak vagy fizetésük nem ér el egy 

                                                 
6 A legtöbb országban a regisztrált munkanélküli definíciója az ILO meghatározását követi: olyan emberek, akik 
„nem dolgoznak, aktívan munkát keresnek, és képesek a munkára”. Ugyanakkor a nemzeti feltételek tágíthatják 
vagy szűkíthetik ezt a meghatározást. A hivatkozás itt szigorúan a nemzeti feltételekre utal, és nem az ILO nem-
zetközi munkanélküli-definíciójára. (Magyarországon 2005 novembere óta nem használjuk a regisztrált 
munkanélküli megnevezést, helyette a nyilvántartott álláskereső fogalmat használjuk (a fordító megjegyzése). 
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bizonyos szintet, regisztrált munkanélküliek lehetnek, míg más országokban semennyi 
munka nem megengedett); 
– megszorítások a keresett munka típusára nézve (pl. részidős vagy alkalmi foglalkoztatást 
keresők nem minősülhetnek regisztrált munkanélkülinek).  

 
369.§ Minden referenciasokaság esetében szükségesek a résztvevők álló és folyó sokaság 

(stocks and flows) adatairól szóló részletes információk, valamint ezek nem, kor munka-
nélküliségi idő szerinti bontása. 
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Mellékletek 
 

A1 melléklet: LMP-kérdőív – a teljes kérdéslista 
 
Kvalitatív elemek 
1. Beavatkozás száma 
2. Beavatkozás neve 

2.1 Angolul 
2.2 Nemzeti nyelven 

3. Leírás 
3.1 Cél 
3.2 Kedvezményezettek/résztvevők  
3.3 Cselekvés/eszköz   
3.4 Finanszírozás/támogatás  
3.5 Jogosultság 
3.6 Jogi bázis  
3.7 Aktuális változások  

4. A cselekvés típusa 
4.1 Osztály 
4.2 Összetevők 

4.2.1 Osztály 
4.2.2 Név 

5. A kiadás típusa 
5.1 Egyének részére történő kifizetések 

5.1.1 Rendszeres kifizetések 
5.1.2 Egyösszegű kifizetések 
5.1.3 Visszatérítések 
5.1.4 Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 
5.1.5 Adókedvezmények 

5.2 Munkáltatók részére történő kifizetések 
5.2.1 Rendszeres kifizetések 
5.2.2 Egyösszegű kifizetések 
5.2.3 Visszatérítések 
5.2.4 Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 
5.2.5 Adókedvezmények 

5.3 Szolgáltatást nyújtók részére történő kifizetések 
6. Operatív célcsoportok 

6.1 Regisztrált munkanélküli 
6.2 Egyéb regisztrált álláskereső 
6.3 Nem regisztrált 
6.4 Alkalmazott 

7. Részletes célcsoportok 
7.1 Mind 
7.2 Tartós munkanélküliek 
7.3 Fiatalok 
7.4 Idősebbek 
7.5 Fogyatékkal élők 
7.6 Bevándorlók, etnikai kisebbségek 
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7.7 Újrakezdők, egyedülálló szülők 
7.8 Közösségi prioritások, egyéb 

8. A munkanélküliség időtartamának kezelése 
8.1 Megszakított 
8.2 Felfüggesztett 
8.3 Folyamatos/folyamatos 
8.4 Folyamatos/megszakított 
8.5 Nem releváns 

9. Juttatások 
9.1 Pénzbeli juttatások 

9.1.1.1 Adott beavatkozás 
9.1.1.2 Munkanélküli-járadék  
9.1.1.3 Egyéb LMP-támogatás 
9.1.1.4 Egyéb ellátás 

9.2 Nem pénzbeli juttatások 
9.3 Magyarázat 

10. Tervezett időtartam 
10.1 Tipikus 
10.2 Maximum 
10.3 Korlátlan 
10.4 Egyszeri 
10.5 Nem meghatározott 

11. Alkalmazási terület 
11.1 Országos 
11.2 Regionális 
11.3 Egyéb 

12. Finanszírozási forrás 
12.1 Központi kormányzati költségvetés 

12.1.1 Címkézett adók 
12.2 Tartományi/regionális kormányzati költségvetés 
12.3 Helyi kormányzati költségvetés 
12.4 Társadalombiztosítási alapok 
12.5 Európai Szociális Alap (ESF) 
12.6 Egyéb 

13. Felelős intézmény 
13.1 Központi kormányzat 
13.2 Tartományi/regionális kormányzat 
13.3 Helyi kormányzat 
13.4 Társadalombiztosítási alapok 
13.5 Szakszervezet vagy hasonló 
13.6  Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

14. A beavatkozás alkalmazása 
14.1 Kezdés éve 
14.2  Befejezés éve 

 
Kiadások 
15. Kiadások 

15.1 Összesen 
15.2 Egyének részére történő kifizetések 

15.2.1 Rendszeres kifizetések 
15.2.2 Egyösszegű kifizetések 
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15.2.3 Visszatérítések 
15.2.4 Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 
15.2.5 Adókedvezmények 

15.3 Munkáltatók részére történő kifizetések 
15.3.1 Rendszeres kifizetések 
15.3.2 Egyösszegű kifizetések 
15.3.3 Visszatérítések 
15.3.4 Csökkentett társadalombiztosítási járulékok 
15.3.5 Adókedvezmények 

15.4 Szolgáltatást nyújtók részére történő kifizetések 
M1. A kiadások metaadatai 
 M1.1. Forrás 

M1.2. Megjegyzések (formális)  
M1.3. Megjegyzések (kötetlen)  

 
Résztvevők 
16. Sokaság (stock) 

16.1 Sokaság (összesen)  
16.2 Sokaság (egyenértékes létszám) 

17. Belépők 
18. Kilépők 
M2. A résztvevők metaadatai 
 M2.1 Megfigyelések 
  M2.1.1 Sokaság  

M2.1.2 Belépők 
M2.1.3 Kilépők 
M2.1.4 Kilépés iránya(módszertani megoldás) 
M2.1.5 Kilépés iránya (vizsgálat időpontja)  

 M2.2 Forrás  
M2.3 Megjegyzés (formális)  
M2.4 Megjegyzés (kötetlen)  

 
A résztvevők bontásai 
19. Nem 
20. Kor 
21. Munkanélküliség időtartama 
22. Belépők korábbi munkaerő-piaci helyzete 

22.1 Regisztrált 
22.1.1 Regisztrált munkanélküli 
22.1.2 Egyéb regisztrált álláskereső 

22.2 Nem regisztrált 
22.3 Foglalkoztatott 
22.4 Nem ismert  

23. Kilépés iránya 
23.1 Foglalkoztatott (összesen) 
23.2 Ebből támogatott foglalkoztatás 
23.3 Újabb (LMP-) eszköz 
23.4 Munkanélküli 
23.5 Inaktív 
23.6 Nem ismert 
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Időtartam 
24. A részvétel átlagos időtartama 
M3. Az időtartam metaadatai 
 M3.1 Megfigyelés  

M3.2 Megjegyzés (formális)  
M3.3 Megjegyzés (kötetlen) 
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A2 melléklet: A beavatkozások osztályozása a cselekvés típusa 
szerint 
 
LMP-szolgáltatások 
 
1. Munkaerő-piaci szolgáltatások 

1.1 Ügyfélszolgálat 
1.1.1 Információszolgáltatás 
1.1.2 Személyre szabott ügyintézés 

1.2 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat egyéb tevékenységei 
1.2.1 LMP-eszközök adminisztrációja 
1.2.2 LMP-támogatások adminisztrációja 
1.2.3 Egyéb szolgáltatások/ tevékenységek 

1A  A kettős számbavétel kiigazítása, 1. kategória 
 
LMP-eszközök 
 
2. Képzés 

2.1 Tantermi képzés 
2.2 Munkahelyi képzés 
2.3 Váltakozó képzés 
2.4 Szakmunkásképzés támogatása 
2A  A kettős számbavétel kiigazítása, 2. kategória 
 

3. Munkahely-rotáció és állásmegosztás 
3.1 Munkahely-rotáció 
3.2 Állásmegosztás 
3A  A kettős számbavétel kiigazítása, 3. kategória 

 
4. Foglalkoztatás ösztönzése 

4.1 Munkaerő-felvétel ösztönzése 
4.1.1 Állandó foglalkoztatásra (határozatlan idejű munkaszerződés) 
4.1.2 Ideiglenes foglalkoztatásra (határozott idejű munkaszerződés) 

4.2 Álláshelymegőrzés ösztönzése 
4A  A kettős számbavétel kiigazítása, 4. kategória 

 
5. Támogatott foglalkoztatás és rehabilitáció 

5.1 Támogatott foglalkoztatás 
5.2 Rehabilitáció 
5A  A kettős számbavétel kiigazítása, 5. kategória 

 
6. Közvetlen munkahelyteremtés 

6A  A kettős számbavétel kiigazítása, 6. kategória 
 
7. Vállalkozásindítás ösztönzése 

7A  A kettős számbavétel kiigazítása, 7. kategória 
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LMP-támogatások 
 
8. Álláskeresési ellátások 

8.1 Teljes álláskeresési ellátás 
8.1.1 Álláskeresési járadék 
8.1.2 Álláskeresési segély 

8.2 Részleges álláskeresési járadék 
8.3 Részidős álláskeresési járadék 
8.4 Létszámleépítés kompenzálása 
8.5 Csődkompenzáció 
8A  A kettős számbavétel kiigazítása, 8. kategória 

 
9. Korengedményes nyugdíjazás 

9.1 Feltételes 
9.1.1 Teljes 
9.1.2 Részleges 

9.2 Feltétel nélküli 
9.2.1 Teljes 
9.2.2 Részleges 

9A  A kettős számbavétel kiigazítása, 9. kategória 
 
LMP-referenciaadatok 
 
R Referenciaadatok 
 R.1 Regisztrált álláskereső 

R.1.1. Regisztrált munkanélküli 
R.1.2.  Egyéb regisztrált álláskereső 
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A3 melléklet: A kiadások rögzítési táblája 
 
 

 
15.2 Egyének részére történő kifizetések 15.3 Munkáltatók részére történő kifizetések 

Eszköz részletei 
 
 
 
 
 
 
 
Szám/Megnevezés/(Össze
-tevő) Osztály 

 
15.1 
Összes
en 

15.2.1 
Rendsze-
res kifize-
tések 

15.2.2. 
Egyössze-
gű kifize-
tések 

15.2.3 
Vissza-
térítések 

15.2.4 
Csökken-
tett 
társadalom
-biztosítási 
járulékok 

15.2.5. 
Adóked-
vezmények 

15.3.1. 
Rendszeres 
kifizetések 

15.3.2. 
Egyössze-
gű 
kifizetések 

15.3.3 
Vissza-
térítések 

15.3.4 
Csökken-
tett 
társadalom
-biztosítási 
járulékok 

15.3.5 
Adóked-
vezmények 

15.4 
Szolgálta-
tást 
nyújtók 
részére 
történő 
kifizetések 

15.5    
Nem meg-
határozott 
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A4 melléklet: A résztvevők rögzítési táblája 
16 Álló sokaság 17 Belépők 18 Kilépők 

 23 Kilépés iránya 
22.1 Regisztrált Foglalkoztatott  

Résztvevők 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.1 Álló 
sokaság 
(összesen) 

16.2 Álló 
sokaság 
(egyen-
értékes 
létszám) 

17 Be-
lépők 
(össze-
sen) 

22.1 
Összes 
regiszt-
rált 

22.1.1 
Re-
giszt-
rált 
munka-
nélküli 

22.1.2 
Egyéb 
regiszt-
rált állás-
kereső 

22.2 
Nem 
regiszt
-rált 

22.3. 
Foglal-
koztatott 

22.4 
Nem 
ismert 

18 
Kilépők 
(összesen) 

23.1 
Foglal-
koztatott 

23.1.1 
Ebből 
támoga-
tott 
foglal-
koztatás 

23.2 
Újabb 
(LMP) 
eszköz 

23.3 
Munka-
nélküli 

23.4 
Inaktív 

23.5 
Nem 
ismert 

19 & 20 Nem/kor 
 
Férfiak és nők (össz.) 
25 alatt 
25-54 
55 és fölötte 
 
Férfiak (összesen) 
25 alatt 
25-54 
55 és fölötte 
 
Nők (összesen) 
25 alatt 
25-54 
55 és fölötte 
 
21 Munkanélküliség 
időtartama 
 
Férfiak és nők 
(összesen) 
<6 hónap 
   ebből 25 alatti 
6-12 hónap 
   ebből 25 alatti 
>12 hónap 
   ebből 25 alatti 
 
Nők 
<6 hónap 
   ebből 25 alatti 
6-12 hónap 
   ebből 25 alatti 
>12 hónap 
   ebből 25 alatti                 
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A5 melléklet: A legfontosabb résztvevőváltozók ábrázolása 
 
Az LMP-résztvevők ismérvei: a szükséges számok ábrázolása 
 
Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogyan kezelik az LMP-adatbázisban az eszközökben való részvétel és más regisztrációk időtartamát. 
 
Belépések: az új belépések száma az adott évben; ugyanazt a személyt többször is beszámíthatják. 
Kilépések: a lezáruló időszakok száma az adott évben; ugyanazt a személyt többször is beszámíthatják. 
Álló sokaság: a sokaság átlagos létszáma az adott évben. 
 
Az egyszerűség kedvéért az ábrázolás azt feltételezi, hogy a regisztrációs időszakok mindig a hónap elején/végén kezdődnek/végződnek. Valójában a 
nyilvántartások napi adatokat tartalmaznak, így a töredék hónapok megfelelően kezelhetők a sokaság kiszámításánál. 
 
Rövidítések: 
S  Az a hónap, amikor a részvétel/regisztráció elkezdődik 
R  A részvétel/regisztráció időszakába eső hónapok 
X  Az a hónap, amikor a részvétel/regisztráció befejeződik 
 
Részvételi/regisztrációs időszakok példaszemélyeknél  Hozzájárulás az LMP résztvevő-változókhoz 

                     
                  Álló sokaság 
   Felvétel éve    Részvétel/ 

regisztráció 
időtartama, 
hónap 

Részvétel/ 
regisztráció 
időtartama, 
év 

Belépések 
száma 

Kilépések 
száma 

Személyi azonosító nov dec jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec jan feb      
1 R R R R R R R R R R R R R R R R  12 1,00 0 0 
2 R R R R R R R R R R X       9 0,75 0 1 
3 R R R X     S R R R X     7 0,58 1 2 
4   S R R R R R R R R R R R R R  12 1,00 1 0 
5           S R R R R R  4 0,33 1 0 
6    S R R R R R R R X      9 0,75 1 1 
7    S R X   S R R R R R R R  9 0,75 2 1 
8    S R X   S R X       6 0,50 2 2 
9     S X  S R X  S R R X   8 0,67 3 2 

Havi álló sokaság (stock)   4 7 7 7 4 5 8 8 8 7 6 5   Évente összesen 6,33 11 9 
Havi álló sokaságok átlaga   6,33                   
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A KSH módszertani kiadványsorozataiban eddig megjelent kötetek 

Nemzetközi Módszertani Füzetek 
  1. A polgári nemzeti jövedelemstatisztikák módszertana, 1956 
  2. A ráfordítás-kibocsátás (input-output) rendszer vázlatos ismertetése, 1957 
  3. A polgári beruházási statisztika egyes módszertani kérdései, 1959 
  4. Volumenindexek számítása tőkés országokban, 1959 
  5. Az életszínvonal nemzetközi összehasonlításánál alkalmazott mutatószámok 
       kiválasztása, 1960 
  6. Az idényszerű változások mérésének és kiküszöbölésének statisztikai módszerei, 1964 
  7. A magyar népgazdaság M-1. statisztikai makromodellje, 1965 
  8. Szimuláció statisztikai makromodellekkel, 1966 

Ökonometriai Füzetek 
  9. Szezonális kiigazítási eljárások összehasonlítása, 1968 
10. Az időjárás és a mezőgazdasági termelési eredmények, 1968 
11. Információelméleti mérőszámok alkalmazása a gazdasági elemzésben, 1970 
12. Az M-4. modell: input-output összefüggéseket tartalmazó ökonometriai modell, 1973 
13. Idősorok sztochasztikus modelljei, 1977 
14. Az aggregáció problémája a gazdasági elemzésben, 1977 
15. Bevezetés a spektrálanalízisbe, 1978 
16. Termelési függvények a gazdasági elemzésben, 1979 

Módszertani Füzetek 
  1. Az ágazati kapcsolatok mérlege (A dinamikai összehasonlítás problémái), 1966 
  2. A termelékenység dinamikájának mérése az iparban, 1967 
  3. A magyar háztartás-statisztikai megfigyelés, 1968 
  4. Az ipari termelés indexei, 1968 
  5. A népgazdasági energiamérleg, 1968 
  6. A külkereskedelmi áruforgalmi statisztika módszertana, 1969 
  7. Az ipariár-indexek számítási módszere, 1970 
  8. A piaciár-indexek számítási módszere, 1971 
  9. A népgazdasági mérlegrendszer módszertana, 1973 
10. A külkereskedelmiár-statisztika módszere, 1972 
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11. A beruházásiár-indexek számítási módszere, 1972 
12. A ráfordítások hatékonyságának mutatószámrendszere az iparban, 1973 
13. A kiskereskedelmiár-statisztika módszere, 1974 
14. Építőipariár-statisztika, 1975 
15. Közhasználatú közlekedési statisztika, 1976 
16. A magánkisipar értéki mutatóinak számítási módszere, 1976 
17. A külkereskedelmiár-statisztika módszere, 1977 
18. Az ipar gyártási ágainak rendszere, 1976 

Statisztikai Módszertani Füzetek 
  1. Bevezetés az idősori módszerek gyakorlatába, 1982 
  2. Az állatállomány számbavételének módszere Magyarországon, 1982 
  3. A népességtovábbszámítás módszere, 1982 
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