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Bevezetés 

A foglalkoztatáspolitika c. tananyag az emberi erőforrás tanácsadók számára íródott. A tananyag a 

közgazdaságtanból kifejlődött munkaerőpiaci ismeretek és foglalkoztatáspolitika elméleti alapjait szándékozik 

megadni, mely tudás segítségével a hallgató jártasságot szerez a munkatudományok rendszerében, felismeri a 

munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, elsajátítja a szakpolitikai fogalmakat. 

A tantárgy célja a gazdasági gondolkodási képesség, mint tevékenység gyakoroltatása és fejlesztése, az elméleti 

ismeretek alkalmazása a gazdaságtan elemi módszereinek felhasználásával. 

A tananyag 3 részre tagolódik: az első részben sajátítják el a hallgatók a munkaerőpiac alapfogalmait, és 

megértik a munkaerőpiac közgazdasági alapon történő működését. A tananyag második része a magyar 

munkaerőpiac jellemzőivel foglalkozik, a harmadik egység már tágabb vonatkozásban mutatja be a 

munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai jellemzőket az Európai Unió szintjén. 

Az első témakör a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci ismeretek helyét mutatja be a 

közgazdaságtudományban. Ezen belül tisztázza a fogalmakat. 

A második témakör a népesség és munkaerőforrás kapcsolatát mutatja be. Ezen belül tárgyalja a munkaerőforrás 

struktúráját. 

A harmadik témakör a hazai foglalkoztatás és a munkanélküliség kialakulásának folyamatával foglalkozik a 

kezdetektől a gazdasági és társadalmi rendszerváltozás időszakáig. 

A negyedik témakör a foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika rendszerváltozás utáni ráhatásait foglalja 

magában. 

Az ötödik témakör a munkaerőpiaci helyzet jellemzésével foglalkozik. Itt kerülnek kifejtésre a statisztikai 

fogalmak, és a foglalkoztatáspolitika fogalomrendszere. 

A hatodik témakör a foglalkoztatáspolitika alakulásának folyamatát vázolja fel Kelet-Európában az Európai 

Uniós csatlakozásig. 

A hetedik témakörben a közösségi politika kialakulásának áttekintése következik a kezdetektől egészen a 

kilencvenes évek végéig. 

A nyolcadik fejezetben globális összefoglaló következik a világ nagy munkaerőpiacairól, különös tekintettel az 

Európa 2020 Stratégia jellemzőinek áttekintésére. 

A tananyag célja, hogy modern, naprakész tudást adjon a munkaerőpiac elméleti hátteréről, valamint az elméleti 

és empirikus elemzési eredményekből leszűrhető gyakorlati tanulságokról. 

Követelmény a tananyag elsajátítására vonatkozóan, hogy a hallgatók az emberi erőforrás tanácsadáshoz 

kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai témákban, jelenségekben legyenek tájékozottak, valamint tudják ezt a tudást 

alkalmazni a tanácsadói munkájukban. 
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1. fejezet - A foglalkoztatáspolitika és 
a munkaerőpiaci ismeretek helye a 
közgazdaságtudományban 

Az első témakör a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci ismeretek helyét mutatja be a 

közgazdaságtudományban. 

Cél: Áttekintést nyújtani a közgazdaságtudomány kialakulásáról, és hogy tisztázza a munkagazdaságtan, 

munkaerőpiaci ismeretek, foglalkoztatáspolitika fogalomrendszerét. 

Követelmény: A hallgató tudjon különbséget tenni a különböző korok és gondolkodók munkáról alkotott 

nézetei és az alapvető munkaerőpiaci fogalmak között. 

1. 1.1. A közgazdaságtan rövid története 

A tanulási egység célja bemutatni a munka szerepének változását a különböző korok és a tudományt képviselők 

szempontjából. 

Követelmény: A hallgató fedezze fel a tudományág kialakulásának folyamatát. Tudja, hogy kinek a nevéhez 

milyen munkával kapcsolatos elméletek kötődnek. 

A közgazdaságtan kialakulása és fejlődése 

A közgazdaságtan önálló tudományággá válása a kapitalizmus megjelenésével egyidejűleg történt. De már az 

ókor legnagyobb gondolkodói – köztük is elsősorban Platón és Arisztotelész –, majd a középkorban Szent 

Ágoston és Aquinói Szent Tamás is foglalkoztak műveikben gazdasági kérdésekkel. Mindegyikőjükre jellemző, 

hogy a gazdasági élet jelenségeit elsősorban erkölcsi szemszögből vizsgálták, így például elítélték a 

kamatszedést és a spekulációt. 

Az újkorban vált általános meggyőződéssé, hogy a társadalom, hasonlóan a természethez, meghatározott, sőt 

általában matematikai formában is leírható törvények szerint működik. A tudomány első „igazi” képviselői, 

Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus – akiket ma összefoglaló néven 

klasszikusoknak nevezünk – egyben sikeres üzletemberek, az individualista, polgári liberális eszmék és a 

felvilágosodás hívei voltak. Az államnak a gazdaságba való beavatkozását az esetek többségében 

szükségtelennek, sőt károsnak ítélték, mondván, az egyensúly, a (lét)biztonság, az igazságosság pusztán piaci 

folyamatok révén is érvényre jutnak, ha a tisztességes verseny biztosított. Ricardo írja le szemléletesen, hogy 

hány ember munkája kapcsolódik az egyén által fogyasztott javak bármelyikéhez, miként szélesedik a 

munkamegosztás és az árukapcsolat és alakul ki az árutermelés. Az árutermelésnek a tőkés társadalomra 

jellemző uralkodóvá válásával értek meg a feltételek arra, hogy a közgazdaságtan, mint önálló tudományág 

létrejöjjön. 

Ricardo és Smith voltak a klasszikus közgazdaságtan legkiemelkedőbb képviselői. Ők a gazdaságot a munkából 

származtatták. Csak azt tekintették gazdaságnak, amit a munka a természet által nyújtott javakon felül 

létrehozott. 
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1. ábra. Adam Smith: 1723-1790. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith 

 

2. ábra. David Ricardo: 1772-1823. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo 

 

3. ábra. Paul Anthony Samuelson: 1915-2009. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Samuelson 

John Maynard Keynes volt ennek az időszaknak a legnagyobb közgazdasági gondolkodója; tőle származik a 

mikro- és makroökonómia tulajdonképpeni szétválasztása is. Keynes makroökonomiai rendszere arra épült, 

hogy egy nemzetgazdaság „piacán” a kereslet stabilan modellezhető az emberek aggregált fogyasztásának 

elemzésével. A követői által megteremtett keynesianizmus évtizedekig irányvonalat adott a nyugati országok 

gazdaságpolitikájának. 
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4. ábra. John Maynard Keynes: 1883-1946. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Keynes 

Keynes hangsúlyozta azt, hogy a választ kell találni arra a kérdésre, hogy mitől függ a foglalkoztatás nagysága, 

ha egyszer a tőkés gazdaság automatizmusai nem valósítják meg a teljes foglalkoztatást. Ezért javasolja Keynes, 

hogy a közgazdaságtudományt két részre kell osztani. Az egyik ág az adott mennyiségű erőforrások különböző 

felhasználások közötti elosztásával és javadalmazásával foglalkozik, a másik ága lenne az egész termelés és 

foglalkoztatás elmélete. 

Így Keynes volt az, aki rövidtávon el kezdte vizsgálni a foglalkoztatás kérdését. A foglalkoztatás nála az 

összkereslettől függ, s a foglalkoztatási egyensúly szintjét az aggregát keresleti és kínálati függvény 

metszéspontja adja meg. Ez az elgondolás a munkaerőpiac ismeretének az alapja. 

 

5. ábra. Munkapiaci egyensúly az alapmodellben 

A neoklasszikus iskola főbb alaptételeit elfogadó, de az ember gazdasági viselkedését társadalomtudományi 

keretekben tárgyaló irányzat az ún. osztrák iskola. Követői a módszertani individualizmus következetes hívei, a 

gazdaság szereplőinek viselkedését az ideáltipikus szereplők megértésén keresztül képzelik el. Az iskola 

alapítójának Ludwig von Misest tartják. 
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A II. világháború előtti magyar közgazdasági gondolkodásra meghatározó jelentőségű volt az osztrák iskola, 

amit az 1970-es években, a túlzott makroökonómiai általánosításokkal szemben fedezett fel újra a 

közgazdaságtan fősodra. Legismertebb képviselője, Friedrich August von Hayek 1974-ben kapta meg a 

közgazdasági Nobel-díjat. 

Az 1970-es évek gazdasági válságai, illetve az olajválságok olyan problémákat idéztek elő a nyugat-európai 

gazdaságokban, amelyek a sikertelen gazdaságpolitikára a keynesianizmus helyett más elméletekben keresték a 

válaszokat. Új irányzatok nyertek teret: a Milton Friedman (1976-ban Nobel-díjas) nevéhez kapcsolt 

monetarizmus, amely a keynesi rendszerben a fogyasztás helyett a gazdaság pénzkeresleti függvényét tekintette 

meghatározó eszköznek; a makroökonómai elméletéhez az egyéni döntésekre visszavezethető, mikroökonómiai 

alapokat kereső újklasszikus makroökonómia, a már említett osztrák iskola követői, majd a keynesi és a 

neoklasszikus szintézist felélesztő újkeynesianizmus. 

 

6. ábra. Milton Friedman: 1912-2006. Forrás: http://ecopedia.hu/media/image/milton_friedman.jpg 

Ekkortól vált nyilvánvalóvá, hogy a munkanélküliséggel, mint állandó társadalmi jelenséggel kell 

számolni, és ettől kezdve beszélhetünk a foglalkoztatáspolitikáról, mint részpolitikáról. 

Összefoglalás 

Az első témakör a közgazdaságtan önálló tudománnyá válása utáni olyan folyamatokat, irányzatokat és ezek 

neves képviselőit mutatja be, amelyek elvezettek a munkaerőpiaci ismeretek, majd később a 

foglalkoztatáspolitika kialakulásához. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a klasszikus közgazdaságtan képviselőit. 

2. Nevezze meg a neoklasszikus közgazdászokat. 

3. Ábrázolja a munkaerőpiaci egyensúly diagramját. 

2. 1.2. Munkagazdaságtan, munkaerőpiaci ismeretek, 
foglalkoztatáspolitika 

A tanulási egység célja: megértetni a fogalmak közötti különbségeket és ismertetni a munkaerőpiac 

meghatározó tényezőit, a munkanélküliség típusait. 

Követelmény: A hallgató értse meg az alapfogalmakat, ismerje a munkaerőpiac működését. Ismerje a 

munkanélküliség és a teljes foglalkoztatás típusait. 

A közgazdaságtannak a munkaerőpiac elemzésével foglalkozó résztudománya a munkagazdaságtan. 
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A munkaerőpiac elemzésénél kétféle alapvető megközelítés létezik: a mikroökonómiai és a makroökonómiai 

megközelítés. Előbbi a munkaerőpiaci folyamatokat a piac résztvevőinek, a vállalatoknak és a háztartásoknak a 

haszonmaximalizáló döntésein keresztül modellezi, míg utóbbi ugyanezeket a folyamatokat más termelési 

tényezők és javak, valamint a pénz piacaival való összefüggéseikben vizsgálja. Sok közgazdász csak a 

mikroökonómiai megközelítést nevezi „munkagazdaságtan”-nak. 

A makroökonómia fontos következtetése, hogy a foglalkoztatás általában együtt hullámzik a gazdaság 

teljesítményével (amit például a GDP segítségével mérhetünk). Ezt az állítást látszik igazolni, hogy a 

munkanélküliség mértéke a gazdasági válságok idején a legnagyobb. Hasonlóan negatív kapcsolat lelhető fel a 

munkanélküliség és az infláció alakulása között. Ha felgyorsul az árak emelkedése, a bérek általában nem 

képesek lépést tartani ennek ütemével, így a reálbérek kisebbek lesznek, ami a munkanélküliség csökkenésével 

jár. 

A mikroökonómia a munkaerőpiacot más javak piacaihoz hasonlóan vizsgálja. A piac eladói (kínálati) oldalán a 

háztartások, vevői (keresleti) oldalán a vállalatok állnak. Az úgynevezett alapmodell a munkaerőpiacot 

versenyzői piacnak tekinti, amely feltevés sok közgazdász szerint a valóságos életben is megállja a helyét, a 

vevők és az eladók viszonylag nagy száma miatt. 

A munkaerőpiac a munkaerő mint termelési tényező közgazdasági értelemben vett piaca, ahol az eladók (a 

munkavállalók vagy munkások) és a vevők (a munkaadók) között a munkaerő cseréje zajlik. A munkaerő árát 

bérnek nevezzük. A munkaerőpiac tanulmányozásával foglalkozik a munkaerőpiaci ismeretek. 

A foglalkoztatáspolitikát a hazai szakmai közvélemény általában elég átfogóan értelmezi, ide sorolva minden, 

a foglalkoztatással, foglalkoztatottsággal vagy annak hiányával kapcsolatos célt és eszközt. Érdemes lenne – az 

osztrák terminológiát követve – ezen belül egy finomabb megkülönböztetést tenni, amelyben kettéválik a 

foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika kategóriája (bár közöttük nincs egyértelmű, merev 

határvonal). A különbségtételt egyrészt az eltérő funkciók indokolják, másrészt az, hogy a két politika szereplői, 

intézményei, eszközei is – részben legalább – elválnak egymástól. 

1. A foglalkoztatáspolitika magával a foglalkoztatással, foglalkoztatottsággal kapcsolatos átfogó cél és 

eszközrendszer, a foglalkoztatás bővítésére, a foglalkoztatási esélyek megteremtésére/javítására irányuló 

politika, (amely egyúttal maga után vonja, vagy legalábbis vonhatja a munkanélküliség csökkenését is). 

A foglalkoztatás növelése és biztonságának erősítése érdekében fontos feladata a vállalkozások 

munkahely-teremtő, illetve a munkavállalók foglalkoztathatósági képességének növelése. 

A foglalkoztatáspolitika kapcsán a hangsúlyt elsősorban a keresleti oldalra helyezzük, és azt keressük, 

hogyan lehet/kell bővíteni a kereslet megteremtésével a foglalkoztatást. (Mindennek feltétele természetesen a 

kínálat olyan alakítása is, hogy az fedezze a kereslet mennyiségi, minőségi, strukturális igényét.) 

2. A munkaerőpiaci politika elsősorban a munkanélküliek problémájával foglalkozik, az ezzel kapcsolatos 

célokat, eszközöket, intézményi feltételeket fogja át. Célja a munkanélkülivé válás megelőzése, a 

munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszoruló inaktívak keresleti oldalhoz való jobb alkalmazkodásának 

elősegítése, foglalkoztat¬hatóságuk fejlesztése és a munkaerőpiacra való visszavezetésük. 

A munkaerőpiaci politika hangsúlya a kínálati oldalra, a (regisztrált) munkanélküliek, a munkaerőpiacról – 

foglalkoztatási remények hiányában – kiszorulók körében jelentkező feszültségek feloldására helyeződik. 

Ennek érdekében nyújt számukra ellátást, szolgáltatást. Különböző aktív eszközökkel segíti a 

munkanélkülieket, hogy ismét meg tudják találni helyüket az „első” piacon, illetve támogatást nyújt az első 

piac szereplőinek, hogy ezzel ösztönözze őket a munkanélküliek alkalmazására. 

Munkaerő-piaci alapismeretek 

A munkaerőpiac a korszerű piacgazdaság egyik nélkülözhetetlen, szerves alkotóeleme. Általános definícióként 

úgy fogalmazhatunk, hogy a munkaerőpiac a munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. 

A munkaerőpiac sajátosságai közül mindenekelőtt a következő tények érdemelnek említést: 

• a munkavállaló társadalmi lény, jogai vannak; 

• nem minden résztvevő versenyzik egymással, ennek egyik oka az, hogy a munkavállalók eltérő 

szakképzettsége és a különböző munkahelyi körülmények miatt a munka konvertálhatósága korlátozott, 

vagyis két eltérő képzettségű munkavállaló egymással nem cserélhető fel; 
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• a munkavállalók többsége immobil, azaz nehezen mozdul el lakóhelyéről, előnyben részesíti a helyben 

történő munkavállalást. 

Ezek a sajátosságok erőteljes hatást gyakorolnak a munkaerő-piaci kereslet és kínálat alakulására. 

A munkaerőpiac tanulmányozása mindenekelőtt a munkaerő iránti kereslet és a munkaerő-kínálat vizsgálatát 

jelenti. Keresleti oldalon a munkáltatók, kínálati oldalon pedig a munkavállalók magatartásának az elemzéséről 

van szó. Két fontos kategóriát kell tehát megkülönböztetnünk. a munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 

fogalmát. Munkaerő-keresleten általában azt értjük, hogy a gazdaság közvetlen szereplői egy meghatározott 

időszakban milyen létszámú és összetételű munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. A munkaerő-keresletet, azaz a 

piac vevői oldalát a munkáltatók képviselik, jelenítik meg. Munkaerő-kínálaton általában azt értjük, hogy egy 

meghatározott időszakban milyen létszámú és összetételű munkaerő kíván elhelyezkedni. Az eladói oldalt azok 

a munkavállalók képviselik, akik dolgoznak, illetve záros határidőn belül szeretnének munkába állni. 

A munkaerőpiacon mindig bizonyos mennyiségű és összetételű munkaerő-kereslet áll szemben meghatározott 

számú és struktúrájú munkaerő-kínálattal. Ha a munkaerő kereslete nagyobb, mint a munkaerő kínálata, akkor 

munkaerőhiányról (túlkeresletről) beszélünk. Ha a munkaerő kereslete kisebb, mint a munkaerő kínálata, 

akkor munkanélküliségről (túlkínálatról) beszélünk. Ha a munkaerő kereslete ugyanakkora, mint a munkaerő 

kínálata, akkor a munkaerőpiac egyensúlyban van. 

A munkaerő kereslete az alábbi tényezőktől függ: 

• A munka termelékenységétől. Munkatermelékenységnek az egységnyi munkaráfordítás hatékonyságát 

nevezzük. A munkatermelékenység attól is függ, hogy hányan végzik az adott munkát. Több munkavállaló, 

adott időtartam alatt több terméket tud előállítani. Ezért ha a munkatermelékenység alacsony, a munkaerő 

kereslete nőni fog. Ez azonban csak addig a pontig érvényes, amíg az adott nagyságú munkaerő által 

előállított haszon nagyobb, mint az adott nagyságú munkaerő költsége. Azt a pontot, ahol a két érték 

megegyezik, határterméknek nevezzük. Ezen a ponton túl, amikor a munkatermelékenység mértéke magas, a 

munkaerő kereslete csökkenni fog. 

• A végtermék iránti kereslettől. A munkaerő iránti keresletet származtatott keresletnek nevezik. A 

munkáltatók ugyanis többnyire azért vásárolnak munkaerőt, mert ennek révén eladható termékeket állíthatnak 

elő. A munkaerő iránti kereslet tehát a termékpiaci kereslet függvénye. Végül a munkaerő iránti keresletet 

nemcsak a munkaerő, hanem a többi termelési tényező ára is befolyásolja. 

• A munkabértől. A munkagazdaságtan legfontosabb kérdése: hogyan változik a munkáltatók által keresett 

munka mennyisége a bérben bekövetkezett változások hatására. A különböző béreknek a foglalkoztatás 

szintjére gyakorolt hatását a munka keresleti görbéje mutatja (lásd 7. ábra). A keresleti görbén az 

tanulmányozható, hogy a munka árában bekövetkezett változások milyen hatást gyakorolnak a munkáltatók 

által keresett munkavállalók számára. 
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7. ábra. A munkaerő-kereslet grafikus ábrázolása. Forrás: Galasi, 1990. Gábor R., 1990 

Az egyén oldaláról a munkaerő kínálatát a következő tényezők befolyásolják: az életminőség, a munkaidő 

hossza, a szabadidő és a jövedelem. A nemzetgazdaság oldaláról a munkaerő kínálatát: a demográfiai 

adottságok, a munkajogi előírások és a törvények befolyásolják. 

Adott piac kínálata és a bér között pozitív kapcsolat van. Ezt mutatja meg a munkaerő-kínálat görbéje (lásd 8. 

ábra). 

 

8. ábra. A munkaerő-kínálat grafikus ábrázolása. Forrás: Galasi, 1990. Gábor R., 1990 

A dolgozók szempontjából a munkaerő árának nagy jelentősége van a jövedelem és ennél fogva a vásárlőerő 

meghatározásában. A bértétel a munkaerő egy órára számított ára. A nominálbér az az összeg, amelyet a 

dolgozó óránként kap; és a nominálbér egyben az a kategória, amely a különböző dolgozók adott időpontban 
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kapott bérének összehasonlításában is a leginkább használható. A reálbér – a nominálbér osztva az árak 

valamely mérőszámával – azt mondja meg, hogy mennyit lehet vásárolni a dolgozó nominálbéréből. 

A piaci keresleti görbe azt mutatja, hogy a munkaadók hány munkavállalót hajlandók foglalkoztatni a bér 

függvényében. A piaci kínálat görbéje azt mutatja, hogy a bér függvényében hány munkavállaló hajlandó az 

adott piacon munkát vállalni. A piac állapotát egyszerűen úgy ábrázoljuk, hogy a két görbét egyszerre rajzoljuk 

fel (lásd 9. ábra). 

A kereslet és a kínálat a két görbe metszéspontjánál lesz éppen egyenlő. A piac We bér mellett kerül 

egyensúlyba. A keresleti és a kínálati görbe metszéspontjánál az egyensúlyi bért találhatjuk. Egyensúlyi bérnek 

azt az összeget nevezzük, amit a munkáltatók még hajlandóak kifizetni, és amiért a munkavállalók hajlandóak 

dolgozni. Ennek megfelelően az egyensúlyi létszámot Le-vel jelöltük. 

Az egyensúlyi bér természetesen változhat, amennyiben akár a kereslet, akár a kínálat változik. 

 

9. ábra. A munkaerőpiac grafikus ábrázolása. Forrás: Galasi, 1990. Gábor R., 1990 

Ha egy gazdaságban a munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat akár rövid időszakra is – globálisan és 

struktúráját tekintve is – megegyezik, munkaerő-piaci egyensúlyról beszélhetünk. Mivel sem a munkaerő-

keresletet, sem a munkaerő-kínálatot nem könnyű pontosan értelmezni, félő, hogy tökéletes munkaerő-piaci 

egyensúly elméletileg szinte sehol sem létezik. Így például a fejlett piacgazdaságokban 2-3%-os 

munkanélküliség mellett még egyensúlyról beszélnek. 

A munkaerő-piaci egyensúly hiánya két fő megjelenési formája közül az államszocialista rendszert a krónikus 

munkaerőhiány, a piacgazdaságokat pedig az állandósult globális munkanélküliség jellemzi. 

A közgazdaságtan fogalomrendszere szerint munkanélküliségről akkor beszélhetünk, ha a kialakult 

bérszinteken elhelyezkedni kívánók egy része nem vagy csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál elfogadható 

munkát. 

A munkanélküliség típusai 

Súrlódásos (frikciós) munkanélküliség - Abból ered, hogy az emberek szüntelenül változtatják a lakóhelyüket, 

állásukat. Az információáramlás tökéletlensége megakadályozza, hogy azok, akik munkát keresnek, azonnal 

rátaláljanak az állásokkal rendelkező munkáltatókra. Ezen a kategórián belül szoktunk beszélni az önkéntes 

vagy álláskeresési munkanélküliekről, amivel azokat az embereket illetik, akik a fennálló piaci bérszínvonal 

mellett nem akarnak dolgozni. 
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Szerkezeti (strukturális) munkanélküliség - Ebben az esetben a munkaerő-kínálat és a munkaerő-kereslet nem 

fedi egymást, illeszkedési hézag keletkezik. Két formáját különböztetjük meg: 

• szakmai-foglalkozási munkanélküliség, amikor csak bizonyos szakmákban van munkaerőtöbblet, 

• területi munkanélküliség, amikor csak bizonyos régiókban, országrészekben van munkaerőtöbblet. 

Globális (ciklikus) munkanélküliség - Az egyensúlyitól eltérő reálbérszint esetén alakul ki. Oka a munka 

összkeresletének alacsony szintje, a munkaerőpiac pangása. Ezt a típust keresletelégtelenségi 

munkanélküliségnek is szokták nevezni, mert a kialakult bérszínvonalon a munkaerő-állomány egy részének 

nem jut munkaalkalom. 

• a rövidtávú, idényszerű munkanélküliség, ami a szezonális ágazatok éven belüli hullámzásaihoz igazodik, 

illetve 

• az abszolút munkanélküliség, amikor a társadalomban egy adott régióban a munkát keresők száma nagyobb, 

mint a munkahelyek száma; kitörési lehetőséget pedig csak a munkahelyteremtés nyújt, addig segélyezéssel 

és közmunkaprogramokkal enyhíthető a probléma. 

A teljes foglalkoztatottság fogalma 

Az elmúlt évtizedek során eltérő tartalommal ruházták fel a teljes foglalkoztatottság államszocializmusbeli 

fogalmát. Az 1950-es évek viszonyai között a foglalkoztatáspolitika céljai és eszközei még nem kerültek 

világosan kifejtésre, ekkor a fogalmat azonosították a rendelkezésre álló munkaerőforrások maximális 

hasznosításával. Az 1960-as évektől a fogalom egy sajátságos egyensúlyi állapotot jelentett, amely mellett a 

munkaerő-kínálat megfelel a keresletnek, függetlenül a foglalkoztatottság színvonalának mértékétől. Tehát a 

munkaerő-kereslet mindig annyi, mint amennyi a munkát keresők száma. Az 1970-es években a teljes 

foglalkoztatás, a munkához való jog érvényesítése azt feltételezte, hogy lehetőleg mindenki szakképzettségének 

megfelelő munkakörben dolgozhasson. 

A piacgazdasági – így a jelenlegi – értelmezés szerint a teljes foglalkoztatás olyan állapotként értelmezhető, 

amelyben kizárólag súrlódásos és szerkezeti okokból fordul elő munkanélküliség, vagyis amikor legalább annyi 

a betöltetlen munkahely, mint amennyi az álláskereső. 

A munkaerőpiac közvetlen szereplői 

A munkaerőpiac közvetlen szereplői: az állam, a munkaadók és a munkavállalók, valamint ez utóbbiak 

különböző érdekképviseleti szervei. Az állam a szociális piacgazdaságban a munkaerőpiacon tulajdonképpen 

kettős szerepkörben van jelen. Egyrészt a tulajdonában levő vállalatoknál, intézményeknél, valamint a 

közhivataloknál dolgozók esetében, mint munkáltató szerepel. Ezt a munkáltatói szerepkört az állam nagyon 

áttételesen, közvetve, a tulajdonában lévő vállalatok és intézmények vezetőin keresztül gyakorolja. 

Az állam másik és nem kevésbé fontos szerepköre a munkaerőpiac kiépítésével és szabályrendszerének 

kialakításával, illetve karbantartásával kapcsolatos. Ezen belül az állam feladata a foglalkoztatáspolitika, 

valamint a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kialakítása. Ugyancsak állami feladat a munkaerő-piaci 

intézményrendszer létrehozása és működtetése, a fontosabb foglalkoztatáspolitikai döntések előkészítése és 

érvényesítése. 

A munkaadók és érdekképviseleti szerveik egyrészt a munkaerőpiac vevői oldalát alkotják. Ebből a pozícióból 

meghatározzák a konkrét piaci igényeket, ami a létszámfelvételekben, illetve az elbocsátásokban jut kifejezésre. 

A munkaadói érdekképviseletek részt vesznek a foglalkoztatási érdekegyeztetésben, és ezen keresztül a 

munkaerőpiac feltételrendszerének és főbb működési szabályainak a kialakításában. 

A munkavállalók és érdekképviseleti szerveik a munkaerőpiac kínálati oldalát képviselik. Ebben a 

pozíciójukban részt vesznek a munkaerőpiac feltételrendszerének kialakításában, valamint a fontosabb 

szabályok egyeztetésében. 

A munkaerőpiac közvetlen szereplői természetesen jóval többen vannak, és jóval színesebb világot jelentenek, 

ám témánk szempontjából ennyit volt szükséges kiemelni. 

Összefoglalás 
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A második tanulási egység különbséget tesz a fontos fogalmak között, bemutatja a munkaerőpiac meghatározó 

tényezőit, a sajátosságait, a szereplőit, valamint a munkaerőpiac egyik egyensúlytalansági állapotának, a 

munkanélküliségnek a különböző típusait. 

Önellenőrző kérdések 

1. Melyek a munkaerőpiac sajátosságai? 

2. Sorolja fel a munkaerőpiac szereplőit. 

3. Ábrázolja a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot. 

4. Definiálja a teljes foglalkoztatás fogalmát. 
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2. fejezet - Népesség és 
munkaerőforrás 

A második témakör a népesség és munkaerőforrás kapcsolatát mutatja be. Ezen belül tárgyalja a munkaerőforrás 

struktúráját. 

Cél: tudatosítani, hogy a demográfiai folyamatok milyen hatással vannak egy ország népességszámára és 

összetételére, ezen belül a munkaerőforrásának a nagyságára és szerkezetére. 

Követelmény: A hallgató tudjon különbséget tenni a különböző demográfiai fogalmak között, fedezze fel ezek 

munkaerőpiacra gyakorolt hatását. 

1. 2.1. A népességszám és -összetétel 

A tanulási egység célja megmagyarázni a termékenység, a halandóság és a nemzetközi vándorlás közötti 

összefüggéseket és felismertetni a népesség kategóriáit. 

Követelmény: A hallgató értse meg, hogy milyen tényezők befolyásolják közvetlenül a népesség számát és 

összetételét. Tudja felsorolni a népesség nagyságát befolyásoló tényezőket. Ábrázolja a népesség megoszlását. 

A népesség számát és összetételét közvetlenül meghatározó tényezők 

A népesség számát és összetételét közvetlenül meghatározó tényezők: a termékenység, a halandóság és a 

nemzetközi vándorlás. 

Magyarországon a termékenység csökkenése csak az 1800-as évek végén kezdődött el, de már az 1940-es évek 

elején igen alacsony szintre süllyedt. A II. világháborút követően a születések száma kissé emelkedett, majd 

ismét visszaesett. Az abortusztilalom 1952-es bevezetése ugrásszerűen növelte a termékenységet, ennek 

feloldása után azonban a születések száma gyorsan csökkent. Az 1960-as évek kedvező gazdasági fejlődésének 

hatására újra emelkedett a születések száma és aránya. A szülések száma azóta - főként a szülőképes korba lépő 

nők számának jelentős változása miatt ingadozik. 

A termékenység alakulását közvetett tényezők is befolyásolják, mint például az ország gazdasági állapota, a 

jövedelmek növekedése, a lakáshelyzet és nem utolsósorban az abortuszhelyzet. A termékenység alacsony 

szintje következtében csökken a népesség, illetve a munkaképes korú népesség száma, gyorsul a lakosság 

elöregedése. Ennek következtében csökkenő számú aktív népességnek növekvő számú idős nemzedékről kell 

gondoskodnia. 

Magyarországon a halandóság hosszú ideig a férfiaknál és a nőknél is minden korcsoportban javult. Az 1960-as 

években azonban a halálozások száma növekedni kezdett, és az 1980-as évek végére nemzetközi 

összehasonlításban is igen magas szintre emelkedett. A halandóság átlagos növekedése részben a népesség 

öregedésének a következménye. A női halandóság minden korosztályban kedvezőbb, mint a férfiaké. A fejlett 

ipari társadalmakban kialakuló életmód és társadalmi-családi környezet kedvezőtlenebbül hat a férfiakra, mint a 

nőkre. Magyarországon a halandóság romlása különösen nagy a 35–54 éves férfiak körében. A halandósági 

mutatók romlása, a halálozások számának az 1980-as években kialakult igen magas szintje az egyik fő oka a 

népesség és ezen belül a munkaerő fogyásának. 

1. táblázat. A népességszám Magyarországon 1890 és 2010 között (ezer fő) Forrás: Központi Statisztikai 

Hivatal 
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A mai fejlett államokban a népesedéspolitika a kormányzati politika szerves része. A népesedéspolitika csak 

akkor lehet eredményes, ha nem adminisztratív intézkedéseken alapszik, hanem kapcsolódik a 

népegészségügyhöz, és a halandóság csökkentésére is irányul. 

 

10. ábra. Magyarország korfája. Forrás: KSH 

A népesség öregedési folyamata tovább tart, a gyermekkorúak létszáma rendre alacsonyabb, mint az idős 

generációké. Munkaerőpiaci szempontból ez azt jelenti, hogy a munka világába belépő fiatalok egyre 

kevesebben vannak, míg a nyugdíjba vonulók száma ennél jóval magasabb, így folyamatosan csökken a 

munkavállalási korú népesség. 
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11. ábra. Magyarország várható népességszámának korcsoportonkénti megoszlása, 2010-2050 Forrás: Eurostat 

A népességszám az előrejelzések szerint tovább fog csökkenni, ezen belül a munkavállalás szempontjából 

fontos 15-64 évesek létszáma 2020-ra több mint 6%-kal, 2050-re azonban közel 25%-kal lesz alacsonyabb, mint 

2008-ban volt. A Magyarországot évek óta jellemző alacsony születésszám következtében 2020-ra a legfiatalabb 

munkaképes korú korosztály (15-24 évesek) létszáma több mint 20%-kal lesz alacsonyabb, míg a 

munkavállalási kor másik végén lévő 55-64 éveseké várhatóan mintegy 5%-kal lesz kisebb a 2008-as 

létszámnál. 

A nemzetközi vándorlás a népesség országok közötti, áttelepülés jellegű mozgása. Okai a következők lehetnek: 

• természeti-földrajzi környezet: mindazok a jelenségek, amelyek a természeti katasztrófák következtében 

állhatnak elő; 

• gazdasági viszonyok: ide tartoznak azok a jelenségek, amelyek a foglalkoztatási viszonyokból, az 

életszínvonal különbségeiből fakadnak; 

• háborúk, súlyos társadalmi konfliktusok: főképp a politikai elnyomás játszik szerepet. 

Migrációnak nevezzük a népesség munkavállalás céljából történő mozgását. Bár a nagy migrációs 

folyamatokban mindegyik fenti tényező szerepet kapott, kiemelkedő jelentősége mégis a gazdasági okoknak 

van. A nemzetközi vándorlás egészében véve előnyös a fejlett befogadó országok számára, mivel növeli a 

munkaerőpiac rugalmasságát, gyorsítja gazdasági fejlődésüket. A kivándorlás rövid távon a kevésbé fejlett 

kibocsátó országoknak is előnyös lehet, de hosszabb távon kedvezőtlenül befolyásolja azok fejlődését. 

A XX. század elején Európából főleg kivándorolt a lakosság az új világba (Amerikába), a könnyebb megélhetés 

reményében. A II. világháború utáni nemzetközi politikai színtér, a két világrendszer kialakulása új helyzetet 

teremtett, és Európa két csoportra szakadt: küldő és befogadó országokra. A postszocialista országokban zajló 

rendszerváltások szintén megváltoztatták a kontinens vándorlási mutatóit. A 90-es évek elején Európába nagyon 

sok bevándorló érkezett Ázsiából, akik egy része Nyugat-Európában szeretett volna letelepedni, másik része az 

Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába vágyott. 

Magyarország népességét a nemzetközi vándorlás hosszú ideig kedvezőtlenül érintette. Országunk a XX. század 

folyamán kibocsátó országnak számított. Három nagy migrációs hullám zajlott le: a század első évtizedeiben, a 

második világháborút követő években, majd az 1956-os forradalom idején. Egészen az 1990-es évekig 

folyamatos, bár kis létszámú népességelvándorlás volt a jellemző. A rendszerváltás korszaka lényeges 

változásokat hozott a Magyarországot érintő nemzetközi vándorlásban, mivel a kelet-európai rendszerváltások 

következtében hazánk alapvetően befogadó országgá vált. Az utóbbi években Magyarország inkább tranzit 

ország lett. 

Összefoglalás 

1. Magyarország történetében mikor következett be a népességcsökkenés? 
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2. Melyek a nemzetközi vándorlás okai? 

3. Definiálja a migráció fogalmát. 

2. 2.2. A munkaerőforrás 

A tanulási egység célja tudatosítani a munkaerőforrás fogalmát és szerkezeti felosztását. 

Követelmény: A hallgató ismerje meg a munkaerőforrás különböző szempontok szerinti felosztását. Világítsa 

meg példákon keresztül a munkaerőforrás struktúráját. 

Munkaerőforrásnak az adott társadalmi-gazdasági munkakövetelményeknek megfelelő fizikai és szellemi 

képességgel rendelkező népességet nevezzük. A teljes népesség elsődlegesen munkaképes korú és 

munkaképes koron kívüli népességre bontható. A munkaképesség korhatára a munkaerőforrás gerincét képező 

népesség alsó és felső korhatárát jelző egyezményes életkor, amit a Munka Törvénykönyve szab meg. 

A munkaképesség korhatárait elsősorban társadalmi tényezők határozzák meg. A gazdasági fejlettség 

alacsonyabb szintjén a munkaképesség társadalmilag kialakult felső korhatára magas. A társadalmi-gazdasági 

fejlődés növekedésével a társadalmi munkaképesség alsó határa emelkedik. A fejlett ipari országokban a 

fiatalok csak 20 éves koruk körül kezdenek el dolgozni, ugyanakkor a nyugdíjkorhatár is magas. A 

munkavállalás alsó határát általában törvény határozza meg. A felső határt főként a nyugdíjellátás rendszere 

alakítja ki. 

A gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottakból (aktív keresők, gyesen, gyeden levők, nyugdíj mellett 

munkát vállalók) és a munkanélküliekből áll. A foglalkoztatottak további kategóriákba sorolhatók: a 

munkavállalókra, akik valamilyen munkáltatónál állnak alkalmazásban, továbbá az önállókra, illetve azok segítő 

családtagjaira. A gazdaságilag inaktívak szintén két csoportra oszthatók: az inaktív keresőkre (nyugdíjasok és 

tanulók, tehát azok, akik most éppen nem dolgoznak, de dolgozni fognak, vagy már dolgoztak), és az 

eltartottakra. 

A népesség e csoportosításának felhasználásával számíthatók ki a munkaerőpiac egyensúlyi állapotának 

mutatói: 

• Részvételi hányad: amely a gazdaságilag aktív népesség össznépességen belüli arányát jelenti. 

• Foglalkoztatási hányad: amely az éppen foglalkoztatottaknak az össznépességen belüli arányát jelenti. 

• Munkanélküliségi hányad: amely a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli létszámarányát 

jelenti. 

Ha ezeket az értékeket százalékban fejezzük ki, akkor gazdasági aktivitási rátáról, foglalkoztatási rátáról és 

munkanélküliségi rátáról beszélünk. 

A munkaerő struktúrája 

Az ipari forradalommal kezdődő újkori történelem társadalmi fejlődésének anyagi alapja a gyors gazdasági 

növekedés. A tudományos és technikai fejlődés korábban el nem képzelt magas szintre emeli és folyamatosan 

növeli a munka termelékenységét. 

Azonos használati érték előállításához kevesebb élőmunka-ráfordítás szükséges, de változik annak összetétele 

is. 

A munkaerő struktúrája a munkaerő szerkezetét, százalékos megoszlását jelenti különböző szempontok alapján. 

Ilyen szempontok lehetnek a következők: 

• nemzetgazdasági ágak közötti megoszlás; 

• végzett tevékenység jellemzői szerint; 

• iskolázottság szerint; 

• földrajzi elhelyezkedés szerint. 
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A munkaerő-struktúra fenti típusai a legáltalánosabban használtak a munkaerőpiac vizsgálatakor. Ez nem jelenti 

azonban azt, hogy más szempontok, más típusokat nem képezhetnek. A munkaerőpiaci elemzések rendszerint 

kombinálják az egyes típusokat. Minél több részelem kombinatív vizsgálatát végezzük el, annál speciálisabb 

csoportra vonatkozó információkhoz jutunk. 

A munkaerő ágazati struktúrája 

A munkaerő ágazati struktúrája azt mutatja, hogy a munkaerő miként oszlik meg a termelés és a szolgáltatások 

különböző ágazatai és alágazatai között. Az ágazati struktúra tehát a munkamegosztáson alapszik. 

A modern ipari társadalom fejlődésével kialakult ágazati struktúra változásait a három fő gazdasági szektor 

megoszlása alapján lehet a legvilágosabban nyomon követni. A három ágazat: a primer, a secunder és a 

tercier szektor. 

A gazdasági fejlődés során folyamatosan csökken a mezőgazdasági keresők aránya. A gazdasági fejlettség 

meghatározott magas szintjéig közel párhuzamosan emelkedik az iparban és a szolgáltató ágazatokban dolgozók 

aránya. A további gazdasági növekedés során az ipari keresők arányának növekedése előbb lelassul, majd 

megáll, sőt csökkenni kezd, míg a szolgáltató szektorban dolgozók aránya továbbra is dinamikusan emelkedik. 

A foglalkoztatottak ágazati struktúrájának a változása Magyarországon is a nemzetközi tendenciákat követi. 

A mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő az ipar, illetve építőipar keresőállományát gyarapította. A korábban 

megbecsült gazdák tömege segéd- és betanított munkás lett. A létszám-átrendeződéseknek az utóbbi években 

azonban egyre inkább a szolgáltató szféra a nyertese. 

A mezőgazdaságban nagy számban maradtak olyan szövetkezeti tagok és családtagok, akik a termelés 

sajátosságaiból fakadó munkacsúcsok idején kevésnek bizonyultak, az év más részében pedig soknak az 

elvégzendő mezőgazdasági munkához képest. Ezeknek a "kapun belüli munkanélkülieknek" a foglalkoztatása a 

szövetkezetek létérdeke volt. 

Ilyen úton került be a mezőgazdaságba minden olyan ipari, szolgáltatási tevékenység, amely a végzett munka 

jellege szerint nem mezőgazdasági, de a munkavégzés helyét, ágazati hovatartozását tekintve az volt. 

2. táblázat. A foglalkoztatottak szektorális megoszlása nemenként. Forrás: Employment in Europe, 2009 

 

A foglalkoztatottak szektorális megoszlásának változása már a rendszerváltozást megelőzően elkezdődött, de 

azóta felgyorsult. A mezőgazdaságban 2000-ben alig fele dolgozott az évtized elején itt foglalkoztatott nőknek. 

Jóllehet ez a nemzetgazdasági ág a nőknek eleve kisebb arányban biztosított munkát, mint a férfiaknak, 

részesedésük tovább fogyatkozott. 2004-ben a kereső nők 2,6%-ának nyújtott munkavégzési lehetőséget a 

mezőgazdaság, szemben az 1992. évi 7,7%-kal. 

A 2004. évi mezőgazdasági nőarány már alacsonyabb az EU 15 régi tagállamának átlagánál. A foglalkoztatott 

férfiakból viszont még ennek a másfélszeresét köti le ez a szektor. 

Létszámát tekintve vesztett a foglalkoztatásban betöltött szerepéből az ipar is. A csökkenés a nőknél 1992-1997. 

között 25% volt, majd 2001-ig 13%-kal nőtt az iparban foglalkoztatott nők száma. 2004-re ez a növekmény 

„lemorzsolódott“. A férfiaknál 1996-ig tartott a létszámcsökkenés, aminek mértéke 16% volt. 2002-ig – 

stagnálásokkal megszakítva – 13,7%-kal nőtt a munkaerő-állomány, amit 2004-re újabb 5%-os 

létszámcsökkenés követett. E folyamat következménye, hogy míg a foglalkoztatott nők közül 1992-ben még 

28,7% dolgozott az iparban, 2004-ben pedig már csak 22,6/; a férfiaknál viszont 40,4%-ról 41,5%-ra nőtt ez az 

arányszám. 
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A munkaerő foglalkozási struktúrája 

A társadalmi-gazdasági fejlődéssel egyre szélesedő munkamegosztás egymástól eltérő munkahelyek rendszerét 

hozza létre. Ez a rendszer egyrészt szervezetileg, másrészt technikai, tárgyi jellegében különíti el egymástól az 

egyes munkahelyeket. A munkaerő foglalkozási struktúrája történelmi változásának legáltalánosabb vonása a 

fizikai és a nem fizikai (szellemi) munkák elkülönülése. Minthogy az egyes munkafajtákon belül nem lehet 

pontosan mérni, hogy mennyi a fizikai erőkifejtés és mennyi a szellemi, ezért helyesebb az egyik vagy a másik 

dominanciájáról beszélni. A nem fizikai foglalkozások rohamos térhódítása az ipari forradalom egyik 

jellemzője. 

A fizikai és szellemi munka kettéválása is az ipari forradalom utáni korszak jellemzője. Ekkor lesz egyre 

elterjedtebb a nagyüzemi gépi termelés. A közvetlenül gépeken dolgozóktól fokozatosan elválnak, és külön 

foglalkozásokká lesznek a fejlesztő, irányító, szervező tevékenységek. 

Az egyes ágazatokban annál magasabb és annál gyorsabban nő a nem fizikai dolgozók aránya, minél magasabb 

az alkalmazott technika színvonala, és minél magasabb a technikai fejlődés. A gazdaság fejlődésével 

természetszerűleg csökken az egyszerű kézi munkát végzők aránya, és folyamatosan emelkedik a 

szakképzettséget igénylő tevékenységek köre. 

A fizikai dolgozók foglalkozási struktúrája a következők szerint különül el: 

• segédmunkás; 

• betanított munkás; 

• szakmunkás. 

A (szellemi) nem fizikai foglalkozásúak struktúráján belül kiemelkedő jelentősége van a felsőfokú 

végzettségűek arányának. Az tapasztalható, hogy nőtt a szellemi rutinmunka és a kvalifikált szellemi munkák 

közötti szakadék. 

A munkaerő szakképzettségi struktúrája 

A népesség (és ezen belül a munkaerő) iskolázottsági, szakképzettségi szintjét alapvetően az iskolarendszer 

határozza meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az oktatás és szakképzés minden felelősségét csak az iskolára 

lehetne hárítani. Fontos és egyre növekvő szerepe van ebben a családnak és a társadalom egyéb régióinak. Az 

iskolarendszer önmagában is tükrözi a társadalmi viszonyokat, a preferált célokat éppúgy, mint a gazdasági, 

technikai fejlettséget, vagy a történelmi múltat és sajátosságokat. 

A történelmi fejlődés tapasztalatai azt mutatják, hogy hosszú évszázadokon és sok-sok generáción keresztül a 

szakképzettség megszerzése gyakorlatilag a családban történt, illetve ennek révén öröklődő folyamatnak volt 

tekinthető. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a családon belül jó részben ugyanazt a foglalkozást vitték tovább, mint 

amit a szülők folytattak. 

A modernizálódással a mai társadalmi, gazdasági rendszerek sajátosságává a két szinten is végbemenő váltás 

lesz. Az egyik, amelyik a nemzedékek között módosítja, változtatja a foglalkozásokat, ez az intergenerációs 

váltás. A másik nemzedéken belül kényszeríti rá a munkaerőt új szakmák, foglalkozások vállalására, ez az ún. 

intragenerációs váltás. A modern köznevelési és szakképzési rendszerek e kétfajta váltáshoz rendelnek 

alapvetően oktatási szinteket. Az elsőhöz a graduális képzési szint, a másodikhoz a posztgraduális képzési szint 

illeszkedik. 

Ezen túlmenően is az egyes nevelési, oktatási szintek egyszerre folynak vertikális és horizontális struktúrában. 

Az oktatási típusok rendszere adja az iskolarendszer modelljét. Ez a XX. században világszerte három szinten 

történő oktatást valósít meg. Az egyes oktatási szintek egymásra épülése, illetve egymásba való átjárhatósága 

természetesen országonként más és más feltételrendszerben működik. Lényegük azonban közös: a lehető 

legszélesebb körben biztosítani olyan alapfokú általános műveltségi szintet, amelyre fokozatosan ráépülhetnek a 

különböző szakképzettségi követelmények. Az alapfokú oktatás tehát mindenhol szakképzettség nélküli 

általános műveltséget nyújt. A középfokú oktatás már megoszlik csak általános műveltséget növelő 

(Magyarországon a gimnázium), illetve a már szakképzettséget is biztosító iskolatípusok között (szakiskolák, 

szakmunkásképzők, szakközépiskolák, technikumok). A harmadik szinten folyó felsőfokú oktatás már csak 

szakképzettséget biztosít, bár ezen belül is megkülönböztethetünk gyakorlati képzésre koncentráló, vagy az 

elméleti ismeretekre hangsúlyt helyező irányultságokat. 
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Magyarországon a II. Világháború után kialakított iskolarendszer-modell a korábbihoz képest lényegesen 

magasabb követelményszinteket állított föl. Ez azt eredményezte, hogy a modell indításakor a magyarországi 

népesség túlnyomó többségének nem volt, de nem is lehetett meg a most már kötelezően előírt általános iskola 

nyolc osztálya. A népességen belül rendkívül alacsony szintről indult az érettségivel és felsőfokú oklevéllel 

rendelkezők aránya is. Ezek a mutatók az elmúlt több mint 40 évben lényeges változáson mentek keresztül. 

Mind az általános iskolázottság, mind a szakképzettség tekintetében a gyors növekedésnek három tényező volt 

az oka. Az egyik, hogy társadalompolitikai céllá vált a minél szélesebb körű és minél magasabb képzettség 

megszerzése. A másik, hogy az évtizedek alatt végbement demográfiai csere önmagában is javította a 

képzettségi szinteket, hiszen az a korosztály, amely a kötelező minimummal sem rendelkezett, a természetes 

elhalálozás következtében magasabb képzettséget szerző fiatalabb korosztályokkal cserélődött le. 

Harmadik tényezőként említhetjük a nők munkába vonásával kapcsolatban iskolázottságuk rohamos 

növekedését, amelynek következtében lényegesen lecsökkent a két nem közötti különbség. 

Az a tény, hogy az alacsony iskolai végzettségi kategóriákban csökkent, a magasabbakban pedig nőtt a nők 

aránya, arra utal, hogy a nők nagyobb előnyre tettek szert az iskolai végzettségi struktúra átalakulása során, mint 

a férfiak. Különösen örvendetes, hogy a főiskolai végzettségű foglalkoztatottak között 52,9%-ról 56,9%-ra, az 

egyetemi diplomával rendelkezők körében pedig 35,7%-ról 42,1%-ra emelkedett a nők részaránya 1992-2003. 

között. Nem mindegy azonban, hogy konkrétan milyen szakmák állnak az említett iskolai végzettségek mögött: 

olyanok, amelyek jól fizető állást biztosítanak a munkaerőpiacon, vagy amelyekkel még az elhelyezkedés sem 

problémamentes. 

Ha nem a népesség egészét, hanem a munkapiac szempontjából lényegesebb aktív keresőket vizsgáljuk iskolai 

végzettségük, szakképzettségük megoszlása szerint, azt a természetesnek mondható jellemzőt találjuk, hogy az 

alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya kisebb mint a népesség egészében, illetve a magasabb 

szakképzettségűek aránya az aktív keresőkön belül nagyobb. Ez a különbség arra utal, hogy a munkába 

kerülésnek egyre inkább feltétele a magasabb általános és szakmai műveltség, illetve, hogy elsősorban azok 

szorulnak ki a munkapiacról, akik ilyennel nem rendelkeznek. 

 

12. ábra. A 20-59 éves népesség létszáma iskolai végzettség szerint, 1970-2021 Forrás: KSH 

A foglalkozási struktúránál vizsgált fizikai és szellemi megkülönböztetés természetes módon adja azt a 

jellemzőt, miszerint a szellemi munkát végzők iskolázottsági, képzettségi szintje magasabb. Ez a különbség 

azonban lényegesen csökkent a háború előttihez képest. Míg 1930-ban a fizikai és szellemi munkát végzők 

iskolázottsági szinteltérése 1: 2,7-hez volt, 1990-ben ez a különbség 1: 1,5-re csökkent. 
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A vizsgált képzettségi differenciák azt a szintén nem meglepő eredményt adják, hogy ha az ágazatokat 

sorrendbe rakjuk a legmagasabb képzettségi szinttől lefelé, a rangsor a következő: egészségügy, oktatás, 

közigazgatás, kereskedelem, egyéb szolgáltatások, ipar, közlekedés, építőipar és végül a mezőgazdaság. 

A munkaerő területi struktúrája 

A területi elemzés a gazdaság kisebb vagy nagyobb földrajzi egységekre való felszabdalását jelenti. A területi 

munkaerő-vizsgálatok hagyományosan két kategóriát vizsgálnak: a városi lakosság arányát és a falusi lakosság 

arányát. 

Magyarországon a munkaerő területi megoszlása csak kisebb mértékben módosult. A lakosság állandó 

vándorlása már jó ideje lelassult. A lakónépesség belső vándorlásának a lelassulása elsősorban a lakáshoz jutás 

nehézségeivel magyarázható, amelyek a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban jóval nagyobbak, mint a többi 

településen. A másik tényező a kisgazdaságok fejlődésében rejlik, ami a kiegészítő keresetek miatt is a faluhoz 

köti a mezőgazdaságon kívüli ágazatok dolgozóit. 

A munkahelyek területi struktúrája és a lakások területi eloszlása közötti ellentmondást az ingázás gyors 

növekedése oldotta fel. 1960-ban az aktív keresők 13,4%-a, 1970-ben 19,6%-a, 1980-ban pedig 24%-a ingázott. 

Budapest és a vidéki városok aktív keresőinek jelentős része (15-40%) bejáró dolgozókból tevődik össze. Az 

ingázót számos hátrány sújtja. Az utazásra fordított idő eleve elvész az egyén számára, és csökkenti a pihenésre, 

a családi kapcsolatok ápolására felhasználható órákat. A közlekedés elmaradottsága, a járatok nem kielégítő 

gyakorisága, az ún. fél-jelenlét gátolja a beilleszkedést mind a munkahelyen, mind pedig a lakóhelyen. Mivel a 

munkanélküliség megjelenése elsősorban az ingázókat érintette, ez a szám 2000-re visszaesett 14,6%-ra. 

Összefoglalás 

Ez a rész a munkaerőforrással foglalkozik, és azt tárgyalja, hogy mit értünk a munkaerőforrás struktúrája alatt, 

illetve, hogy milyen szempontok alapján, milyen kategóriákba osztható fel. 

Önellenőrző kérdések 

1. Rajzolja le a népesség megoszlási ábráját. 

2. Sorolja fel a munkaerőpiac mutatóit. 

3. Milyen szempontok alapján osztjuk fel a munkaerőforrást? 
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3. fejezet - A foglalkoztatás és 
munkanélküliség kezdetei 
Magyarországon 

A harmadik témakör a hazai foglalkoztatás és a munkanélküliség kialakulásának folyamatával foglalkozik a 

kezdetektől a gazdasági és társadalmi rendszerváltozás időszakáig. 

Cél: Rövid történeti áttekintést nyújtani a hazai foglalkoztatás előzményeiről és rávilágítani a mai magyar 

munkaerőpiaci helyzet gyökereire. 

Követelmény: A hallgató ismerje fel a foglalkoztatási sajátosságok változását és hatásait a tudománytörténetben. 

1. 3.1. A foglalkoztatás alakulásának történelmi 
áttekintése 

A tanulási egység célja bemutatni a foglalkoztatási jellemzők változását a gazdaságtörténetben a kiegyezéstől 

kezdve a nyolcvanas évek végéig. 

Követelmény: A hallgató ismerje fel és kapcsolja a korszakokhoz a különböző foglalkoztatási szituációkat és 

emelje ki az észlelt különbségeket. 

A foglalkoztatás alakulása Magyarországon 

Napjaink jelenségeinek megértését megkönnyíti a történelmi folyamatok áttekintése. Mindenekelőtt az a 

korszak érdemel figyelmet, amikor elkezdődött a gyáripar kiépülése, ami szükségszerűen változásokat idézett 

elő a munkaerő hagyományos összetételében. A társadalmi és gazdasági haladás egészen a reformkorig 

vezethető vissza, fordulópontként mégis 1867, a kiegyezés éve emelhető ki. 

E történelmi eseménnyel nem csupán Magyarország jogállása, hanem gazdasági pozíciója is lényegesen 

változott: nem lehetett többé Ausztria „mezőgazdasági gyarmataként” kezelni. Az Osztrák-Magyar Monarchia 

ugyanakkor egységes vámterületet alkotott, tehát a magyar mezőgazdaság, majd a fejlődő ipar termékei 

vámmentesen juthattak el jelentős és általában a természetes adottságok által eleve determinált felvevőpiacra. A 

Kárpát-medence még önmagában is gazdaságilag egymásra utalt régiókat egyesített. Mindez ideális feltételeket 

teremtett az iparosításhoz, az Ausztriához való felzárkózáshoz, ami egyúttal az Európához való felzárkózásként 

is értelmezhető. 
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13. ábra. Az 1867-iki kiegyezési törvényczikkek utolsó lapja. Forrás: 

http://mek.niif.hu/00800/00893/html/doc/c400581.htm 

Ezt az alapvető értelmét tekintve ma is mintának tekinthető első felzárkózási periódus közel fél évszázadig – a 

kiegyezéstől az első világháború kitöréséig – tartott. Az ország Nyugat-Európához viszonyított történelmi 

elmaradottsága ebben az időszakban lényegesen csökkent, bár azt nem lehetett teljesen felszámolni. 

Az „ipari forradalom” elérte Magyarországot, a hagyományos kisipar mellett jelentős ipari centrumok, a kor 

legmagasabb technikai színvonalát képező nagyüzemek is létrejöttek. Az akkor nagyvárossá kiépülő Budapest 

és néhány más központ mellett jelentős térségek gyakorlatilag kimaradtak a fejlődésből. A máig is ható 

regionális differenciák egy része erre az időszakra vezethető vissza. (E különbségeket – egyebek között – a 

vasúti hálózat kiépítésének módja is konzerválta, például azáltal, hogy a vasútvonalak sugarasan Budapestről, 

mint központból indultak ki. A későbbiekben a gépkocsiforgalom igényének megfelelő úthálózat kiépítésénél is 

ezt a tendenciát lehetett megfigyelni.) 

Az iparosítás, a számottevő beruházások, és (főleg Budapest vonatkozásában) az urbanizáció megindulása 

ellenére a XX. század elején az ország népességének döntő többsége a falvakban élt és a falusi népességnek 

szinte kizárólagos megélhetési forrását a mezőgazdaság jelentette. 

Az ismertetett problémák ellenére az első világháború ígéretes fejlődési folyamatot szakított meg. A háborús 

viszonyok a foglalkoztatás szempontjából is egészen új helyzetet teremtettek. Az általános mozgósítás folytán a 

munkaképes férfi lakosság zöme kiesett a termelő tevékenységből. Munkaerőhiány állt elő, amit csak a nők 

tömeges munkába állításával tudtak fedezni. A nemzetgazdaság különböző ágaiban ekkor vált első ízben 

jelentős mértékűvé a nők foglalkoztatása. A női népesség számottevő része ezáltal munkatapasztalatokra tett 
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szert, és a későbbiekben is részt vállalt a kereső tevékenységben. Az első világháború után a női népesség 

foglalkoztatása visszaesett, de még a gazdasági válság idején is meghaladta a háború előtti szintet. 

 

14. ábra. Dokumentum az első világháborúból. Forrás: http://retronom.hu/node/12642 

A háborút lezáró trianoni béke katasztrofális következményei a foglalkoztatás terén is megmutatkoztak. A 

szűkebb határok között az utódállamokból érkező több mint 300 ezer menekült ellátásáról, beilleszkedéséről is 

gondoskodni kellett, amit érdemlegesen csak a keresők munkába állításával lehetett megoldani. (Ez 

nagyságrendileg mintegy 100 ezer személy elhelyezkedésének problémáját jelentette, számolva azzal, hogy a 

nagy létszámú menekültáradat társadalmi-foglalkozási összetétele meglehetősen egyoldalú volt, mivel körükben 

túlreprezentáltak voltak az értelmiségi foglalkozásokhoz tartozók.) 

Hosszabb távon alig orvosolható, és a foglalkoztatásra is kiható gondként merült fel, hogy a fontosabb ipari 

üzemek egész sora (például jelentős bányavidékek elcsatolása folytán) elszakadt ellátási forrásaitól, illetve az 

addig belkereskedelmi forgalomban rendelkezése álló nyersanyagot csak külkereskedelmi úton lehetett 

megszerezni. A még mindig többséget alkotó mezőgazdasági népesség életfeltételeit rontotta, hogy az osztrák-

magyar közös vámterület megszüntetése és az egyben vámhatárt is jelentő gazdasági szempontból is irracionális 

új határvonalak miatt a mezőgazdasági termények értékesítése az addigi felvevőterületeken lényegesen 

megnehezült. 

Az 1920-as években az ország helyzete – a hátrányos feltételek ellenére – meglepően gyorsan stabilizálódott, 

ami lehetővé tette külföldi kölcsönök felvételét. Az évtized közepére a gazdasági konszolidáció folyamata 

annyira előrehaladt, hogy az életszínvonal általános javulásában is éreztette hatását. Az új helyzethez 

rugalmasabban alkalmazkodni tudó iparágak (például a textil-, élelmiszer- és dohányipar) fejlesztése jelentős 

számú munkaalkalmat teremtett. Az oktatás rendszer nagy léptékű fejlődése, a kultúra támogatása minden 

szempontból előnyt jelentett, az ország nemzetközi elismerését, tekintélyét nagyban emelte. Ekkor került sor az 

első társadalmi-szociális intézkedésekre is (Országos Társadalombiztosítási Intézet létrehozása, majd később a 

családi pótlék, a kötelező szabadság stb. bevezetése). 

Az 1929-től kibontakozó gazdasági világválság mélyen érintette Magyarországot is. Az ipari munkanélküliség 

mellett ekkor nagyrészt „rejtett”, de tömeges mezőgazdasági munkanélküliség, illetve alulfoglalkoztatás is 
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kialakult. Az ország agrárjellege miatt ugyanis az ipari válsággal együtt fellépő mezőgazdasági válság 

fokozottan éreztette hatását: az egyébként is érékesítési gondokkal küzdő magyar mezőgazdaságot katasztrofális 

mértékben sújtotta. 

 

15. ábra. Újsághír a tőzsdekrachról. 

Forrás:http://www.borev.net/top_venezuela_media_storylines/the_economy_is_in_decline/ 
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16. ábra. A tőzsdekrach híre. Forrás: http://xn--vilgvlsg-bzacc.com/images/kep05.jpg 
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17. ábra. A világválság magyar hatása. Forrás: http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2009/07/16/hosszabb-

ideig-jarna-munkanelkuli-segely 

A második világháborút megelőző évek fokozatos javulást hoztak, majd a háború alatt a foglalkoztatás 

gyakorlatilag teljessé vált. A súlyos háborús veszteségek azonban nyilvánvalóan befolyásolták a rendelkezésre 

álló munkaerő nagyságát és összetételét. A második világháború – ellentétben az elsővel – nem csupán a 

fiatalabb férfinépességet „tizedelte meg”, hanem lényegében a polgári lakosság egészét érintette. Különösen 

tragikus volt a több százezernyi zsidó lakosság elhurcolása is, hiszen ezzel az ország jól képzett munkaerő 

állománya is jelentős veszteséget szenvedett. 

 

18. ábra. Kép a második világháborúból. Forrás: 

http://www.honvedelem.hu/cikk/3/12596/magyar_katonai_tomegsir_ukrajna.html 

További gondot jelentettek a háborút követő népességmozgások. Elég itt csupán a német lakosság 

kitelepítésére, valamint a Magyarországra kényszerített ún. „magyar-szlovák lakosságcserére” utalni. A háborús 

veszteségek és a következő időszak népességmozgásainak eredményeként Magyarország jelentős 

mezőgazdasági népességen kívül nem elhanyagolható számban vesztett el az iparban és más nemzetgazdasági 

ágakban tevékenykedő szakképzett dolgozókat, potenciális munkaerőt jelentő fiatalokat stb. 

A megcsappant munkaerő-állománynak kellett viselnie – rendkívül kedvezőtlen körülmények között – a 

súlyosan károsodott magyar nemzetgazdaság helyreállításának terhét. A helyreállítás időszaka még nem zárult 

le, a világtörténelemben példátlan mérvű infláció után a stabilizációnak csupán kezdeti eredményei 

mutatkozhattak, amikor megkezdődött a központilag irányított tervgazdaság kialakítása, a nagy bankok, 

nagyüzemek állami tulajdonba vétele. 
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19. ábra. Május 1-i felvonulás. Forrás: http://www.dbvk.hu/fototar/search.php?mode=image&id=327 

A későbbiekben „fordulat évének” nevezett időszak rendkívüli feszültségei eléggé közismertek. Meglepő 

azonban, hogy az államosítások, a kötött tervgazdálkodás 1947. évi beindulása (első hároméves terv) és ezzel 

egyidejűleg a „teljes foglalkoztatás” meghirdetése után az 1949. évi népszámlálás még mindig jóval több, mint 

100 ezer munkanélkülit talált. 

Az 1949-től meginduló erőltetett extenzív iparosítás, amely valójában a hidegháború jegyében ismét a hadiipari 

felkészülést szolgálta, majd a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása – az 1949. évi és az 1970. évi 

népszámlálás adatait összehasonlítva – olyan mérvű strukturális átalakulással járt, amely messze meghaladta az 

előző fél évszázad struktúra-változásának mértékét. Érdemes megemlíteni, hogy a folyamat döntően e két 

évtizeden belül is néhány évre (1949-1953 és az 1950-es évek vége, az 1960-as évek eleje) koncentrálódott. 

Alig néhány év alatt többszázezer ember áramlott át a mezőgazdaságból az iparba, részben eredeti lakhelyét is 

feladva. (A mezőgazdaságból az iparba, építőiparba történő elvándorlás a fejlődés meghatározott stádiumában 

minden fejlett országban szükségszerűen bekövetkezett.) Magyarországon a gondot az okozta, hogy e folyamat 

túlságosan gyorsan és nem a gazdasági szükségszerűség talaján, hanem a tervgazdaság keretében, tervutasítások 

alapján ment végbe. Az ily módon gyökerüket vesztett, beilleszkedési zavarokkal küzdő tömegek nagy részt 

frusztrált állapotba kerültek, ami tág teret nyitott az alkoholizmusnak, sőt szélsőséges esetekben akár az 

öngyilkosságok számának növekedéséhez is hozzájárulhatott. 

E folyamatok értékelésénél nem téveszthetjük szem elől, hogy az iparosítás nem illeszkedett a szerves 

fejlődésbe, nem felelt meg az ország adottságainak. A bányászati nyersanyagokban (például vasércben) szegény, 

alapvetően mezőgazdasági termények feldolgozására, kevéssé anyagigényes, de szakmailag magas szintű 

munkára szakosított iparral rendelkező országban „a vas és acél országának”, mint célnak a meghirdetése 

nyilvánvaló abszurditás volt. A kialakult torz szerkezet hátrányai még évtizeddel később is kiütköztek. 

Ugyancsak súlyos, hosszú távra kiható – bár számszerűen nem érzékeltethető – kárt okozott az ország 

elzártsága, mert hátráltatta a magyar szakembereket a korszerű tudományos ismeretek, technológia 

megismerésében és alkalmazásában. 

A szovjet típus, merev tervutasításokon alapuló extenzív iparosítás tartalékai az 1960-as évek második felére 

lényegében kimerültek. A gazdasági szakemberek ekkor kezdtek hozzá a „gazdasági mechanizmus” 

reformjának kimunkálásához. A legradikálisabb elképzelések lényegében a piacgazdaság alapvető törvényeinek 

átvételét javasolták. A vezetés azonban nem merte vállalni az ezzel járó megrázkódtatást és – a reálisnak 
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bizonyult számítások szerint – a félmilliós nagyságrendű munkanélküliséget. Ezért általában felemás, 

kompromisszumos megoldások születtek, amelyeket az 1968-ban bevezetett „új gazdasági mechanizmus” 

ültetett át a gyakorlatba. 

 

20. ábra. Címlap az új gazdasági mechanizmus bevezetéséről. Forrás:http://hvg.hu/hvgfriss/2008.42 

A gazdasági helyzet romlása az 1970-es évek vége felé meghozta az ún. „második reformhullám” 

kibontakozását. A gazdasági munkaközösségek, a polgári jogi társaságok, a kisszövetkezetek stb. akkor már 

ténylegesen egy „második”, hatékonyabb gazdaság gyors térhódítását eredményezték. Mindezzel egyidejűleg 

fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy a rendszer eredeti formájában megreformálhatatlan. Ismeretes, 

hogy az életszínvonal szerény emelkedését, majd szinten tartását már az 1970-es években, és az 1980-as évek 

első felében csak külső hitelek egyre fokozódó mérvű felvételével tudták biztosítani. Az 1980-as évek második 

felében az adósságállomány ugrásszerűen növekedett, miközben már a reálbérek szintjét sem lehetett 

fenntartani. 

Az utolsó pártállami kormány idején meghozott átalakulási törvények kétségkívül megteremtették a jogi alapot 

ahhoz, hogy a piacgazdaságra való áttérés megindulhasson. 

Összefoglalás 

Ez a rész történetileg áttekinti a foglalkoztatás alakulását egészen a kiegyezéstől a 80-as évek második feléig, 

rámutatva arra, hogy a történelmi és gazdasági események miként hatottak a munkaerőpiacra. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel, hogy milyen korszakok mentén tekintettük át a foglalkoztatás alakulását! 

2. 3.2. A munkanélküliség 
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A tanulási egység célja tudatosítatni, hogy a gazdasági változások hogyan eredményeztek munkanélküliséget, és 

megértetni, hogy a munkanélküliség kialakulása szükségszerű gazdasági folyamat. 

Követelmény: A hallgató vázolja fel a különböző évtizedek eseményeit a munkanélküliség kialakulásához 

kapcsolódóan. 

A munkanélküliség alakulása 

A munkaerő foglalkoztatását az ország gazdasági rendszerének működése határozza meg. A munkaerőpiac a 

modern piacgazdaság egyik legfontosabb és leginkább nélkülözhetetlen alkotóeleme. A tervutasításos 

gazdálkodás időszakában törekedtek a teljes foglalkoztatottságra, kötelezővé tették a munkavállalást és 

büntették a munkakerülést. 

A pártállami eszmék rendszerében kialakult a teljes foglalkoztatottság elve, amelynek értelmében a szocialista 

gazdaság és társadalom körülményei között nem létezhetett munkanélküliség. Ennek ellenére valószínűsíthető, 

hogy az 50-es években a terjeszkedő iparosodás korszakában, sőt az ezt követő időszakokban sem szűnt meg a 

teljes munkanélküliség. 

Jellemző volt a „kapun belüli munkanélküliség” jelensége. A különböző gazdasági ágazatokban tömegesen 

alkalmaztak iskolázatlan és szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalókat, akiket alacsony hatékonysággal 

tudtak csak foglalkoztatni. Vállalaton belül jelen volt a szakképzett munkaerő hiánya és a munkanélküliség is. 

A kormány az egyes területeken egyre jobban jelentkező munkaerőhiány okát a rosszul kihasznált és alacsony 

termelékenységben látta. Az állami vezetés szerint a vállalatok nem használták fel a bérezést ösztönzésre, ami a 

fegyelem lazulásához, a teljesítmény visszatartásához, így a szervezeti egységen belüli munkaerő-tartalékok 

felhalmozódásához vezetett, ezzel is növelve a munkaerőhiányt. A korabeli nézetek szerint nem létezik 

munkaerőhiány, mert ha a vállalatok a célszerű központi irányításoknak megfelelő magatartást tanúsítanak, 

akkor megvalósítható lenne a tökéletes egyensúly. 

A 60-as években felcsillant a remény a gazdaság átalakulására, ezzel együtt a munkaerőpiac változására is, de az 

1968-as reformintézkedések mégsem módosították érdemlegesen a gazdaság szerkezetét. Így a reform hívei által 

várt tényleges munkaerőpiac kialakulása, illetve a munkanélküliség megjelenése, valamint a munkanélküli 

ellátás bevezetése már váratott magára. 

Az 1970-es évek legfontosabb célja a munkafegyelem megszilárdítása és a nagymértékű munkaerő-áramlás 

megakadályozása volt. 

A következő évtizedben világosság vált, hogy a teljes foglalkoztatottság nem tartható fenn a jövőben. A 

központi tervezésen alapuló gazdaság, illetve a gazdaság növekedésének lelassulása következtében a 80-as évek 

végén egyre nagyobb mértékeket öltött a munkanélküliség. Jellegzetes változások mutatkoztak a 

munkaerőpiacon. 

Az 1989-es év folyamán az álláskeresők száma tovább növekedett, mai a bérszabályozás liberalizálásának, az 

állami intézmények költségvetési megszorításának, az elkezdődő gazdasági, politikai átalakulásnak volt 

köszönhető. 

A munka nélkül maradtak körét, már nem csak az alacsony iskolai végzettségűek alkották, hanem megjelentek a 

szakmunkások is, tehát a munkanélküliség kezdett tömeges méreteket ölteni. A munkanélküliek csoportjából 

sokan szorultak segítségre, mind az új lehetőségek megtalálásához, mind pedig megélhetési gondjaik 

csökkentéséhez. 

A munkanélküliség rendszerváltással kapcsolatos növekedésének több oka is volt, mely többek között nemcsak 

a gazdasági recesszióból, a kereslet visszaeséséből eredt, hanem abból is adódott, hogy a szocialista rendszer 

összeomlásával Magyarország a piacainak jelentős részét is elvesztette. A válság a korábban feltételezetteknél 

nagyobbnak bizonyult. 

Ehhez társult a tulajdonviszonyok változása is, ami fokozta a bizonytalanság érzését. A tulajdon alakulása során 

létrejött kisebb szervezeti egységek sem teremtettek új munkalehetőségeket, hiszen a nagyvállalatok 

szétosztásából, felbomlásából alakultak, így azok a megmaradt létszámukkal nem kívánták tovább folytatni 

tevékenységüket. Sokkoló hatásként jelentkezett a mezőgazdasági munkanélküliség tömeges megjelenése. 
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A foglalkoztatási, munkaerő-piaci feszültségek az új technikai és technológiai fejlődéssel és ezen rendszereket 

kezelők szakértelem hiányával, valamint a gazdasági növekedés lelassulásával magyarázhatók. Így fokozatosan 

eljutottunk a nyúlt munkanélküliség megjelenéséig és az állami munkaerő-piaci politika újrafogalmazásáig. 

Láthatóvá vált, hogy a piacgazdaság szükséges velejárója a munkanélküliség, amelynek előnyeit és hátrányait, 

valamint kezelését és mérséklésének elősegítését a társadalomnak kell vállalnia. 

Összefoglalás 

A tanulási egység bemutatja, hogy miként alakult a sokak által tagadott munkanélküliség a szocializmus 

évtizedeiben, és rámutat, hogy a munkanélküliség kialakulása szükségszerű gazdasági folyamat. 

Önellenőrző feladatok 

1. Sorolja fel és jellemezze a jelentős munkaerőpiaci eseményeket Magyarországon. 
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4. fejezet - A foglalkoztatás és 
munkanélküliség a rendszerváltozás 
után 

A negyedik témakör a foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika rendszerváltozás utáni hatásait foglalja 

magában. Itt külön kerülnek bemutatásra a rendszerváltás gazdasági befolyásai az ezredfordulóig és a 

munkaerőpiac karakterisztikái az ezredforduló után, valamint a 2008-as válság munkaerőpiaci súlya hazai 

vonatkozásban. 

Cél: Megmagyarázni az összefüggéseket a rendszerváltás politikai és gazdasági szükségességéről, különös 

tekintettel a munkaerőpiac alakulására. 

Követelmény: A hallgató lássa át a hazai munkanélküliség elterjedésének folyamatát. 

1. 4.1. A hazai rendszerváltás hatásai 

A tanulási egység célja feltárni az összefüggéseket a rendszerváltás gazdasági és társadalmi eseményei valamint 

a munkanélküliség között. 

Követelmény: A hallgató rakja sorrendbe az elmúlt 20 év munkaerőpiaci eseményeit, mutassa be a hazai 

munkanélküliség elterjedésének folyamatát, emelje ki a lényeges időpontokat. 

A hazai rendszerváltás gazdasági és társadalmi hatásai (1989-2000) 

A vasfüggöny leomlását követően, amikor megnyílt az út „nyugat felé”, a magyar kormány három fő célt tűzött 

ki maga elé: az euroatlanti szervezetekhez való mielőbbi csatlakozás; a szovjet befolyástól mentes regionális 

gazdasági és politikai szervezetek munkájában való részvétel, valamint a magyar kisebbségek támogatása és 

érdekeik hathatós védelme. 

Az euroatlanti szervezetekhez való csatlakozás első lépéseként Magyarország felvételét kérte a NATO-ba, 

amely 1990. november 6-án meg is történt, de teljes jogú tagként csak 1999. március 12.-től szerepel hazánk a 

NATO-ban. 

Másik jelentős előrelépés a fejlődő nyugathoz való felzárkózás reményében az Európai Unióhoz való 

csatlakozás. Első lépésnek az Európai Közösséggel aláírt társulási szerződés tekinthető, amelynek aláírására 

1991. december 16-án került sor. A felvétel hosszú, több évet igénybe vevő folyamat volt, de végül 2004. május 

1-jén Magyarország is csatlakozott az Európai Unióhoz, kilenc másik európai országgal együtt. Ezzel lehetőség 

nyílt számos országban a szabad munkavállalásra - természetesen az Unió határain belül. Ezt követte a 2007-es 

schengeni övezethez való csatlakozás. Sajnos a pénzunióhoz való csatlakozás még várat magára, mivel a 2008-

as válság hatására a forint értéke ismét jelentősen lecsökkent és jóval a csatlakozáshoz szükséges 3% alatt van. 
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21. ábra. Az alapvető gazdasági mutatók alakulása. Forrás: ÁFSZ, saját szerkesztés 

A rendszerváltást követően a volt szocialista országok többsége, köztük Magyarország is a szocializmusból a 

kapitalizmusba vezető nehéz átmenetet élte meg, az addig állami tulajdonon alapuló gazdaság nagyarányú 

magántulajdonon alapuló piacgazdasággá való átalakítása mély válsággal járt együtt. A privatizálható állami 

vagyon mintegy 2-2,5%-a, körülbelül 2600 milliárd forint került magánkézbe. A magánosítás ügyével szorosan 

összefüggött a kárpótlás kérdése is. 

A magyar gazdaság 1990 után mély válságba került. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szocializmusban kiépített 

gazdaságszerkezet versenyképtelen a világgazdasághoz való kapcsolódás terén, és ez számos vállalatbezárással, 

magas és csökkenni nem akaró munkanélküliséggel járt, aminek következtében csökkent az életszínvonal és 

nőttek a társadalmi különbségek. A rendszerváltás következtében „az ipari termelés 1989 és 1993 között több 

mint 20%-al, a mezőgazdasági termelés 35%-al csökkent.” (Romsics, 2010) A bruttó hazai termék (GDP) 1989-

től 1993-ig körülbelül 20%-al esett vissza, amely nagyobb visszaesést jelentett, mint a nagy gazdasági válság 

idején (12-13%). 

A gazdaság átalakulása szükségszerűen maga után vonta a társadalom átalakulását is. Új társadalmi csoportok 

jelentek meg, mint például a munkanélküliek és hajléktalanok. A kezdeti néhány tízezres nyilvántartott 

munkanélküliség 700 ezer körüli (1993. február) nagyságrendjével európai csúcsot ért el. (Magyarországon a 

munkanélküliség mérésével 2 intézmény is foglalkozik: egyrészt a Központi Statisztikai Hivatal, másrészt az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Ezen intézmények mérési feltételeire további információ található a 

www.ksh.hu, illetve a www.afsz.hu honlapokon) 1990-ben a munkanélküliségi ráta 2,7%-os aránya európai 

viszonylatban alacsonynak számított, a megyék között azonban jelentős eltérések mutatkoztak. Az átlaghoz 

viszonyítva kiugróan magas arányt mutattak ki Szabolcs-Szatmár-Bereg (5%), Borsod-Abaúj-Zemplén (3,5%) 

és Hajdú-Bihar megyében (3,3%). Ezzel szemben a nyugat-dunántúli térségben – Győr-Moson-Sopron, Zala és 

Vas megyékben – 2% alatt maradt a munkanélküliségi ráta. A nők aránya viszonylag alacsony volt, 33%, míg a 

munkanélküliek 10%-át a pályakezdők alkották, a 90-es évek első felében számuk két és félszer olyan gyorsan 

emelkedett, mint az összes munkanélküli száma. Ennek oka az volt, hogy az ország sajátos demográfiai 

adottságaiból adódóan évente 150-160 ezer fiatal került ki az iskolákból és lépett be a munkaerőpiacra, de ennek 

ellenére a fiatalok elhelyezkedési nehézségei igazán csak később éleződtek ki. 

http://www.ksh.hu/
http://www.afsz.hu/
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22. ábra. A munkanélküliség elterjedésének folyamata. A 10%-os munkanélküliségi rátát meghaladó körzetek, 

negyedévenkénti lebontásban. Forrás: OMK, 1995, saját szerkesztés 

A munkahelyek megszűnésének folyamatában különösen érintett területnek számított az ország északkeleti ipari 

vidéke, ahol egy-egy üzem bezárásával ezrek munkaviszonya szűnt meg egyik napról a másikra. Sajnos az 

iparban állástalanná váltak számára a mezőgazdaság sem jelentett megoldást, mert ezen a területen is szintén 

jelentős mértékű létszámcsökkentés ment végbe. Éppen ezért az Antall-kormány idején, 1990-ben a 

gazdaságpolitika középpontjában az egyensúly biztosítása és az infláció megfékezése állt. Négy éves 

gazdaságpolitikai akcióprogramjuk az antiinflációs fellépésnek biztosított prioritást a munkanélküliség 

megelőzésével szemben. Intézkedéseik között szerepelt a tudatos munkaerő-kínálat csökkentése, amelynek 
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egyik módját a korengedményes nyugdíjazásban látták, illetve az előnyugdíjazás rendszerének bevezetésében. 

Ennek eredményeként 1991 és 1994 között, több mint 100 ezer ember mehetett a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 

nyugdíjba. További intézkedéseik a rokkantnyugdíjazási és a segélyezési rendszer kiépítése volt, a Gyed és a 

Gyes bevezetése, továbbá a kínálatot mérsékelte a fiatalok tanulmányi idejének meghosszabbítása is. 

A megváltozott feltételek szükségessé tették egy új foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kiépítését, mely 

alapján az Országgyűlés elfogadta a foglalkoztatási törvényt, amely 1991. március 1-jén lépett hatályba” és, 

azóta többször módosították. 

A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 1992-re 10% fölé emelkedett, az aktív 

keresők aránya 10%-kal visszaesett, míg a nyugdíjasok és járadékosok létszáma 20%-kal nőtt. 1990 és 1993 

között a férfiak inaktivitási rátája 80,3%-ról 68,4%-ra, a nőké 62,2%-ról 52,8%-ra csökkent. A 12 hónapnál 

hosszabb időt munkanélküliként töltők aránya két év alatt – 1992 és 1994 között – 21%-ról 46%-ra emelkedett a 

munkanélküliek között. Ebben az időszakban különösen magas munkanélküliséggel sújtott területnek számított 

Borsod, Szabolcs és Nógrád megye, „ahol a hivatalosan nyilvántartott munkanélküliségi aránya tartósan 20% 

fölötti volt. 

 

23. ábra. A munkanélküliségi ráta alakulása (1991-2000) (%). Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Az ország külföldi adóssága 1994-ben elérte a 19 milliárd dollárt, az államháztartás adóssága pedig 1993-1994-

ben a GDP érékéhez viszonyítva 90%-hoz közelített. Az életszínvonal-csökkenés közvetlen oka az infláció, 

továbbá a foglalkoztatás visszaesése volt. A munkanélküliség növekedése 1993 februárjában 13%-on tetőzött, 

ezt követően pedig kis mértékben csökkent. Bár 1993-ban úgy tűnt, hogy lassan, de élénkülés kezdődik a 

gazdasági életben, a súlyos egyensúlyi problémákat csak drasztikus megszorító intézkedésekkel lehetett 

orvosolni, amelyeknek meghozatalára a Horn-kormány vállalkozott 1995 tavaszán. 

Az 1994-ben megalakult kormány nem folytatta elődjének megkezdett munkáját és egészen más szempontokat 

fogalmazott meg a foglalkoztatáspolitika számára, úgy mint a munkanélküliség elleni küzdelem nem csak a 

minisztérium, hanem az önkormányzat feladatába is beépül; olyan rendszer kialakítása, amely érdekelté teszi a 

munkanélkülieket az elhelyezkedés lehetőségek kihasználásában, valamint a humán erőforrások jobb 

kihasználása érdekében a szakképzési rendszer továbbfejlesztése. Ezen célkitűzéseken túl megvalósult a 

nyugdíjrendszer reformja, elkezdődött a megváltozott munkaképességűek foglalkozatási rehabilitációja, 

elhelyezkedést ösztönző támogatási rendszert vezettek be, módosult a munkanélküli járadék folyósításának 

időtartama, és 1996-tól a kormány bevezette a közmunka intézményrendszerét. 

Sajnos a gazdaság problémáit teljes mértékben ezekkel az intézkedésekkel sem tudták megoldani, így a 

megszorító intézkedéseket tartalmazó programot Bokros Lajos, a kabinet pénzügyminisztere által vezetett 

szakértői gárda dolgozta ki. Ez a stabilizációs program a költségvetések lefaragásával, központi áremelésekkel, 

jelentős forintleértékeléssel és vámpótlékok bevezetésével próbálta a gazdaság helyzetét stabilizálni. Ennek 

következtében a GDP, amely 1994-ben 3%-ra emelkedett, 1995-1996-ban visszaesett 1,5%-ra. Megnövekedett 
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az infláció: 18%ról 24%-ea ugrott egy év alatt. Mindezek hatására a reálbérek drasztikusan csökkentek, és a 

nyugdíjak mértéke még ennél is alacsonyabbra süllyedt. 1996-ban a 484 ezer munkanélküli személy 64%-át a 

férfiak alkották, míg a nők aránya lényegesen alacsonyabb volt, mindössze 36%. Az alapvető célkitűzés az volt, 

hogy az export növelésével többlet devizabevételhez jusson az ország. A stabilizációs csomag négy részből állt: 

a csúszó leértékelés bevezetése, a vámpótlék, a jövedelempolitika és az államháztartási reformlépések. Bár az 

ehhez hasonló stabilizációs programokat sok esetben erős visszaesés és a munkanélküliség drasztikus 

megnövekedése kíséri, Magyarországon a GDP csökkenése helyett a gazdaság tovább bővült, és a 

munkanélküliségi rátát is sikerült stabilan tartani. A gazdaság ágazatai közül az ipar indult rohamos fejlődésnek, 

hozzájárulása a nemzeti össztermékhez 2007-ben már 32% volt. A leglátványosabb fejlődésnek a gépipar indult, 

amelynek megsokszorozódott termelésében döntő szerepet játszottak a hazánkra betelepült nagy multinacionális 

cégek, úgy, mint az Audi, a Suzuki és a Samsung. Ezek alapján a célok részben meg is valósultak, mert „a 

nemzetgazdaság adósságállománya 1997-re 11,8 milliárd dollárra, az államháztartás GDP-arányos adóssága 

pedig 64%-ra mérséklődött. Ezzel egy időben a gazdaság növekedésnek indult, a GDP 2000-ig minden évben 

4%-al nőtt, az inflációs ráta pedig 2000-ben 10% alá csökkent. 

Az Orbán-kormány programjának központi kérdéseként a munkahelyteremtés és a jólét növekedése állt az első 

helyen. A gazdasági növekedés általános feltételein túl módosította az adó és járulékrendszert, növelte a 

munkaerő-piaci intézményrendszer hatékonyságát és az addigi inkább passzív munkaerő-piaci eszközök helyett 

az aktívakat helyezte előtérbe. Az előbbi intézkedések megosztották a lakosságot és a munkaügyi szakemberek 

körében is heves vitákat váltott ki. 

Összefoglalás 

Ez a rész összefoglalja a rendszerváltás és az ezredforduló azon belpolitikai eseményeit, amelyek hatással voltak 

a munkaerőpiac átalakulására. A munkaerőpiac jelentős átalakuláson ment keresztül ebben az időszakban, 

ugyanis ekkor terjedt el a munkanélküliség, ez időszakban érte el a csúcspontját, és az azóta mért minimális 

értéket is. 

Önellenőrző kérdések 

• Hogyan hatott a gazdasági átalakulás a társadalom átalakulására? 

• Melyik törvény szabályozza a munkaerőpiacot? 

2. 4.2. Az ezredfordulót követő munkaerőpiac 

A második tanulási egység célja bemutatni a munkanélküliség alakulását a 2000-es években, valamint 

tudatosítani, hogy hogyan hat a 2008-as válság a magyar gazdaságra. 

Követelmény: A hallgató ismerje a hazai munkanélküliség alakulását és tudja felsorolni a jelenlegi munkaerő-

piaci helyzet legfontosabb jellemzőit. 

Az ezredfordulót követő munkaerőpiac karakterisztikái (2001-2008) 

2001-2002-től ismét aggasztó jelek mutatkoztak a gazdaságban, annak ellenére, hogy a folyamatok kedvezően 

alakultak. A foglalkoztatáspolitika hangsúlya a munkanélküliség kérdéséről a foglalkoztatásra és a gazdasági 

aktivitás növelésére helyeződött át. 
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24. ábra. A munkanélküliségi ráta alakulása 2001-2009 (%) Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A 2000-2006-os időszakban minden évben 250-300 ezer állás teremtődött az értékesítésüket dinamikusan 

növelni tudó vállalatoknál, és ugyanígy kb. 250-300 ezer munkahely szűnt meg a leépülő cégeknél. A 

munkanélküliség növekedésének több oka is lehetett: megszűnt a sorkatonaság és a polgári szolgálat, ami addig 

15-20 ezer embert lekötött; megnőtt a külföldi, elsősorban a határmenti országokból érkező munkavállalók 

száma; nőtt a foglalkoztatás a versenyszférában; gazdasági szerkezetváltozás ment végbe, amellyel azonban nem 

tudott lépést tartani az oktatás; és 2002 és 2004 között nőttek a reálbérek. A foglalkoztatáspolitika irányvonala 

ekkor három kulcsfontosságú stratégiai pont köré csoportosult: integrálni a gazdaság és foglalkoztatás céljait, 

társadalmi párbeszéd kiépítése, valamint a foglalkoztathatóság bővítése. 

Bár a GDP 2006-ig folyamatosan növekedett, az évtized közepére mégis súlyos költségvetési válság alakult ki, 

amelyek részben a 2002-es választások indokolatlanul nagyarányú bérkiáramlásainak, és a Medgyessy-kormány 

választási ígéreteinek volt köszönhető, amelyeket 2002-2003-ban próbáltak beváltani. A közalkalmazottak és 

köztisztviselők bérét 50%-al megemelték, a minimálbért adómentesítették, a családi pótlékot megnövelték és 

bevezették a 13. havi nyugdíjat. Ezeknek a rendelkezéseknek köszönhetően a reálbérek 2002-re elérték, 2006-ra 

pedig 24%-al meg is haladták a korábbi, azaz 1989-es szintet. Növekedett az oktatásra, egészségügyre és a 

szociális kiadásokra szánt összeg, a kormány pedig a költségvetés növekvő deficitjét ismét külföldi hitelekből 

próbálta pótolni, aminek eredményeként az ország nettó adósságállománya 2000-től újból rohamosan emelkedni 

kezdett, és 2006-ra elérte a 38 milliárd eurót. 1999-hez képest ez közel négyszeres növekedést jelentett. Az 

államháztartás GDP-hez viszonyított adóssága a pozitív csúcsnak számító 2001 és 2006 között 52 százalékról 

66,5 százalékra, egyenlege pedig -3,5-ről -9,2 százalékra nőtt. Ezeknek a rossz mutatóknak köszönhetően – 

amelyek majdnem olyan rosszak voltak, mint az addigi mélypontnak számító 1993-1994-es időszakban – ismét 

távolabb kerültünk attól a lehetőségtől, hogy csatlakozzunk a pénzügyi unióhoz. 

Az új kormány foglalkoztatási törekvéseiből a törvényes munkaidő csökkentése, a részmunkaidős foglalkoztatás 

növelése, a nem hagyományos munkavégzési formák szélesítése, a hátrányos helyzetben lévők segítése, a 

munkanélküli ellátás rendszerének átalakítása és a rendezett munkaügyi kapcsolatok emelhetők ki. 

Az egyensúly helyreállítása érdekében a második Gyurcsány-kormány 2006-2007-ben számos megszorító 

intézkedést léptetett életbe, amelyet sokan a Bokros-csomagnál is rosszabbnak ítéltek, de amely egyébként 

összességében véve enyhébb volt, mint elődje. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a költségvetés hiánya 2008-

ra a GDP -3,4%-ra mérséklődött. Miközben a bruttó hazai termék 4%-ról előbb 1,2-ra (2007) majd még tovább, 

egészen 0,6%-ra esett vissza, a GDP-arányos bruttó államadósság ismét 70% fölé ugrott, a munkanélküliségi 

ráta pedig megközelítette a 10%-ot. 2007-ben a foglalkoztatottak száma 3 millió 943 ezer fő, amelyből 2 millió 

155 ezer fő férfi és 1 millió 788 ezer fő nő volt. A regisztrált munkanélküliek száma ekkor 297 ezer fő volt és a 

munkanélküliségi ráta 7%-os. A munkakeresés átlagos időtartama ebben az időszakban 18,9 hónap volt. (KSH) 

A 2008-as nemzetközi válság ezeket a problémákat még tovább súlyosbította. 

A 2008-as válság és hatása a magyar gazdaságra 
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A folyamat, ami magával rántotta az egész világot, már 2007-ben megkezdődött, kiindulópontja pedig a világ 

legfejlettebb és gazdaságilag legerősebb országa, az Amerikai Egyesült Államok volt – az az ország, ahol 1929-

ben már történt hasonló eset. Számos ingatlaniroda ment csődbe, amelyek magukkal rántották a nekik hitelező 

bankokat is. Olyan nemzetközileg ismert bankok jelentettek csődöt, mint a Merrill Lynch, a Citigroup, a Bank 

of America és még számos másik. 2007 augusztusában már mutatkoztak a válság jelei Európában is, ugyanis a 

BNP Paribas három alapjának függesztette fel a működését, aminek következtében kétmilliárd dolláros 

veszteség érte. 

2008. szeptember 15-én a negyedik legnagyobb amerikai kereskedelmi bank, a Lehmann Brothers csődvédelem 

alá helyezésével megkezdődött az egész világra kiterjedő gazdasági válság. A válság egyszerre több dimenzió 

mentén terjedt: fertőzött más hitel-, részvény- és devizapiacokat, nem kímélte a különböző hitelintézményeket 

és számos országba begyűrűzött Európától Ázsiáig (Király – Nagy – Szabó, 2008). A válság kihatott számos 

termelési és gyártási szektorra is, ahol csökkentették, vagy éppen beszüntették a munkát. „Az Európai Unió 

tagországaiban 5 millióval, az OECD tagállamaiban pedig közel 20 millióval nőtt ennek következtében a 

munkanélküliek száma.” (KSH, 2010c) 

Az Országos Takarékpénztár (OTP) részvényei október 9-én jelentős, 22%-os esést produkáltak, de más 

részvények is, mint a MOL és a BUX is mélyzuhanásba kezdett. A bankok és az egész országra kiterjedő válság 

miatt a forint euró-árfolyama addig nem látott süllyedésbe kezdett, majd 2009 februárjában át is lépte a lélektani 

határnak tartott 300 forintos árfolyamot. A válság Magyarországra vonatkozó hatásainak csökkentésére a 

kormány 12 pontos intézkedési csomagot adott ki októberben. 

Október 27-én az IMF megállapodott Magyarországgal, melynek keretében 15,7 milliárd dolláros stabilizációs 

csomagjának fejében 300 milliárd forintos költségcsökkentést kért az országtól. A nagy arányú támogatás 

(Izlandnak korábban 2,1, Ukrajnának pedig 16,3 milliárd dolláros hitelkeretet biztosított) célja, hogy stabilizálja 

az ország gazdaságát és hosszútávon elősegítse a gazdasági növekedést. Ezen kívül az Európai Uniótól 8,1 

milliárd dollárt, a Világbanktól pedig további 1,3 milliárd dollár hitelkeretet kapott, amely tulajdonképpen 

megduplázta az ország nemzetközi tartalékait. 

A szocializmusban a legjobb teljesítményt felmutató, majd a kilencvenes években élenjáró Magyarország 

gazdasági növekedése napjainkra lelassult a térség országaihoz képest. Magyarországon a válság hatásai 2008 

második felétől érzékelhetőek közvetlenül, amely ismét a létszámleépítéseket és a munkanélküliséget állította 

előtérbe. Munkanélküliséggel leginkább sújtott csoportok közé tartoztak a szakképzetlenek és a fizikai 

munkások. 

A válságra adott munkaerő-piaci válaszok közül széles körben alkalmazták az (átmeneti) munkaidő-csökkentést. 

Ezzel elsősorban azok a vállalkozások éltek, akik a válságot átmenetinek ítélve így próbálták megtartani a 

képzett munkaerőt. Másik oldalról a teljes munkaidős szerződéseknek egy részét részmunkaidőssé módosították, 

így az álláshelyek összes száma változatlan maradt. Míg az előbbit leginkább az autóiparban, addig ez utóbbit a 

feldolgozóipar fizikai munkaköreiben alkalmazták. 

A tartós nehézségekkel küzdő cégeknél azonban a munkaidő-csökkentés sem hozott kielégítő eredményt, így 

azok vagy megszűntek, vagy létszámcsökkentésre kényszerültek. Összességében véve 2009 szeptemberében a 

versenyszféra 50 fő feletti, változatlan formában működő vállalkozásainál több mint 107 ezer fővel dolgoztak 

kevesebben, mint egy évvel korábban. Természetesen a létszámleépítés során először a kölcsönzött munkaerőtől 

váltak meg, majd a külföldi munkavállalók száma is 20%-kal mérséklődött a feldolgozóiparban. 2009 nyarától a 

megszorító intézkedések részeként „létszámstop” lépett életbe a közszférában is, ám tényleges leépítésre itt nem 

került sor. 2009 szeptembere és novembere között az állástalanok aránya elérte a 10,5%-ot. 

Magyarországon az üres álláshelyek száma 2008 óta folyamatosan csökken. A legnagyobb, több mint 60%-os 

csökkenés a feldolgozóiparban következett be, de az építőipart is hasonló tendencia jellemezte, míg a 

közigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyi és szociális ellátásban kevesebb volt a betöltetlen munkahelyek 

aránya. 

A munkanélküliségi ráta az EU-ban és hazánkban is emelkedni kezdett. A válság által leginkább érintett 

területnek számított az unióban az autóipar, az építőipar és a pénzügyi szolgáltatások, ennek ellenére a nők 

munkanélküliségi rátája 0,6%-al haladta meg a férfiak 7,4-os értékét, 2009-re azonban a férfiak 

munkanélküliségi rátája már 0,4%-al magasabb volt, a nőkre jellemző 10,1%-os rátánál. A munkanélküliség 

erősen befolyásolta a fiatal pályakezdők elhelyezkedési esélyeit is. 
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A kormány, részben még csak tervbe vett intézkedései – a nyugdíjkorhatár megemelése, a rokkantnyugdíjazás 

feltételeinek szigorítása, a felsőoktatás és a munkaerő-paci igényeknek az összehangolása valamint a GYES 

időtartamának korlátozása 3-ról 2 évre – a jövedelemmel rendelkező inaktívak potenciális körének szűkítését 

célozzák. Ennek oka, hogy a teljes inaktív sokaság a magyar munkaerőpiachoz viszonyítva igen nagyarányú, 

2009-es adatok szerint éves átlagban a 15-64 éves népesség 38,5%-a tartozott ide, miközben az EU15 átlaga 

27,4%, az EU27-é pedig 28,9% volt. Összességében tehát a 420 ezer munkanélküli mellett 2009-ben mintegy 

160-190 ezer gazdaságilag inaktívból állt a munkaerőpiac kínálati oldala. Ez utóbbi réteg mérete a válság 

ellenére változatlan maradt, de a munkaerő-piacra való belépésük jobban megnehezült a korábbi évekhez képest. 

A regisztrált munkanélküliek száma 2009 végére 605 ezer főre emelkedett, ezzel 26,7%-kal haladta meg az 

előző évi szintet. A válság hatásai legjobban a szakképzett munkaerő által betöltött munkahelyeket érintette, és 

nőtt a férfi álláskeresők száma is a nőkéhez viszonyítva. 

2010. második negyedévében a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma 3 millió 779 ezer fő volt, 0,5%-al 

kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 15-74 éves munkanélküliek száma 473 ezer fő volt, a 

munkanélküliségi ráta pedig 11,1%-os. Nemek szerinti megoszlás szerint a férfi munkanélküliek száma 42 

ezerrel (11,7%-os munkanélküliségi ráta), a nőké 30 ezerrel (10,5%-os munkanélküliségi ráta) nőtt egy év alatt. 

Az iparban 26 ezer fővel, az építőiparban 23 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel korábban, a 

szolgáltatási szektorban ellenben egy év alatt 9 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, amely döntően a 

közfoglalkoztatás kiterjesztésével magyarázható. A 25-54 éves korosztály – akik a munkaerőpiacon a legjobb 

munkavállalási korúnak számítanak – munkanélküliségi rátája 10,4%-os volt. A KSH adatai szerint a 

munkanélküliek 46%-a egy éve vagy annál is régebben keres állást, vagyis a munkanélküliség átlagos 

időtartama 18 hónapra növekedett az egy évvel korábbihoz képest 1,4 hónappal megemelkedve. 2010. második 

negyedévében a 15-64 évesek közül 2 millió 551 ezren voltak gazdaságilag inaktívak és bár az elmúlt egy évben 

csökkent a számuk, arányuk lényegében nem változott, mert a lényeges átrendeződés a foglalkoztatottak és a 

munkanélküliek körében történt. 

 

25. ábra. A regisztrált munkanélküliek aránya az aktív keresőkön belül. Forrás: ÁFSZ, saját szerkesztés 

Az ország valamennyi régiójában nőtt a munkanélküliség az elmúlt egy évben, valamint csökkent a külföldről 

Magyarországra betelepülő vállalkozások száma is. A válság kitörése óta kedvezőbb helyzetben lévő közép-

magyarországi, közép- és nyugat-dunántúli régiókban csökkent leginkább a foglalkoztatás és nőtt a 

munkanélküliség. A foglalkoztatás szempontjából legrosszabbnak minősülő észak-magyarországi és alföldi 

régiókban kisebb-nagyobb mértékben nőtt, illetve szinten maradt a foglalkoztatottság, de továbbra is Közép-

Magyarországon a legmagasabb a foglalkoztatási arány (53,8%) és Észak-Magyarországon a legalacsonyabb 

(42,9%). 
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26. ábra. A regionális különbségek alakulása. Forrás: ÁFSZ, saját szerkesztés 

A válság új foglalkoztatási prioritások bevezetését tette szükségessé. A „Munkahelyek megőrzéséért” 

elnevezésű program, a TÁMOP-2.3.3 programja valamint az SZMM és a regionális munkaügyi központok 

munkahelymegőrző támogatásai mind-mind azt a célt szolgálták, hogy a még meglévő munkahelyek ne 

szűnjenek meg. 

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet legfontosabb jellemzői 

Magyarországon napjainkban a korszerű piacgazdaság kiépítése zajlik, ami azt is jelenti, hogy még nem 

rendelkezünk jól működő munkaerőpiaccal. Ezt jelzi az is, hogy a hazai munkaerőpiacon a következő főbb 

működési zavarok tapasztalhatóak. 

• A munkanélküliség ugrásszerű megnövekedése mellett megfigyelhető az a határozott tendencia is, hogy igen 

dinamikusan növekszik a munkanélküliként eltöltött átlagos időtartam. Akinél ez bekövetkezik, nagyon nagy 

az esélye arra, hogy már vissza sem talál a munkaerőpiacra, illetve a foglalkoztatásba. 

• A munkanélküliek „törzsgárdájának” kialakulása és újratermelődése jelentős problémája a munkaerőpiac 

működésének. 

• A pályakezdők bejutása a munkaerőpiacra rendkívül megnehezült, számos esetben lehetetlenné vált. 

• A munkaerőpiac ma még viszonylag kevés – bár egyre több – jelzést ad a szakmai átképzésnek és 

továbbképzésnek annak érdekében, hogy a munkanélküliséget mérsékelni lehessen. 

A piac működési zavarai mellett meg kell említeni azt is, hogy az utóbbi időben jelentős előrelépés történt a 

munkaerő-piaci viszonyok alakulásában. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók egyre jobban elsajátítják a 

normális, a piacorientáltságú viselkedés alapelemeit. Ezek a piaci viselkedési normák a jövőben feltehetően 

elterjednek, és számottevő szerepet játszanak a korszerű szociális piacgazdaság létrehozásában. 

Összefoglalás 

A 2000-es években ismét növekedésnek indult a munkanélküliség mértéke, nőtt a regisztrált munkanélküliek 

száma, és nőttek a regionális különbségek. A válságra adott munkaerő-piaci válaszok nem voltak hatékonyak. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a mai munkaerőpiac legfontosabb jellemzőit. 

2. Ismertesse a 2008-as gazdasági válság hatásait. 
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5. fejezet - A munkaerőpiaci helyzet 
jellemzése 

Az ötödik témakör a munkaerőpiaci helyzet jellemzésével foglalkozik. Itt kerülnek kifejtésre a statisztikai 

fogalmak, a használt statisztikai mutatók, az intézmények, és a foglalkoztatáspolitika fogalomrendszere. 

Cél: Bemutatni, hogy mely intézmények milyen jellegzetes munkaügyi mutatószámokat használnak 

Magyarországon a hazai munkanélküliség és foglalkoztatás mérésére. 

Követelmény: A hallgató fedezze fel a két munkaerőpiaci intézmény felmérései közötti azonosságot és 

különbséget. 

1. 5.1. Statisztikai mutatók és azok forrásai 

Az első tanulási egység célja megértetni a hazánkban használt kétféle munkaerőpiaci mérés hátterét és 

jellemzőit, valamint az alkalmazott statisztikai mutatók tartalmát. 

Követelmény: A hallgató mutasson rá a KSH és az ÁFSZ közötti felmérések hasonlóságaira és azonosságaira. 

A munkaerőpiacon bizonyos mennyiségű és összetételű munkaerő-kereslet találkozik adott mennyiségű és 

összetételű munkaerő-kínálattal. A munkaerő-kereslet a gazdaság munkaerőigényét jelenti, azt, hogy a 

munkaadók milyen létszámú és adottságú munkaerőt foglalkoztatnak, vagy szeretnének foglalkoztatni. A 

munkaerő kínálati oldalán a lakosság azon része áll, akik képességeik és szándékaik szerint alkalmasak a 

társadalmi termelésben való részvételre, munkavégző képességüket áruba bocsátják a munkaerőpiacon. 

A munkaerőpiaci jellemzők vizsgálata a statisztika kiemelten fontos területe, többféle adatgyűjtés és felmérés 

foglalkozik egy-egy szegmenseinek megfigyelésével, elemzésével. A munkaerőpiac átfogó és folyamatos 

vizsgálatára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaerő-felméréséből állnak rendelkezésre adatok, ezen 

kívül fontos információforrás a munkanélküliség alakulására vonatkozóan a munkaügyi központokban (ÁFSZ) 

nyilvántartott álláskeresők regisztere; az intézmények adatszolgáltatására épülő létszámstatisztika; a 10 évente 

végrehajtott Népszámlálás, stb. Az eltérő adatforrások más-más számbavételi módszert alkalmazhatnak, így az 

adatok vizsgálatakor elengedhetetlen az adott forráshoz kapcsolódó definíciók figyelembevétele. 

A munkaerő-felmérés és a nyilvántartott álláskeresők regisztere alapvetően eltérő fogalmi meghatározásokat és 

módszertant használnak. Míg a KSH felmérése a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogalmi rendszerét 

használja, addig az ÁFSZ által nyilvántartott álláskeresők fogalma a hatályos jogszabályban kerül rögzítésre. 

Ahogy az uniós tagországok többségében, hazánkban is a kétféle módszer eltérő adatokat eredményez. Az, hogy 

melyik adatforrásból származó létszám a magasabb, főként az adott ország foglalkoztatáspolitikájától, a 

munkanélküli-ellátórendszer szigorúságától függ. A kevésbé szűkmarkú, sokelemű támogatási rendszerrel bíró 

országokban a nyilvántartott álláskeresők száma a magasabb (pl. Olaszország), míg ott, ahol a munkanélküliek 

kevés állami segítségre számíthatnak (pl. Törökország) az ILO szerinti létszám a több. 

Munkaerő-felmérés (MEF) 

A ’90-es években a gazdasági társadalmi rendszerváltást követően a tényleges munkaerőpiac kialakulásával 

merült fel az igény egy komplex, az összes munkaerőpiaci kategóriát átfogó, megfelelő gyakoriságú felmérésre. 

A KSH 1992-ben vezette be a munkaerő-felmérést, mely a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív 

(mintavételes) felvétel és alapvetően a 15–74 évesek gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Az adatgyűjtés 

célja, hogy a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását a nemzetközi statisztikai ajánlásoknak 

megfelelően, az ILO fogalmait felhasználva figyelje meg, a mindenkori munkaügyi szabályozástól, illetve annak 

változásától függetlenül. A felvétel során a KSH összeírói negyedévente mintegy 38 ezer háztartást keresnek fel 

a munkaerő-felmérés kérdőíveivel. 

Foglalkoztatott az, aki az adott héten (referenciahéten) legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát 

végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt 

távol. Jövedelmet biztosító munka minden olyan tevékenység, amely pénzjövedelmet eredményez, 

természetbeni juttatást biztosít, később realizálható jövedelem érdekében végeztek, vagy segítő családtagok 

végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében. Nem számít 
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ugyanakkor jövedelmet biztosító munkának az önként, ingyen végzett munka, segítség, a saját ház építése, 

felújítása, illetve a háztartásban vagy a ház körül végzett munka, kerti munka (amennyiben ennek eredménye 

saját fogyasztásra kerül). 

Munkanélkülinek tekintendő az a személy, aki: 

• az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből átmenetileg hiányzott; és 

• a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát; 

• két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást (illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül 

dolgozni kezd). 

Aktív munkakeresésnek minősül az alábbi tevékenységek bármelyike: ha valaki állami vagy magán-

munkaközvetítőn keresztül állás után érdeklődött, közvetlenül keresett meg munkáltatót, hirdetést olvasott vagy 

adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, felvételi tesztet írt vagy meghallgatáson 

volt, saját vállalkozásának indítását intézte. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fogalomrendszere 

Nyilvántartott álláskeresők 

A munkanélküliség kezelésére szolgáló eszközrendszer működtetésére és értékelésére kialakított adminisztratív 

nyilvántartás alapja az „A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. év IV. 

törvény”. Ez a jogszabály határozza meg, hogy ki tekinthető nyilvántartott álláskeresőnek, ki és milyen 

feltételekkel jogosult munkanélküli ellátásra, munkaerőpiaci szolgáltatás igénybevételére, stb. 

Nyilvántartott álláskereső az az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki 

munkaviszonnyal nem rendelkezik; öregségi nyugdíjra nem jogosult, nem nappali tagozatos tanuló; aktív 

foglalkoztatási eszközben (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem vesz részt; munkát vagy önálló 

foglalkozást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési 

megállapodást kötött. 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését 

követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 
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27. ábra. A munkanélküliek számában való eltérés a két intézmény mérései szerint. Forrás: ÁFSZ 

Összefoglalás 

Ebből a részből kiderül, hogy Magyarországon két intézmény is foglalkozik a munkanélküliség mérésével, a 

Központi Statisztikai hivatal és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Azonban a két mérés között jelentős eltérés 

mutatkozik, mert más-más szempontokat vesznek alapul a munkanélküliség három kritériuma tekintetében, a 

munkanélküliek száma tekintetében és a gazdaságilag aktív népesség tekintetében. 

Önellenőrző feladat 

1. Határozza meg, hogy mely munkanélküliségi mutatók azok, amelyekben eltér a KSH és az ÁFSZ felmérése. 

2. 5.2. A foglalkoztatáspolitika 

A tanulási egység célja bemutatni a foglalkoztatáspolitika teljes fogalomrendszerét 

Követelmény: A hallgató ismerje meg a foglalkoztatáspolitika fogalomrendszerét, tudja megfogalmazni a 

foglalkoztatáspolitikai definíciókat. Különböztesse meg a foglalkoztatáspolitikai eszközöket, és vezesse le az 

ÁFSZ szerepét. 

A foglalkoztatáspolitika fogalma 

A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső szabályozó rendszere, amelynek feladata a 

munkaerőpiaci kereslet és kínálat szabályozása. 

Ennek megvalósítása érdekében a foglalkoztatáspolitika feladata elősegíteni: 

• a munkaerőpiacra belépő kínálat nagyságának és szakmai/képzettségi struktúrájának olyan kialakítását, amely 

megfelel a kereslet igényeinek, 

• a munkaerőpiaci kínálat csökkentését, pl. a képzésben részt vevők számának vagy a képzési idő hosszának 

növelését, 

• a munkaerő-kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb folyamatos igazodását, (hogy a munkavállaló 

ezzel meg tudja előzni a munkahely elvesztését, illetve mobilitási készségével és képességével, a 

munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével fel tudja gyorsítani az új munkahely megtalálását), 

• a munkaerő-kereslet növekedését, olyan nagyságának és struktúrájának kialakítását, amely minél teljesebb 

mértékben képes foglalkoztatni a kínálatként megjelenő munkaerőt, 

• a társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve alapján azok megélhetésének biztosítását, akik önhibájukon 

kívül kerültek ki a munkaerőpiacról. 

A foglalkoztatás természetesen nem elszigetelt jelenség, hanem része és következménye a társadalmi-gazdasági 

folyamatoknak. 

Egyéb politikák, amik befolyásolják a foglalkoztatási folyamatokat, pl.: 

• a gazdaságpolitika: formálja a gazdaság növekedési pályáját, ösztönzi vagy fékezi a termelést és a beruházást, 

ezzel alakítja a munkaerő-keresletet is, 

• a monetáris és fiskális politika: az árszínvonal, a vállalkozások és a háztartások jövedelmi folyamatainak 

szabályozásával, a munkaerő árának alakításával ösztönzi vagy korlátozza a foglalkoztatást, 

• a népesedéspolitika: befolyásolja a demográfiai folyamatokat, a munkaképes korú korosztályok nagyságát és 

gazdasági aktivitását, és ezzel a munkaerő kínálat alakulását, 

• az oktatáspolitika: az iskolai képzés kiterjesztésével kitolhatja a munkaerőpiacra való belépés időpontját, 

alakítja munkaerő képzettségének jellegét és színvonalát, ezzel a mobilitási képességet, 
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• a jövedelempolitika: szabályozza a vásárlóerőt, a kereseti színvonalat, ezen keresztül a munkavállalási 

hajlandóságot illetve a foglalkoztatási szándékot, 

• a szociálpolitika: az elesettek, önhibájukon kívül munka nélkül maradottak megélhetésének biztosításával 

tehermentesítheti a foglalkoztatáspolitikát, 

• a jog: meghatározza a foglalkoztatási, szerződés-kötési, felmondási szabályokat, jogi garanciákat teremthet a 

munkaerőpiaci szereplők számára, 

• a szociális partnerség: az érdekegyeztetés különböző szintjeivel és formáival segítheti a keletkezett 

feszültségek feloldását, a munkaerőpiaci partnerek együttműködését. 

A foglalkoztatáspolitika modelljei 

1. A teljes foglakoztatás szocialista a modellje: 

Ez a modell elsősorban társadalmi-politikai nézőpontból indul ki. Annak érdekében, hogy megvalósuljanak a 

szociális dimenziót magában foglaló politikai célok, a politika és az állam kvázi kötelező normává emeli a 

munkavállalást, a másik oldalon pedig létrehoz és létrehozat annyi munkahelyet, amely teljes egészében 

felszívja a munkaerő-kínálatot, még akkor is, ha ezáltal jelentős mértékű rejtett, üzemen belüli 

túlfoglalkoztatás (belső munkanélküliség) keletkezik. Ezáltal viszont törvényszerűen háttérbe szorulnak a 

gazdasági, hatékonysági követelmények, teljesítmény-hiány keletkezik. A társadalmi-politikai szempontok 

abszolutizálásának ára az alacsony teljesítmény, a világpiaci mércével mérve nem megfelelő termelékenység, 

és a nyomott életszínvonal. 

2. A foglalkoztatás általános piaci modellje: 

A piacgazdaság a munkaerőpiac autonómiáját tekinti elsődlegesnek, és csak ennek keretei között jelennek 

meg a társadalmi, szociális megfontolások. A piaci koordinációs elv kiinduló pontja az, hogy az áru- és 

tőkepiac mellett a munkaerőpiac számára is szabad működési feltételeket kell biztosítani. Ilyen keretek között 

a foglalkoztatáspolitika természetesen nem garantálhatja sem a munkahelyet, sem a szakmában maradást, 

sem a munkanélküliség elkerülését vagy megszüntetését. A foglalkoztatás hatékonyságát tekinti alapvető 

követelménynek, a gazdálkodó szervek csak annyi munkaerőt foglalkoztatnak, amennyi számukra szükséges 

és gazdaságos, vagyis szükségszerűen kialakul a munkanélküliség, a jövedelmek polarizálódása, a társadalom 

perifériáján élők viszonylag széles rétege. 

3. A teljes foglalkoztatottság piaci keretek között: 

A teljes foglalkoztatás, mint társadalmi-gazdasági cél a piacgazdaságokban is megjelenik. Alapvető 

társadalmi cél a munkanélküliség, létbizonytalanság, kirekesztettség feloldása, és ezzel párhuzamos 

gazdasági cél a rendelkezésre álló munkaerő-kapacitás teljesebb kihasználása, ezáltal a termelés, a 

teljesítmény növelése. Nem tekintik tabu-témának a munkanélküliséget, amelyet a politika önkényesen 

kiiktathat a gazdasági szótárakból és a statisztika sem regisztrál. Másrészt annak is tudatában vannak, hogy 

egy dinamikus, mozgásban lévő gazdaságban gyakorlatilag elkerülhetetlen egy kisebb-nagyobb súrlódásos 

munkanélküliség. Egy alacsonyabb szintű munkanélküliség egyébként is, „kezelhető", még nem okoz 

jelentős társadalmi feszültséget. 

A foglalkoztatáspolitika törvényi szabályozása 

A foglalkoztatás eszközrendszerét a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

foglalkoztatási törvény (a többször módosí¬tott 1991. évi IV. tv., a továbbiakban Flt.) szabályozza. 

A törvény abból indul ki, hogy a munkaügyi folyamatokat döntően a munkaerőpiac határozza meg, de emellé ki 

kell építeni a feszültségeket kezelni tudó, szociális feladatokat ellátó intézményrendszert: be kell vonni a 

szociális partnereket, törvényi garanciákat kell biztosítani a munkaadók és munkavállalók számára, létre kell 

hozni a megfelelő döntési mechanizmust és esz¬közrendszert. 

Foglalkoztatáspolitikai alapelvek 

• a munkaerő-piaci szereplők (a Kormány, a helyi önkormányzatok, a munkaadók és munkavállalásra 

jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei) együttműködési kötelezettsége, 
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• a hátrányos megkülönböztetés tilalma, (ami nem zárja ki azt, hogy a hátrányos helyzetben lévőket 

többletjogosultságok illessék meg), 

• a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulását országosan kiépített munkaerő-piaci szervezet segíti elő, 

• az érdekegyeztetés: a munkaerőpiac szereplői közreműködnek a munkaerő-piaci szervezet irányításában, 

egyeztetnek az országos és regionális foglalkoztatási célok kialakításában, illetve az eszközök 

működtetésében, 

• az állami munkaerő-piaci szervezetek ingyenesen biztosítják a munkaadók és munkavállalók számára az alap-

szolgáltatást, de emellett lehetséges a magán-munkaközvetítés (munkaerő-piaci szolgáltató intézmények 

működése) is, 

• a foglalkoztatási feszültségek megelőzése, kezelése és lehetséges feloldása érdekében elsősorban a 

foglalkoztatást elősegítő támogatásokat, az ún. aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket kell alkalmazni, 

illetve azt a foglalkoztatáspolitika körébe nem tartozó (területfejlesztési, oktatási stb.) eszközök 

alkalmazásával is elő kell segíteni, 

• a finanszírozási források többcsatornás előteremtése. 

A foglalkoztatáspolitika hazai intézményrendszere 

Az intézményrendszer gerincét egy hivatalos, alapvetően állami szerkezeti struktúra alkotja, amelyet kiegészít 

egy érdekegyeztetési mechanizmus. 

I. Kormányzati szint: 

A kormány egészén belül a foglalkoztatáspolitika alapvető irányítója a Minisztérium, melynek feladata, hogy: 

II. Országos szint 

Állami Foglakoztatási Szolgálat (Több intézmény összefoglaló neve!): http://www.afsz.hu/ 

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszere 

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerét aktív és passzív eszközök alkotják 

Az aktív eszközök azok, amelyek a foglalkoztatottság növelését célozzák. A munkahelyek és foglalkoztatási 

lehetőségek létrehozásának elősegítésére irányuló jogi, pénzügyi, beruházási stb. konstrukciókat lehet ide 

sorolni, amelyek a munkaadók foglalkoztatási képességének, hajlandóságának és lehetőségének elősegítését 

célozzák. 

A passzív eszközök azok, amelyek a munka nélkül maradt emberek segélyezését szolgálják. Ez azért passzív, 

mert nem tudja közvetlenül befolyásolni foglalkoztatást. 

Az Flt szerint: 

Aktív eszközök: 

• A munkaerőpiac mobilitási feltételeinek javítása 

• A kínálat szakmai-képzettségi struktúrájának a kereslethez igazítása 

• A térbeli mobilitás lehetőségének, feltételeinek javítása 

• Az információ-ellátottság javítása 

• Matching (munkapiac szereplőinek találkozása) 

• A munkavállalási készség javítása, az érdekeltség erősítése 

• A versenyképesség növelése 
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• A vállalkozások versenyképességének, fejlődésének támogatása 

• Beruházás, adó, TB, adminisztráció 

• Foglalkoztatást ösztönző bérpolitika 

• Innováció, műszaki fejlesztés 

• Az infrastrukturális feltételek javítása 

• Fellépés a fekete piaccal szemben 

• A munkahelyek megtartása 

• Munkahelyek létrehozása, a foglalkoztatás bővítése 

• A munkahelyteremtés elősegítése, ösztönzése, támogatása 

• A gazdaságfejlesztési programok, területfejlesztési lehetőségek kihasználása 

• A kistérségek foglalkoztatási szerepének növelése 

Passzív eszközök: 

A magyar munkanélküli-ellátórendszer egyik fontos alapelve, hogy álláskeresési támogatásban csak az állami 

foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső részesülhet. Az álláskeresési támogatások három fő típusát 

határolhatjuk el: 

• az álláskeresési járadékot, 

• az álláskeresési segélyt 

• a költségtérítést. 

Álláskeresési járadék 

Az álláskeresési járadék annak az álláskeresőnek állapítható meg – további jogszabályi feltételek egyidejű 

fennállása esetén –, aki az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal 

rendelkezik. A járadék folyósításának legrövidebb időtartama 73 nap, míg a leghosszabb időtartama 270 nap. Az 

álláskeresési járadékfolyósítási idő két szakaszra oszlik. Az első szakasz időtartama a folyósítási idő fele, de 

legfeljebb 91 nap, amelyben az álláskeresési járadék összege a korábbi négy naptári negyedévben elért 

átlagkereset 60%-a, figyelembe véve a járadék alsó és felső határát. Az alsó határ az álláskeresési járadékra való 

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a, a felső határ pedig a mindenkor hatályos minimálbér 

120%-a. (Amennyiben a fentiek alapján kiszámított átlagkereset az álláskeresési járadék alsó határánál 

alacsonyabb, az álláskeresési járadék a folyósítási idő mindkét szakaszában az átlagkeresettel megegyező 

összeg.) A második szakasz időtartama a hátralévő jogosultsági napok száma, legfeljebb 179 nap. A járadék 

mértéke ebben a szakaszban egységesen a minimálbér 60%-a. 

Álláskeresési segély 

Határozott összegű támogatás, melynek mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező 

legkisebb munkabér 40%-a. 

Álláskeresési segélyre azok az álláskeresők szerezhetnek jogosultságot, akik 

• részére az álláskeresési járadékot legalább 180 nap időtartamra állapították meg, és annak folyósítását a 

folyósítási idő kimerítése miatt szüntették meg, továbbá kérelmüket az álláskeresési járadék folyósításának 

megszüntetésétől számított 30 napon belül benyújtották; 

• az álláskeresővé válásukat megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkeznek, és 

álláskeresési járadékra nem jogosultak; 
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• a kérelem benyújtásának időpontjában a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt 

évük hiányzik, és legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesültek, továbbá az álláskeresési járadék 

folyósítása időtartamát kimerítették, illetve a járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül 

betöltik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkeznek az öregségi nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati idővel. 

A költségtérítés 

A költségtérítés keretében az álláskeresőnek az álláskeresési ellátásokkal, valamint a munkahelykereséssel 

kapcsolatos (ideértve a lakóhelytől a munkaügyi kirendeltséghez történő oda- és visszautazást, valamint a 

munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges 

utazást is), tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költségeit a 

munkaügyi központ kirendeltsége megtéríti. A jogszabály által meghatározott kivételes esetekben az álláskereső 

részére az indokolt helyi utazási költségek is megtéríthetők. 

A vállalkozói járadék 

A fenti álláskeresési támogatásokon túl létező ellátási forma a vállalkozói járadék, mely az egyéni és a társas 

vállalkozók számára biztosít pénzbeli ellátást álláskeresővé válásuk esetére, az álláskeresési járadékkal 

alapvetően analóg szabályozás mellett. 

Az ÁFSZ intézményrendszere 

A foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos állami feladatokat hazánkban 

országosan kiépített szervezet látja el. Az ÁFSZ több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza. A 

munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében 1991-től törvényi szintű 

szabályok határozzák meg azokat az ellátásokat és támogatásokat, amelyeket a szervezet alkalmaz, és amelyek a 

munkaerő-piaci helyzet javítását célozták, illetve célozzák meg. Az ÁFSZ feladata a kormány 

foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósítása. 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a következő szervekből áll: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, regionális 

munkaügyi központok. 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, külön jogszabályban 

meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági, valamint rehabilitációs, a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a társadalmi párbeszéd működtetésével 

összefüggő feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv 

(székhelye: Budapest). 

A hivatal élén a főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. 

A regionális munkaügyi központok (a továbbiakban: munkaügyi központ) – számuk összesen hét – központi 

szervezetből és kirendeltségekből állnak. A munkaügyi központ élén főigazgató áll, aki felett a munkáltatói 

jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. 

A munkaügyi központ kirendeltségei – számuk több mint 176 – tevékenységi köréből a legfontosabbak, hogy 

végzik az álláskeresők nyilvántartásba vételével, valamint az álláskeresési támogatási formákra való jogosultság 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos feladatokat. Munkaközvetítést végeznek, és egyéb munkaerő-

piaci szolgáltatásokat nyújtanak. Fő szabályként az egyes foglalkoztatáspolitikai támogatások megállapításával, 

folyósításával kapcsolatos teendők is ide tartoznak. 

A kirendeltségek közül – speciális funkciójuk miatt – ki kell emelni az úgynevezett kirendeltség és szolgáltató 

központokat, melyek fő szabályként a megyeszékhelyeken működnek. Ezek a hagyományos kirendeltségi 

funkciókon túl szakképzett tanácsadók közreműködésével a megye más kirendeltségein nyilvántartott ügyfelek 

számára is nyújtanak humánszolgáltatásokat. Itt működnek továbbá az úgynevezett rehabilitációs információs 

centrumok, melyek a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára végeznek speciális információnyújtást, 

tanácsadást. 

Szót kell még ejteni a regionalitás elvén működő képző központokról, melyek képzési feladatokat látnak el. A 

képző központ élén az igazgató áll, akit a hivatal főigazgatójának, valamint a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium államtitkárának javaslatára a képző központ többi alapító szervének egyetértésével a miniszter bíz 
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meg, illetve vonja vissza a megbízást. Az igazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a hivatal 

főigazgatója gyakorolja. 

Összefoglalás 

Ez a tanulási egység széleskörűen vázolja fel a foglalkoztatáspolitika fogalomrendszerét, a meghatározáson, 

modelleken, törvényi szabályozáson, alapelveken, nemzetközi normákon át egészen az eszközrendszerig. 

Önellenőrző feladatok 

1. Hogyan határozható meg a foglalkoztatáspolitika? 

2. Sorolja fel, hogy milyen részpolitikákkal van kapcsolatban a foglalkoztatáspolitika. 

3. Ismertesse a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeit 
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6. fejezet - Foglalkoztatáspolitika 
Kelet-Európában az Európai Uniós 
csatlakozásig 

A hatodik témakör a foglalkoztatáspolitika alakulásának folyamatát vázolja fel Kelet-Európában a II. 

világháborút követően egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Ezen belül külön elemzi és mutatja be a 

munkaerőpiac jellemzőit a szocializmusban és az átmenet időszakában. 

Cél: Felismertetni a korai munkaerőpiac jellemzőit. 

Követelmény: A hallgató fogalmazza meg a szocializmus munkaerőpiacának előnyeit és hiányosságait. Ismerje 

fel a munkanélküliség speciális vonásait. 

1. 6.1. A munkaerőpiac jellemzői a szocializmusban 

A tanulási egység célja ismertetni a korai munkaerőpiac jellemzőit, tudatosítani, hogy miként hatottak a 

szocializmus előnyei és hiányosságai a munkaerőpiacon. 

Követelmény: A hallgató tudjon különbséget tenni a tervgazdaság és piacgazdaság munkaerőpiaca között. 

Világítsa meg példákkal a korai munkaerőpiac jellemzőit. 

A szocialista munkaerőpiac 

A piacgazdaság felé történő elmozdulás központi szerepet játszott a közép- és kelet-európai 

reformfolyamatokban. Ez éppúgy igaz volt a munkaerőpiacra, mint a gazdaság más szeleteire. A hatékony 

munkaerőpiac azért lényeges, mert elősegíti, hogy a munkások olyan munkahelyekre kerüljenek, ahol munkájuk 

a legtermelékenyebb lehet. 

Széles körben elterjedt nézet, hogy az átmenet előtt az érintett országokban a munkaerő elosztása hasonlatos 

volt az energia, a nyersanyagok vagy a javak központilag tervezett allokációjához. Gyakorta feltételezték, hogy 

a munkásokat is a tervezők irányították egy meghatározott munkára, vállalathoz vagy régióba, és kötelező volt 

ott is maradniuk. Ez az elképzelés a sztálinista korszakban gyökerezik, amikor a munkásoknak megtiltották, 

hogy munkahelyet változtassanak, és a szakembereket vagy a szakmunkásokat akár erőszakkal is az egyik 

vállalattól a másikhoz helyezhették. Az 1950-es évek közepén, a sztálinista korszak letűnésével azonban a 

foglalkoztatás elvei és kisebb mértékben a bérek megállapítása is sok szempontból megváltozott, hasonlatosabbá 

vált a piacgazdasági rendszerekhez. A munkaerőpiac sokkal inkább piac lett, mint más piacok. Néhány, 

továbbra is központilag meghatározott munkakör kivételével a munkások megválaszthatták munkájukat vagy 

foglalkozásukat, a munkavégzés helyét és szabadon változtathattak munkahelyet. A Szovjetunióban sem 

bizonyítható, pedig ott a kötöttségek szélesebb körben fennmaradtak, hogy ténylegesen kötelezték volna a 

munkáltatókat adott munkások felvételére, vagy a munkásokat bizonyos munkakörök elfogadására. A 

munkaadók legálisan elbocsáthatták a dolgozókat, és bár, az állami munkaerő-szolgálatok Lengyelországban az 

1950-es évek óta, a Szovjetunióban az 1960-as évek óta és más országokban is léteztek, nem játszottak 

szükségképpen monopolszerepet a munkaerő elosztásában. 

A bérekkel kapcsolatos korlátozások erőteljesebbek voltak. Egyes országokban, például Bulgáriában, 

Csehszlovákiában és a Szovjetunióban „tudományos" bérszámítási módszereket alakítottak ki. A munkakörök 

osztályozását a teljesítmény szintje, a ledolgozott munkaórák, a területi együtthatók és más szempontok alapján 

végezték el. Más országokban, például Magyarországon és Lengyelországban a központi tarifarendszeren 

alapuló bérrendszert a kormányzat és az ágazati szakszervezetek közötti tárgyalások alapján kialakított felső és 

alsó bérhatárok váltották fel. 

Az eltérő időszakok összetévesztésének elkerülése érdekében érdemes megkülönböztetni a hagyományos (korai 

vagy sztálinista) munkaerőpiacot és a megreformált (késő vagy posztsztálinista) piacot. 

Az 1950-es évek közepén a korai munkaerőpiac öt általános jellemzőjét változtatták meg alapvetően: 
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• a munkavégzés kötelezettsége. A munkásoknak nem csupán garantálták a munkavégzés jogát, de kötelezték 

is őket munkavállalásra (a munkaerőpiacról kimaradókat „parazitáknak" tekintették). Ezért Közép- és Kelet-

Európa országaiban nem volt ellátási rendszer a munkanélküliek számára. Az volt az alapelv, hogy „aki nem 

dolgozik, ne is egyék". A hiányzás és a késés gyakran büntetőeljárást vont maga után; 

• a végzős főiskolások és egyetemisták kötelező elhelyezése. Egyes országokban az államnak jogában állt a 

főiskolák és egyetemek végzős hallgatóit néhány évre meghatározott területen elhelyezni. A diákok térbeni 

elosztásával kapcsolatos állami jogosítványt (például távoli területekre) olyan eszköznek tekintették, amellyel 

a fiatalok viszonozhatják a társadalomnak az ingyenes oktatást. A kötelezettség megkerülése azonban még az 

olyan országokban is gyakori volt, mint a Szovjetunió, ahol a rendszer a legszigorúbb volt; 

• kényszermunka. A Szovjetunióban és néhány más országban építőipari tevékenységet, bányászatot és 

erdőművelést végző munkatáborokat állítottak fel. A kényszermunka jelentős gazdasági hasznot hajthatott a 

kollektivizálás és az iparosítás kezdetén; 

• mozgósító kampányok. Néhány szervezet, különösen az ifjúsági tömegszervezetek gyakran toboroztak félig-

meddig önkéntes munkára dolgozókat és diákokat speciális feladatok elvégzésére, például építkezésekre, 

mezőgazdasági feladatokra vagy aratásra. Ezek a megoldások helyettesítették a bérjellegű megoldásokat, 

amikor gyorsan kellett a munkaerőt mozgósítani; 

• a városokba költözés szigorú ellenőrzése. Bevezették a belföldre szóló útlevelet, vagy az állandó 

letelepedés engedélyezését. Kezdetben, széles körben alkalmazták ezt a megoldást, később azonban csak 

néhány városban. A fő célnak azt tekintették, hogy megakadályozzák a parasztok falvakból városokba 

költözését. 

Ezeket a szabályokat az 1970-es és 1980-as években eltörölték vagy lényegesen enyhítették. A változtatás üteme 

a különböző országokban eltért, Magyarország és Lengyelország előbbre járt a többieknél. Így a rendszerváltás 

előtti időszakban a munkaerőpiac erősen elütött a hagyományos munkaerőpiactól: különböző eredetű jellemzői 

miatt bizonyos értelemben inkább eklektikusnak volt tekinthető. Az alábbiakban a kései, posztsztálinista 

rendszer főbb vonásait tekintjük át. 

1. A posztsztálinista időszakban az országok többségében megmaradt a foglalkoztatás biztonsága, a dolgozók 

szabadon változtathatták állásukat és a munkavégzés helyét. Bár mobilitásukat nehezítette a lakáshelyzet és a 

rendszer sajátos adminisztratív korlátozása, mozoghattak, és többé-kevés garantálták számukra az 

elhelyezkedést és a foglalkoztatás biztonságát. E három lehetőség együttese aligha volt elérhető a nyugati 

országokban. 

2. Lényeges szociális juttatások társultak a foglalkoztatáshoz. Bizonyos értelemben mindenki 

közalkalmazottnak számított, s tudhatta, hogy meglehetősen tág határok között a juttatások függetlenek a 

teljesítményétől. Az ellátások köre – függetlenül attól, hogy dolgoztak, vagy eltartottak voltak – a 

családtagokra is kiterjedt. 

3. A munkásokat mélyebben bevonták a vállalati ügyekbe, mint azt gondolnánk. A gyárak csaknem minden 

alkalmazottja – legyen betanított munkás, portás, mérnök, vagy vezető – ugyanahhoz az ágazati alapon 

szerveződött országos szakszervezethez tartozott. A szakszervezeti szervezettség – bár a tagság nem volt 

kötelező – rendkívül magas volt, mert ez néhány szociális juttatás megszerzésében előnyökkel járt. 

4. Magas volt a munkaerő-piaci részvétel. Közép- és Kelet-Európa országai – főként a nők jelentősebb 

gazdasági aktivitásának köszönhetően – magasabb munkaerő-piaci részvételt értek el, mint a fejlett ipari 

országok. 

Hiányosságok: előnyök mellett súlyos fogyatékosságok is előfordultak (néha ugyannak az éremnek a másik 

oldalaként). 

1. A munka termelékenysége alacsony volt; a bérek nem voltak összefüggésben a termelékenységgel, s 

ennek számos komoly következménye lett; nem volt megfelelő a munkanélküliség megközelítése; a béralku 

rendszere hozzájárult az inflációs nyomáshoz; a foglalkoztatás szinte teljesen az iparba és a mezőgazdaságba 

koncentrálódott; és a nemzetközi érdeklődés nagyon korlátozott volt. 

2. A régi rendszer nem fordított kellő figyelmet a munkanélküliségre. A probléma gyökere, hogy a 

kormányzat tagadta a munkanélküliség létezését és ennek következtében hiányos volt a munkanélküliséggel 
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kapcsolatos politika. Kétféle káros hatás keletkezett: a rejtett munkanélküliség és a tényleges munkanélküliek 

segítésének elmulasztása. 

A rejtett munkanélküliség a fő káros örökség. A régi rendszer legfőbb erénye – a nyílt munkanélküliség hiánya 

– csak azért valósulhatott meg, mert rejtett munkanélküliség helyettesítette. Ezt a „teljes foglalkoztatás 

túltervezése”, az árarányok torzulása, a puha költségvetési korlátok és a hiányok idézték elő. A rejtett 

munkanélküliség az extenzív iparosítási szakasz végeztével növekedett. Ekkor már a munkaerő-tartalékok 

felszívódtak, és Csehszlovákiában 1979-ben a munkaerő kb. 15%-át, Lengyelországban 1987-ben több mint 

25%-át érték el. A rejtett munkanélküliség közvetlen költségei közé tartozik az a teljesítmény-kiesés, ami azért 

keletkezik, mert nem azok a vállalatok alkalmazzák a munkásokat, amelyekben javítani lehetne a termelési 

eredményeket; a gyenge munkafegyelem, valamint a túlfűtött munkaerő-keresletből adódó nagyfokú ötletszerű 

munkaerő-mobilitás. 

A munkanélküliek támogatásának hiánya a foglalkoztatás biztonságának következménye volt. Bár a 

munkanélküliség alacsony volt, némi szezonális, és strukturális munkanélküliség előfordult. Nem létezett 

munkanélküli ellátás, a szociális segélyezés csak néhány sebezhető csoportra korlátozódott. Az úgynevezett 

munkaközvetítő hivatalok elsősorban a munkaerő-tartalékot mozgósították, főként a mezőgazdasági dolgozók 

iparba irányításával. 

Összefoglalás 

Az eltérő időszakok összetévesztésének elkerülése érdekében érdemes megkülönböztetni a hagyományos (korai 

vagy sztálinista) munkaerőpiacot és a megreformált (késő vagy posztsztálinista) piacot a szocializmus időszakán 

belül, amelyben a munkanélküliek támogatásának hiánya a foglalkoztatás biztonságának következménye volt 

Önellenőrző feladatok 

1. Sorolja fel a korai munkaerőpiac jellemzőit! 

2. Mik a kései munkaerőpiac előnyei és fogyatékosságai? 

2. 6.2. A munkaerőpiac sajátosságai az átmenet 
időszakában 

A tanulási egység célja megértetni a munkaerőpiac átmeneti állapotának folyamatait és felismertetni. Ismerje fel 

a munkanélküliség speciális vonásait. 

Követelmény: A hallgató tudja részletes leírást adni a munkanélküliség specifikus karakterisztikáiról. Tudja 

megfogalmazni a eszközök jellemzőit. 

A munkaerőpiac jellegzetességei 

A munkanélküliség elkerülhetetlen a szabad piacgazdaságokban, ezért Közép- és Kelet Európában a 

rendszerváltások után már nem volt elfogadható a korábban megfogalmazott cél, hogy egyáltalán ne legyen 

munkanélküliség. A helyes cél inkább az volt, hogy az átmenet során mérsékelt legyen a munkanélküliség 

növekedése, később pedig elfogadhatóan alacsony maradjon a munkanélküliek aránya. A piacgazdaságban a 

teljes foglalkoztatás mindenekelőtt a jól működő munkaerőpiac függvénye, hiszen a munkahelyek többségét a 

piacra termelő magántulajdonú vállalatok biztosítják. Hosszabb távon Közép- és Kelet-Európában is a 

magánszektor növekedésén és a hatékony munkaerőpiac infrastruktúrájának kialakulásán múlik a foglalkoztatás 

normalizálódása. 

A politikai eszközökkel kapcsolatosan elmondható, hogy Közép- és Kelet-Európa kontextusában az aktív 

munkaerő-piaci politikák három, a munkanélküliség más és más összetevőjét hangsúlyozó típusba sorolhatók. 

Bár a munkanélküliség keletkezésének okai időben és országonként eltérő intenzitással jelentkeztek és három 

különböző dimenzió különíthető el, amelyek eltérő politikai válaszokat igényeltek: 

• rövid és középtávon az egész gazdaságot átható munkanélküliség a megrázkódtatások együttesének 

következménye. Közéjük tartozik a makrogazdasági stabilizáció hatása és a kereslet zuhanása, a 

tervgazdálkodás és a KGST összeomlása, valamint sok gazdaságban az importált energia és nyersanyag 

árának ugrásszerű emelkedése. Ezek a megrázkódtatások a gazdaság egészében csökkentették a munkaerő-

keresletet, bár hatásuk egyes szektorokban súlyosabb, mint másutt. 
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• középtávon a strukturális munkanélküliség olyan szektorális egyensúlytalanságok következménye, amelyek 

mögött az árarányok változása, a világgazdasági hatások, a modern technológiai és vezetési gyakorlat 

húzódott meg. Ezek, az átmenet egész folyamata szempontjából alapvető megrázkódtatások szükségessé 

tették a gazdasági szerkezetváltást és a munkaerő egyik szektorból a másikba történő átjuttatását. Az 

átképzésre és a munkaerő-mobilitására irányuló aktív munkaerő-piaci politikák ezen a területen 

kulcsfontosságúak. 

• hosszú távon is alkalmazkodnia kellett a munkaerőpiacnak ahhoz a helyzethez, amelyben a központi 

tervutasításos gazdaság munkaerő-túlkínálatát a munkanélküliség állandó jelenléte váltotta fel. A 

piacgazdaságok többségében elsősorban a közszektor felelős a szakképzetlen és betanított munkásokat segítő 

munkaügyi szolgálatok működtetéséért. 

A munkanélküliség speciális vonásai: 

• Közép- és Kelet-Európában a gyáriparban a foglalkoztatás mintegy kétszerese volt a 

piacgazdaságokénak Így a gyáriparnak átlagosan a munkások mintegy 50%-át kellett várhatóan elbocsátania 

az átmenet során. Sok iparágnak és vállalatnak még nagyobb árat kellett fizetnie az alkalmazkodásért, többek 

között számos vállalat bezárására is sor került. 

• a vállalatok bezárása nagymérvű munkanélküliséget idézett elő egyes településeken. Ez azokon a 

helyeken jelentett különleges gondot, ahol a foglalkoztatás egyetlen állami vállalatnál összpontosult. A 

munkanélküliségi ráta regionális szóródása nagyobb volt, mint sok nyugati gazdaságban. Ez részben annak 

tudható be, hogy a régiók maguk kisebbek, részben pedig annak, ami még fontosabb, hogy a termelés 

koncentrációja magasabb. 

• bár sok országban, a munkanélküliség kezdetben főként az értelmiségiek és a szakmunkások körében 

lépett fel, az összeomlás mélyülésével a szakképzetlen munkások munkanélküliségi rátája is emelkedni 

kezdett. Közép- és Kelet-Európa országainak többségében - a piacgazdaságok zöméhez hasonlóan - a 

szakképzetlen munkások munkanélküliségi aránya volt a legmagasabb. 

• a szerkezetváltás kezdeti szakaszában a nőket súlyosabban érintette a munkanélküliség, mint a férfiakat: 

gyakrabban bocsátották el őket és az újraalkalmaztatásuk esélye is kisebb volt. Idővel az első tényező 

veszített jelentőségéből, hiszen az elbocsátás a férfiakat és a nőket egyaránt érinti. Az új munkahelyhez jutás 

valószínűsége azonban még mindig kisebb a nők körében. 

• minden országban nagyon magas a fiatalok munkanélküliségi rátája, sokszor az átlagos érték három-

négyszerese. A piacgazdaságokban rossz időkben a vállalatok a meglévő dolgozók védelmére törekszenek, s 

nem vesznek fel új munkásokat. 

Az átmenet során a munkaerőpiacok szembeötlő vonása, hogy rendkívül alacsony a munkanélküliségből 

kikerülők aránya. A Cseh Köztársaság kivételével, jóval kisebb a munkanélküliek esélye arra, hogy viszonylag 

gyorsan új munkahelyet találjanak, mint a fejlett gazdaságokban. Ezek az országok a tartós munkanélküliség 

súlyosbodó problémájával néznek szembe. 

Az átmenet első éveit Közép- és Kelet-Európa országainak többségében az jellemezte, hogy a vállalatok 

ódzkodtak a nagymértékű elbocsátásoktól. Az eredmények romlását inkább a munkaidő vagy a bérek, mint a 

foglalkoztatás csökkentésével ellensúlyozták. Ennek következtében a munkanélküliség kezdetben a 

munkaerőpiacra újonnan belépőkre (fiatalok), a kisgyermekes anyákra és az idősebb dolgozókra 

koncentrálódott. Ez az időszak lehetőséget teremtett a kormányoknak arra, hogy még a nagyarányú 

létszámcsökkentések előtt módosítsák politikájukat. 

A foglalkoztatáspolitikai eszközök karakterisztikái: 

Az aktív munkaerő-piaci politikák célja, hogy segítsenek a munkanélkülieknek visszatérni a munka világába 

(szemben a pénzbeni támogatást nyújtó passzív politikával). Miért van egyáltalán szükség ilyen eszközökre? 

Ezáltal lehet megvédeni a háztartásokat az olyan mérvű jövedelemingadozásoktól, amelyeket a döntéshozók már 

nem tartanak elfogadhatónak. Magánbiztosítás híján az államnak kellett szerepet vállalnia a munkavállalás 

lehetőségétől megfosztott egyének életkörülményeinek támogatásában. Ez a biztosítás nyújthat pénzbeni 

ellátást, enyhítheti a munkaerő-piaci megrázkódtatásokat, vagy segíthet az embereknek új munkahelyet találni. 

Az aktív és passzív eszközök közötti arány – feltéve, hogy létezik olyan elkötelezettség, hogy valamennyi 

segítséget nyújtsanak a munkanélkülieknek – részben relatív költségeiken, részben a munkaerőpiac működésére 
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gyakorolt pozitív és negatív gazdasági hatásaikon múlik. Az aktív eszközök – a tanácsadás, képzési programok 

és az ideiglenes foglalkoztatás – költségesebbek, mint a pénzbeni ellátások, de csökkenthetik a munkanélküliség 

időtartamát és növelhetik a termelékenységet. A pénzbeni ellátások kevesebb kormányzati beavatkozást 

igényelnek, de kevésbé ösztönöznek munkakeresésre, és visszaélésekre adhatnak lehetőséget. 

A passzív eszközök lehetővé teszik az egyének számára, hogy különféle munkahelyek között válasszanak; 

eldönthetik, új képzettséget szereznek-e vagy más helyre költöznek. Ha valóban a fogyasztó (a munkás) a saját 

érdekeinek legjobb bírája, akkor alkalmasabb a szükséges lépések meghatározására, mint valamely kormányzati 

intézmény. Ha azonban a pénzbeni segítség feltételek nélkül az emberek rendelkezésére áll, akkor visszatartja 

őket attól, hogy a járadék szintje körüli összeget fizető munkákat elfogadják. 

Eltántoríthatja őket attól is, hogy energiát fordítsanak az álláskeresésre, hogy vállalják az átképzés költségeit, 

vagy hogy megkockáztassák az új helyre költözést. A pénzbeni ellátások erősíthetik a feketegazdaságot, mert a 

bejelentés nélkül dolgozó emberek a járadékra vagy segélyre is igényt tarthatnak. Természetesen ezek a 

problémák részben megoldhatók, ha éber a munkaügyi adminisztráció. Ám Közép- és Kelet-Európában a 

munkaügyi hivatalok munkatársainak többnyire sem az erőforrásai, sem a tapasztalatai nem elegendőek a 

visszaélések megakadályozására. Ezért gyakran inkább megszigorítják a támogatásra jogosultság feltételeit, pl. 

csak azokra terjesztik ki, akik a munkanélküliséget közvetlenül megelőzően dolgoztak, vagy az ellátást 

meghatározott időkre korlátozzák. Bár ezek az adminisztratív megszorítások csökkenthetik a visszaéléseket, 

sokan, különösen a tartós munkanélküliek, így átzuhannak a hálón. 

Az aktív politikák tanácsadással és azzal segítik a munkanélkülieket az álláskeresésben, hogy összegyűjtik a 

szabad munkahelyekre vonatkozó információkat. A képzések és a lakóhelyváltások finanszírozásával 

előmozdítják a munkaerő mobilitását. Segíthetnek megőrizni az egyén munkakészségét azáltal, hogy a 

kedvezőtlen időszakokban ideiglenes munkát biztosítanak számára. Ezzel növelik az egyén esélyeit arra, hogy 

jobb időkben visszakerülhessen a munkába. Végül, az aktív munkaerő-piaci politika a visszaélések 

elkerülésének jó eszköze lehet: a feketemunkát végzők, vagy, akik nem keresnek komolyan munkát, elállnak a 

juttatás igénylésétől, ha a kifizetés feltételéül megszabják, hogy időlegesen munkát kell vállalniuk vagy 

képzésben kell részt venniük. 

Az aktív munkaerő-piaci politikák viszont költségesek és a korábban tárgyalt kormányzati kudarcok is érinthetik 

őket. Egy dolog interjúkat készíteni, képzési programokat vagy ideiglenes álláshelyeket finanszírozni, és 

teljesen más azt biztosítani, hogy mindez valóban a munkanélküliek javát szolgálja. Elvben nyilvánvaló, hogy 

az embereket olyasmire kell képezni, amire legalábbis potenciális piaci kereslet van. A gyakorlatban azonban 

nem feltétlenül a munkaügyi szolgálatok munkatársai tudják a legjobban megítélni, hogy milyen képzettségre 

lehet szükség, vagy hogy hogyan kell ezeket oktatni. Lehet, minderre nem is éreznek indíttatást. Így, még ahol 

az aktív politikák elvben kívánatosak is, lehet, hogy a gyakorlatban egyáltalán nem költséghatékonyak. 

Összefoglalva, tehát: az aktív munkaerő-piaci politika eszközei fontos szerepet játszanak, de költséges voltuk 

miatt a beavatkozásnak - ha nincs azonnali piaci megtérülés - szelektívnek kell lennie. Olyan területeken kell 

alkalmazni őket, ahol költséghatékonyságuk a legoptimálisabb. A kontextus fontosságára utal, hogy az 

átképzésre fordított költségek megtérülése valószínűleg nem csupán a magánoktatás hiányos kínálatától függ, 

hanem az új munkahelyek megnyílásától is. Növekvő munkanélküliség idején a különösebb megfontolások 

nélkül kiterjesztett képzési programok költséghatékonysága meglehetősen alacsony lehet. Ilyen körülmények 

között a munkaerő-szolgálatok hatékonyan segíthetik a hátrányos helyzetű embereket, így a tartós 

munkanélkülieket, és azáltal mozdíthatják elő a foglalkoztatás megőrzését, hogy támogatják a közmunkákat és 

az időszakos foglalkoztatást. 

Összefoglalás 

Az átmenet időszakában a helyes cél az volt, hogy mérsékelt legyen a munkanélküliség növekedése, később 

pedig elfogadhatóan alacsony maradjon a munkanélküliek aránya. E cél megvalósítása érdekében kiemelt szerep 

jutott a foglalkoztatáspolitikai eszközöknek. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse, hogy minek a függvénye a teljes foglalkoztatás a piacgazdaságokban. 

2. Sorolja fel a munkanélküliség speciális vonásait. 
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7. fejezet - A közösségi politika 

A hetedik témakörben a közösségi politika kialakulásának áttekintése következik a kezdetektől egészen a 

kilencvenes évek végéig. 

Cél: A hallgató ássa be a közösségi foglalkoztatáspolitika kialakulásának elkerülhetetlenségét, és ismerje meg 

eseményeit. 

Követelmény: A hallgató jöjjön rá, hogy hogyan alakult ki a közösségi politika a munkaerőpiac területén. 

1. 7.1. A kezdetek 

Az első tanulási egység célja tudatosítani, hogy hogyan alakult ki a közösségi politika a munkaerőpiac területén. 

Követelmény: A hallgató világítsa meg a közösségi foglalkoztatáspolitika kialakulásának elkerülhetetlenségét. 

Videó: Az EU történetének áttekintése 

Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban 

Az Európai Unióban a foglalkoztatáspolitika formálása alapvetően a tagállamok felelősségi körébe tartozik. Sőt, 

sokáig úgy tűnt, hogy ennek a területnek a szabályozására még nemzeti keretek között sincs szükség. Azt 

feltételezték ugyanis, hogy a Római Szerződéssel 1957-ben létrehozott Európai Gazdasági Közösség olyan 

lendületet ad a gazdasági növekedésnek, ami automatikusan elvezet a teljes foglalkoztatáshoz. Ehhez önjáróvá 

kellett tenni a munkaerőpiacot, amire elegendőnek bizonyult az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 

szabad áramlásának biztosítása. Ennek megvalósulását segítette az Európai Szociális Alap, aminek felállításáról 

ugyancsak a Római Szerződés rendelkezett. 

A Római Szerződés 118. cikke1 felsorolja, hogy a szociálpolitika milyen területekre terjed ki. E szerint a 

foglalkoztatás; a munkajog és munkafeltételek; az alap- és magasabb szintű szakképzés; a szociális biztonság; a 

munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése; a munkahelyi egészségvédelem; az 

egyesülési jog, valamint a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások kérdései tartoznak ide. A 

sokrétű célok és feladatok ellenére a Római Szerződésben helyet kapott szociálpolitika nem játszott jelentős 

szerepet az integráció gazdasági fejlődésében. 

Ez a koncepció az első olajárrobbanásig kiállta az idők próbáját. Mivel kezdetben az energiaárak megugrása 

nyomán felszökő munkanélküliség is csak rövid távú, konjunktúrafüggő jelenségnek tűnt. A másodszori 

olajárrobbanás után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaságban strukturális válság alakult ki, aminek a 

munkaerőpiaci következménye a tömeges és tartós munkanélküliség. 

A 70-es évek és a 80-as évek olajválságainak hatásaként az integráció „aranykorszakának” nevezett évei után 

nagymértékben megemelkedtek az európai munkanélküliségi ráták, ez a növekedés azonban nemcsak 

Európában volt megfigyelhető, hanem pl. az Egyesült Államokban is. Ott azonban az olajválság közvetlen 

hatásainak elmúltával a munkanélküliséget és foglalkoztatottságot jelző mutatók a helyzet javulását jelezték. 

Ennek enyhítésére az Alap támogatásai már nem voltak elegendők. 1988-ban a Közösség egységes politikát 

kísérelt meg kialakítani, amely a strukturális változások különböző elemeit egyszerre képes kezelni. Létrehozták 

a Strukturális Alapot, amelynek megfogalmazott céljai voltak: 

1. azon területek fejlesztésének és szerkezeti átalakításának elősegítése, amelyek a fejlődésben lemaradtak; 

2. az ipari termelés hanyatlásától erősen sújtott vidékek, határ menti övezetek és foglalkoztatási válságtérségek 

szerkezetváltása; 

3. tartós munkanélküliség elleni küzdelem; 

4. fiatalok belépésének megkönnyítése a munkaerőpiacra; 

5. a) a mezőgazdasági struktúraváltáshoz való alkalmazkodás felgyorsítása; 

b) falusi területek fejlesztésének támogatása. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3755,Az_EU_tortenetenek_attekintese
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A kilencvenes években a nyugat-európai munkaerőpiacon új jelenség bukkant fel: a gazdasági növekedésnek 

egy olyan típusa, amely nem hoz létre pótlólagos munkaalkalmakat. Emiatt a tartós munkanélküliekből és a 

munkaerőpiacra belépni nem tudókból a szociálisan kirekesztettek egyre nagyobb tömege verbuválódott össze. 

Ez elkerülhetetlenné tette, hogy a maastrichti szerződésben a gazdasági integrációval egyenrangú célként 

fogalmazódjon meg a társadalmi kohézió erősítése. 

A foglalkoztatási helyzet jellemzői 1990-től: a foglalkoztatás 1990-től folyamatosan csökkent; a gazdasági 

növekedés üteme visszaesett; az uniós munkanélküliségi ráta 1993-ban 12%-ra emelkedett; mindezek mellett 

Japán és az Egyesült Államok 70, illetve 74%-os foglalkoztatási szintet mutatott. 

Összefoglalás 

A mai Európai Unió létrejöttének ötlete már 1946-ban megszületett. Több lépésben bővült és több elnevezés 

alatt létezett a szövetség. A közösségen belül nagyon sokáig nem fordítottak kellő figyelmet a munkaerőpiaci 

folyamatokra, melyekre a kilencvenes évek kedvezőtlen gazdasági mutatói hívták fel a figyelmet. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel, hogy mi volt a jelentősége a Montánuniónak, a Római Szerződésnek és a Maastrichti 

Szerződésnek. 

2. 7.2. A kilencvenes évek eseményei 

A tanulási egység célja felfedeztetni, hogy a gazdasági folyamatok alakulása miként tették szükségessé az 

egységes foglalkoztatáspolitika kidolgozását Lássa be a közösségi foglalkoztatáspolitika kialakulásának 

elkerülhetetlenségét, és ismerje meg eseményeit. 

Követelmény: A hallgató rakja sorrendbe a közösségi foglalkoztatáspolitika kialakulásához vezető eseményeket 

és helyszíneket, vezesse le a bővítési folyamat hatásait, és mutasson rá ezek lényegére. 

Az Amszterdami Szerződés és Essen 

Az 1993-as második foglalkoztatáspolitikai sokk – az előzőtől eltérően – a közösségi együttműködés 

erősítésének szándékát váltotta ki a tagállamokban. A korábbi válságtól eltérő reakciók oka vélhetően az, hogy 

ekkora már egyre világosabbá vált, hogy az egyes gazdaságpolitikai problémák hatékonyabban megoldhatók a 

Közösség szintjén, mint tagállami szinten. Ez azonban nem volt elegendő a terület teljes integrációjához, és így 

a regionális, illetve tagállami szinten is eltéréseket mutató munkaerőpiaci indikátorok miatt a 

foglalkoztatáspolitika teljes harmonizálása akkor sem volt megvalósítható. Ezért az együttműködés olyan 

formáját kellett megkeresni, ami lehetővé teszi a hatékony együttműködést a Közösség hatáskörének újabb 

területekre való kiterjesztése nélkül. Így került sor az ún. nyitott koordinációs mechanizmus bevezetésére. Az új 

eljárás kialakítása előtt már 1994-ben alapvető konszenzus alakult ki az Esseni Csúcson. 

A foglalkoztatási válság EU-szintű kezelésére a kilencvenes években több, nagy horderejű szakmai koncepció 

született. Az EU tagállamai elhatározták, hogy a foglalkoztatás bővítése és a munkanélküliség visszaszorítása 

érdekében összehangolják foglalkoztatáspolitikájukat. Ebben az irányban mérföldkőnek tekinthető az 

amszterdami szerződés (1997), amelybe VI/a. számozással teljesen új fejezetet iktattak be, Foglalkoztatás 

címmel. 

Egy másik, sajátos új vonás, hogy a 128. cikkely értelmében a Tanács, minősített többséggel, konkrét 

ajánlásokat tehet az egyes tagállamoknak foglalkoztatáspolitikájuk módosítására. 

A foglalkoztatáspolitika szerepét a 90-es évek végén nagymértékben felértékelte, hogy az Amszterdami 

Szerződéssel (1997) a közösségi joganyag része lett. Az integráció létrejötte után a tagállamokban megvalósuló 

kvázi teljes foglalkoztatottság miatt ez a politika korábban nem igényelt szorosabb kooperációt az országok 

között. 

A közös foglalkoztatási stratégia eljárási rendje szerint az Európai Tanács minden évben elemzi a Közösség 

foglalkoztatási helyzetét, és erről következtetéseket (conclusions) fogad el, a Tanács és a Bizottság éves közös 

jelentése (Joint Report) alapján. Az Európai Tanács saját következtetései és a Bizottság előterjesztése alapján 

minden évben minősített többséggel foglalkoztatási irányvonalakat (Employment Guidelines) fogad el, 

amelyeket a nemzeti foglalkoztatási akciótervek kidolgozásával a tagállamoknak figyelembe kell venniük saját 
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foglalkoztatáspolitikájuk végrehajtásakor. Az éves irányvonalak megfogalmazása előtt a Tanács meghallgatja az 

Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, valamint az újonnan létrehozott 

tanácsadó testület, a Foglalkoztatási és Munkaerőpiaci Bizottság véleményét. A tagállamok éves jelentésben 

számolnak be az irányvonalak saját foglalkoztatáspolitikájukba történő integrálásáról. A jelentések alapján a 

Tanács értékeli a tagállamok foglalkoztatáspolitikáját, különös tekintettel az éves irányvonalak követésére. E 

folyamat révén kialakul a következő évi irányvonalak tervezete, és újra indul a közösségi nyelvezetben nyitott 

koordinációs mechanizmusnak (open method of co-ordination) nevezett eljárás. 

A magas szintű foglalkoztatás célját más közösségi politikák és intézkedések kialakításánál és végrehajtásánál is 

figyelembe kell venni: ez a mainstreaming elve. 

A 90-es évek nemzetköziesedési folyamatai, és egyes országok sikerei azt sugallják, hogy az Európai Unió 

szintjén is indokolt a gazdaságpolitika (foglalkoztatáspolitika) és szociálpolitika elválasztása. A 

foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika egymástól való elkülönítése nyithatja meg az utat a 

foglalkoztatáspolitika erősebb integrációja, a Közösség aktívabb fellépése előtt. 

Luxemburg és az EFS 

1997. november luxemburgi csúcsértekezlet azt a kötelezettséget rótta a tagállamokra, hogy dolgozzanak ki 

nemzeti foglalkozási akcióterveket és megszületett az Európai Foglalkoztatási Stratégia elindításáról való 

döntés. 

A „luxemburgi folyamat” = nemzeti foglalkoztatáspolitikák koordinációja. A foglalkoztatási irányvonalak 2003-

ig az alábbi négy pillérre épültek: 

I. a foglalkoztathatóság növelése, 

II. a vállalkozókészség erősítése, 

III. az alkalmazkodóképesség fejlesztése, 

IV. a nők és a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása 

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) végrehajtásának pénzügyi eszköze 2000-től az Európai Szociális 

Alap (ESZA). 

A közösségi foglalkoztatáspolitika újonnan bevezetett eljárási módszere az ún. nyitott koordináció, az ilyen az 

eljárásokban az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság közös jelentése alapján az Európai Tanács megvizsgálja a 

Közösség foglalkoztatási helyzetét, következtetéseket fogad el, majd ezek alapján az Európai Unió Tanácsa 

minősített többséggel foglalkoztatáspolitikai iránymutatókat hagy jóvá. Ezek elfogadása előtt a Parlament, a 

Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság, és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaerőpiaci Bizottság 

véleményt alkot róluk. Ezekeket az ajánlásokat a már nemzeti szinten kidolgozott Nemzeti Foglalkoztatási 

Akciótervekbe ültetik át, valamint az évente benyújtott jelentésekben referálnak a tagállamok ezekről az 

intézkedéseikről. 

A nyitott koordináció a foglalkoztatáspolitikai fejezetben való kizárólagos hangsúlyozása az eljárási mód 

egyedülállósága, újszerűsége mellett annak is köszönhető, hogy ez a fejezet nem határozza meg a 

foglalkoztatáspolitika alapvető céljait, annak irányultságát, hanem elsődlegesen csak az eljárási rendet 

szabályozza. Sőt kiköti azt is, hogy a közös intézkedések „nem foglalják magukban a tagállamok törvényi, 

rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolását.” Ez a kitétel egyértelműen utal ennek az 

együttműködésnek opcionális jellegére, és utal arra is, hogy e terület további integrációja a közeljövőben nem 

várható. 

Az EFS, a többi multilaterális stratégiához hasonlóan arra irányul, hogy az érdekelt országok szakemberei és 

döntéshozói a munkaerőpiaci intézményekről szerzett tudásukat elmélyítsék, tapasztalataikat kicseréljék, és az 

egyes országokban megvalósított reformokat egymással összehangolják. 

Az EFS jó eszköznek bizonyult arra, hogy az 1990-es évek második felétől foglalkoztatási és munkaerőpiaci 

problémáikat a tagországok egymással európai fórumokon vitassák meg, a reformok megfogalmazásához közös 

gondolati keretet alakítsanak ki, s az innovatív megoldások tapasztalatait egymással kicseréljék. 

A Lisszaboni folyamat 
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2000-ben indult a lisszaboni folyamat, mely 2000-2010 közötti időszakra vonatkozó számszerű foglalkoztatási 

és más előirányzatokkal bővítette ki az irányelveket (4 pillér). A lisszaboni célkitűzések teljesítése feltételezi, 

hogy az új foglalkoztatási irányvonalak három átfogó és egymással kölcsönösen összefüggő célra épüljenek, 

ezek: a teljes foglalkoztatás, a munka minőségének és termelékenységének javítása, valamint a társadalmi 

összetartozás erősítése. 

Az ún. lisszaboni stratégia megvalósításának ideje 2000 és 2010 közé esett, ez a terv az Európai Unió gazdasági 

szerepének megőrzését tűzte ki célul, illetve kifejezetten azt, hogy Európa ne veszítsen tovább a 

világgazdaságban betöltött jelentőségéből, sőt növelje azt, elősegítse az európai gazdaságok bővülését, és 

fokozza a térség versenyképességét a nemzetközi versenyben. 

A stratégia kidolgozásának oka, hogy az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bizonyos 

mutatóknál az Európai Unió gazdasága lemaradt az amerikai és a távol-keleti vetélytársak által meghatározott 

fejlődésben illetve, hogy a jelenlegi keretfeltételek módosulása nélkül ez a tendencia várhatóan csak erősödni 

fog. Tény, hogy ez a lemaradás azonban csak az átlag, s az egyes tagországi fejlettségi színvonalak figyelembe 

vételével fontosabbnak tekinthető a tagországok közötti technológiai rés csökkentése. A Közösség gazdaságilag 

legfejlettebb tagállamai a technológia tekintetében nem mutatnak lemaradást. 

Az európai gazdaságok versenyképességének növelésére a Bizottság által kínált megoldás az új, korszerű 

technológiák használatát, elterjesztését, a humántőkébe való növekvő invesztíciókat előtérbe helyező 

gazdaságpolitika kialakítása. A 2010-ig létrehozandó tudásalapú gazdaságban a következő célokat tűzték ki: 

• a gazdaságpolitikában a kutatási- és fejlesztési tevékenységek fejlesztését (Európai Kutatási Tér 

létrehozása), a struktúrareform folytatását (a KKV-szektor fejlesztése, a sajáttőke és idegentőke 

finanszírozások fejlesztése), a szolgáltatások szektorának további liberalizálását, és az európai pénzpiacok és 

szabályainak egységesítését (pl. nyugdíjalapokba történő befektetések esetén); 

• a foglalkoztatáspolitikában a foglalkoztatás mértékének növelését, s hosszú távon a teljes foglalkoztatottság 

elérését; (A lisszaboni folyamat keretében az EIB végez foglalkoztatási aspektusokat is figyelembe vevő 

finanszírozási tevékenységet is.) 

• a szociálpolitikában a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, a szociális dialógus folytatását, és a 

humánpotenciál, az oktatás fejlesztését. 

Ezt követően 2000 decemberében elfogadták Nizzában az Európai Unió Szociális Menetrendjét. A 2001-es 

stockholmi csúcstalálkozón a tagállamok kormányfői és államfői megerősítették a teljes foglalkoztatottság 

célját és részletezték a lisszaboni foglalkoztatáspolitikai célokat. A svéd elnökség idején szervezett második 

csúcstalálkozón Göteborgban, a lisszaboni stratégia a fenntartható fejlődés koncepciójával egészült ki, amely 

szerint a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a környezetvédelem egymástól elválaszthatatlan fogalmak. 

2003-ban az 1997-es luxemburgi csúcson létrehozott foglalkoztatáspolitikai alappilléreket megváltoztatták, a 

korábbi négy cél helyett már csak három átfogó célkitűzés határozza meg jelenleg a közösségi 

foglalkoztatáspolitika fejlesztését. A három célkitűzés – a teljes foglalkoztatás elérése; a munkatermelékenység 

és a munkahelyek minőségének javítása; a szociális kohézió és integráció erősítése – alapvetően a lisszaboni 

folyamatban megfogalmazott célok jegyében született. 

A lisszaboni stratégia foglalkoztatáspolitikai szempontból alapvetően új eleme a foglalkoztatáspolitikák 

közösségi koordinációjának megerősítése volt, hiszen a foglalkoztatáspolitika súlypontjait már a 90-es évek 

vége óta a foglalkoztatáspolitikai irányvonalakkal, az Európai Foglalkoztatási Stratégiával koordinálják. A 

másik új elem pedig a korábbi, különböző gazdaságpolitikai célkitűzések egységes keretbe való foglalása. 

A gazdasági növekedés 2000 óta lelassult, és a munkaerőpiaci folyamatok lendületes javulásának trendje is 

megtört. Ezért a brüsszeli Európai Tanács 2003 márciusában felkérte az Európai Bizottságot, hogy egy speciális 

munkacsoportot hozzon létre annak megvizsgálására, vajon mennyire megalapozottak azok az aggályok, 

amelyek szerint a tagállamok (a régiek, de főleg az újonnan csatlakozók) nem képesek eredményesen 

megbirkózni az előttük álló kihívásokkal. A Tanács kezdeményezésére felállított foglalkoztatási munkacsoport 

(Employment Taskforce) vezetésével Wim Kok volt holland miniszterelnököt bízták meg, aki neves elméleti és 

gyakorlati szakemberekből állította össze csapatát. Jelentésük 2003 novemberére készült el (Jobs, jobs, jobs…, 

2003). 

Video: Az EU bővítése 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3756,Az_EU_bovitese


 A közösségi politika  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2005 őszétől a tagországok nem külön készítik el foglalkoztatási akciótervüket, hanem azt a Nemzeti 

Akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért című nemzeti stratégia részeként dolgozzák ki. 

A lisszaboni folyamatban meghatározott 2010-ig szóló foglalkoztatási célkitűzések – ezek a foglalkoztatottsági 

arány 70% körülire, a nők foglalkoztatási arányának 60% fölé, és az idősek foglalkoztatási arányának 50% fölé 

emelését jelöli meg célként a tagországoknak –sem az EU-15-ök, sem pedig az EU-25 számára nem volt 

teljesíthető, mint ahogy ezt a 28.; 29.; 30. ábra mutatja. 

 

28. ábra. A különböző országok elmaradása a 70%-os foglalkoztatási rátától Forrás: europa.eu 
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29. ábra. A különböző országok elmaradása a 60%-os női foglalkoztatási rátától Forrás: europa.eu 
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30. ábra. A különböző országok elmaradása a 50%-os időskori foglalkoztatási rátától Forrás: europa.eu 

A lisszaboni folyamat kudarcát jól jelzik az azóta eltelt időszak eredményei is a foglalkoztatási szint (31. ábra) 

és a munkanélküliségi mutatók alakulásáról (32. és 33. ábra). 
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31. ábra. A foglalkoztatási szint alakulása az EU országaiban 2009-ben Forrás: europa.eu 

 

32. ábra. A munkanélküliség alakulása az EU országaiban 1998-2009 között Forrás: europa.eu 
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33. ábra. A munkanélküliség mértéke különböző EU országokban 2009-ben Forrás: europa.eu 

Összefoglalás 

Az ismertetett tananyag arra mutat rá, hogy a kilencvenes években a gazdasági nehézségek hatására egyre 

nagyobb figyelmet kapott a foglalkoztatás és a munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdések. Ez a tanulási egység 

azokat az eseményeket ismerteti, amelyeken keresztül teret hódított a foglalkoztatáspolitika. 

Önellenőrző feladatok 

Állítsa kronológiai sorrendbe az eseményeket: 

• Római Szerződés 

• Luxemburgi csúcsértekezlet 

• Lisszaboni célkitűzések 

• Esseni Csúcsértekezlet 

• Amszterdami Szerződés 
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8. fejezet - Globális munkaerőpiaci 
folyamatok európai szemszögből 

A nyolcadik fejezetben globális összefoglaló következik az európai munkaerőpiacokról, különös tekintettel az 

Európa 2020 Stratégia jellemzőinek áttekintésére. 

Cél: Megértetni a munkaerőpiaci folyamatokat globális szemszögből. Általános helyzetképet nyújtani az európai 

munkaerőpiacokról, valamint áttekinteni az Európa 2020 programot, az új európai gazdasági stratégiát. 

Követelmény: A hallgató lássa át az európai munkaerőpiacok állapotát. 

A mai európai gazdaság alapvetően három problémával küzd: a lassú növekedéssel, az alacsony 

foglalkoztatottsággal, és a magas munkanélküliséggel. Ezekre a problémákra kettős válasz körvonalazódik: a 

Gazdasági és Monetáris Unió, amelynek célja a makrogazdasági stabilitás megteremtése, valamint az Európai 

Foglalkoztatási Stratégia, melynek célja az alkalmazkodóképes munkaerőpiacok megteremtése, amely biztosítja 

a rugalmasságot a vállalatoknak, és a biztonságot a dolgozóknak. 

A legutóbbi időszak arról tanúskodik, hogy az EU jelenlegi tagállamaiban a mozgó munkaerő inkább saját 

hazájában szeretné megtalálni a boldogulását. Jelenleg a külföldiek aránya 4,5% körül mozog (16-18 millió fő). 

A Koppenhágai Csúcsértekezletet (2002.12.13.) követően az EU-tagállamok összesen 7 évig korlátozhatták az 

új tagok munkavállalóinak szabad mozgását. Dánia, Írország, Nagy-Britannia, Spanyolország és Svédország 

kormányai úgy nyilatkoztak, hogy már 2004-től megnyitják a munkaerőpiacukat a új tagállamok előtt. 

Az EU foglalkoztatáspolitikai szintjéhez történő csatlakozásunk hétéves – 2+3+2 éves időszakokra osztott. Ez a 

következőket jelenti: 

Az első 2 évben minden tagország önállóan dönt arról, hogy melyik EU-tagállamból enged be munkavállalókat 

A harmadik évben az Európai Bizottság tagállamonként jelentést készít a munkaerőpiac helyzetéről. Ennek 

ismeretében, bármelyik tagállam még 3 évig meghosszabbíthatja a korlátozást 

Újabb 2 év múltán már csak akkor tarthatja fenn bármely állam a korlátozást, ha bizonyítani tudja, hogy az új 

tagállamok munkavállalóinak beáramlása komoly zavarokat okoz a saját munkaerőpiacán 

A fenti 7 éves átmeneti időszak alatt hazánk is korlátozhatja az új tagállamok munkavállalóinak belépését az 

országba. 

1. 8.1. Helyzetkép a világ nagy munkaerőpiacairól 

Az első tanulási egység célja tudatosítani, hogy globális szinten miként hatnak egymásra a munkaerőpiacok és 

felismertetni az európai munkaerőpiacok állapotát. 

Követelmény: A hallgató mutassa be az Európai Unió munkaerőpiaci, foglalkoztatási pozícióját. Tanulja meg az 

Európa 2020 Stratégia szükségességét és jellemzőit. 

A globális mukaerőpiac 

Tudvalevő, hogy a munkaerő mobilitása jóval alacsonyabb, mint a tőkéé. A legnyitottabb gazdaságokban is ez a 

legkevésbé dinamikus terület. A globalizációs folyamatok a munkaerőpiacon a munkaerővel szemben támasztott 

feltételek közeledésében öltenek testet. A gazdasági szerkezet átalakulása miatt a tudás- és szolgáltatás alapú 

gazdaságokban a munkaerő a korábbi gazdasági korszakokhoz képest jelentősebb szerepet kapott. Erre az 

átalakulási folyamatra jellemzőek olyan állandó jellegű, mindenütt jelentkező problémák, amelyek a világ 

összes gazdaságában megtalálhatóak, mint: 

• a fiatalok magas munkanélkülisége; 

• a nők alacsonyabb foglalkoztatási rátája; 
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• a szolgáltatások kiszervezése (outsorcing), amely jelentős pozitív, illetve negatív hatásokat gyakorol a 

„fogadó”- és „küldő” ország foglalkoztatási helyzetére. 

Szintén jellemző munkaerőpiaci folyamat a világgazdaság súlypontjainak, szerkezetének felerősödő 

átrendeződése, ami a tőkeáramlások földrajzi szerkezetének megváltozásában, a feldolgozóipari kapacitások 

alacsonyabb bérszintű országokba való áthelyezésében, vagy ennek hatásaként a nemzetközi kereskedelemi 

súlypontok átrendeződésében, és a rendkívül magas technológiai szintet igénylő termelés felzárkózó 

országokban való megjelenésében ölt formát. 

Ezek a folyamatok még messze nem tekinthetők lezártnak, azonban az már most is látszik, hogy ennek a 

világgazdasági átrendeződésnek a „nyertese” Dél-Kelet-Ázsia (pl. Kína, India stb.), és „vesztese” az Európai 

Unió. Az Európai Unió munkaerőpiaci helyzetét ezért az említett globális munkaerőpiaci problémák mellett 

még számos, elsősorban az Európai Unióra jellemző megoldatlan kérdés terheli. 

Az Európai Unióban, illetve elődjében, a Közös Piacban korábban is jellemző volt, hogy: 

• a munkaerő bérszintje a többi fejlett országhoz képest is igen magas; 

• erősebb a szakszervezetek érdekérvényesítési képessége; 

• a munkaadókat számos olyan kötelezettség terheli, a munkavállalókat pedig számos olyan jog is megilleti, 

amelyek nem jellemzők az Európán kívüli fejlett országokban (pl. rövidebb munkaidő, hosszabb szabadság, 

kedvezőbb nyugdíjazási feltételek stb.); 

• és általában magasabb a munka megadóztatásának szintje is. 

A világon jellemző munkaerőpiaci tendenciák mindegyike jól érzékelhető az Európai Unió tagállamaiban is. A 

fiatal munkanélküliek speciális helyzete, a teljes foglalkoztatás hiánya, vagy a tudásalapú, szolgáltatások által 

jellemezhető gazdasági struktúra megváltoztatta a munkaerőpiaci keresleti igényeket a legtöbb fejlett országban, 

ugyanakkor e problémák Európában erőteljesebben mutatkoztak meg. 

Az uniós munkaerőpiaci folyamatok a következő területeken jelentenek kihívásokat az egyes országok, és 

általában véve az Európai Unió számára. 

1. a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatási ráta növelése; 

2. a munkaerő termelékenységének fokozása; 

3. és a munkaerő költségek változása területén. 

Az Unión belüli különbségek jellemzően a régi és az új EU-tagállamok között jelentkeznek a legerősebben. 

Az Európai Unió munkaerőpiaci, foglalkoztatási pozíciója az OECD-országokhoz, illetve az USA-hoz 

képest jelenleg a következő ismérvekkel jellemezhető: 

• Az EU-ban a munkaerő belső mobilitása hagyományosan alacsonyabb; a szigorúbb bevándorlási politika 

révén a külföldi munkaerő lakossághoz képesti aránya is alacsonyabb; magasabb a munkanélküliségi ráta, 

miközben a 90-es években a foglalkoztatási szint és arány nem nőtt olyan dinamikusan, mint az OECD nem 

európai országaiban. 

• A nem-, kor-, és végzettség szerint bontott foglalkoztatási arányok alapján csak a felső- és középfokú 

végzettségűeknél kedvezőbb a foglalkoztatási arány Európában (EU-15), mint az USA-ban és Japánban. Ez 

az intézményi-, jogi szabályozás kedvezőtlenségére utal, amit megerősít az is, hogy a meghatározó európai 

gazdaságokban erősebb a munkavállaló jogi védelme, és itt erősebb a szakszervezetek szerepe az USA-hoz és 

Japánhoz képest. A tagállami intézményi rendszerek alacsony hatékonyságát jelzi az is, hogy a munkaerőpiaci 

mutatók kedvezőtlenebbek annak ellenére, hogy a GDP arányos munkaerőpiaci intézkedésekre költött 

összegek nagysága jelentősebb az USA-hoz és Japánhoz képest. 

• Szintén negatív jellemző, hogy az egységnyi munkaerőköltségek növekedési szintje tartósan alacsonyabb volt 

az Európán kívüli országokban a 90-es évek második felében, s ennek megfelelően az egy foglalkoztatottra 

kivetített munkatermelékenység szint és annak növekedési üteme is alacsonyabb volt a 90-es évek második 
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felében az Európai Unióban, mint az USA-ban (Az egy órára kivetített munkatermelékenység is alacsonyabb 

Európában, mint az USA-ban.). 

• Nemcsak a termelékenységi mutatók alakultak kedvezőtlenül, hanem a növekedés foglalkoztatás-bővítő 

hatása az elmúlt 25 évben kisebb volt, mint az USA-ban. 

• A 2004-es bővítéssel olyan munkaerőpiacok is „csatlakoztak” az Európai Unióhoz, melyek a nyugat-európai 

országoktól eltérő múltjuk miatt sok tekintetben csak most zárkóznak fel az EU-átlagához, s ezért az új 

tagállamok munkaerőpiacai a régi tagállamoktól eltérő jellemzőket mutatnak a munkanélküliségi-, a 

foglalkoztatási ráta esetében, vagy a termelékenységre és a bérköltségekre vonatkozó mutatókban. (A jelenleg 

is alkalmazott részleges munkaerőpiaci korlátozások fenntartása is arra utal, hogy 2013-ig még jogi 

értelemben sem lehetnek teljes értékű részesei az európai munkaerőpiacnak.) 

• Az újonnan csatlakozott országokban alacsonyabb a foglalkoztatási arány, mint az EU egészében, és 

magasabb a munkatermelékenység növekedési üteme, ami azonban a fejlettségbeli különbségek 

mérséklődésével várhatóan csökkeni fog. 

• Nagyobb a munkaerőpiaci szereplők flexibilitása az új tagállamokban, és gyengébb a munkavállalókat védő 

intézményrendszer, jogi háttér, mint az Európai Unió régi tagállamaiban. 

• Az EU-10-ek és az EU-15-ök foglalkoztatási szerkezetkülönbségei a gazdasági szerkezet eltéréseire 

vezethetők vissza, ezért magasabb a mezőgazdaság, ipar aránya, és alacsonyabb a szolgáltatások súlya a 

foglalkoztatáson belül. (Máltára és Ciprusra ezek a jellemzők nem érvényesek.) 

Ezek a jellemzők arra utalnak, hogy az Európai Unió országainak többségben nem sikerült a 

globalizációs körülmények között a rugalmas reagáláshoz szükséges gazdaságpolitikát átalakítani. 

 

34. ábra. Az EU tagországok foglalkoztatási rátái a válság előtt. Forrás: europa.eu 
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35. ábra. Az EU tagországok munkanélküliségi rátái a válság előtt. Forrás: europa.eu 

Összefoglalás 

A közösségi foglalkoztatáspolitika jellemzésénél abból kell kiindulni, hogy melyek a főbb európai sajátosságok 

és problémák. Ezért ez a tanulási egység rövid helyzetképet mutatott be az európai munkaerőpiacok állapotáról, 

relatív helyzetéről, valamint a régi és új tagállamok munkaerőpiacai közötti főbb eltérésekről. 

Önellenőrző feladatok 

Illessze össze a megfelelő kifejezéseket az EU foglalkoztatáspolitikai szintjéhez történő csatlakozásunk hétéves 

ciklusát illetően: 

• újabb 2 év múltán 

• az első 2 évben 

• a harmadik évben 

1. minden tagország önállóan dönt arról, hogy melyik EU-tagállamból enged be munkavállalókat 

2. már csak akkor tarthatja fenn bármely állam a korlátozást, ha bizonyítani tudja, hogy az új tagállamok 

munkavállalóinak beáramlása komoly zavarokat okoz a saját munkaerőpiacán 

3. az Európai Bizottság tagállamonként jelentést készít a munkaerőpiac helyzetéről. Ennek ismeretében, 

bármelyik tagállam még 3 évig meghosszabbíthatja a korlátozást 

Megoldás 

• Az első 2 évben minden tagország önállóan dönt arról, hogy melyik EU-tagállamból enged be 

munkavállalókat 
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• A harmadik évben az Európai Bizottság tagállamonként jelentést készít a munkaerőpiac helyzetéről. Ennek 

ismeretében, bármelyik tagállam még 3 évig meghosszabbíthatja a korlátozást 

• Újabb 2 év múltán már csak akkor tarthatja fenn bármely állam a korlátozást, ha bizonyítani tudja, hogy az új 

tagállamok munkavállalóinak beáramlása komoly zavarokat okoz a saját munkaerőpiacán 

2. 8.2. Európa 2020: a Bizottság új európai gazdasági 
stratégiát javasolt 

A második tanulási egység célja megértetni az Európa 2020 Stratégia szükségességét és jellemzőit. 

Követelmény: A hallgató sorolja fel, az Európa 2020 Stratégia kialakításának szükségességét, eszközeit, céljait, 

feladatait, zászlóshajóit, valamint EU-s és magyar vállalásait. 

Európa 2020 

Az Európa 2020 stratégiának a célja a válságból való kilábalás és az európai gazdaság felkészítése a következő 

évtizedre. Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy 

megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az 

EU-t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió. Az Európa 2020 a 

21. század európai szociális piacgazdaságának képét festi elénk. 

A 2000 márciusában elfogadott lisszaboni stratégia célja az volt, hogy a benne foglalt intézkedések segítségével 

2010-re az Európai Unióból a világ legversenyképesebb gazdasága váljon. Ennek érdekében meghatároztak jó 

néhány számszerűsített célt is, amelyek teljesítésével az EU elérte volna kiszabott célkitűzéseit. 2010-re 

nyilvánvalóvá vált , hogy ez a terv kudarcba fulladt és nem sikerült a kitűzött célokat maradéktalanul teljesíteni, 

igaz, a tagállamok sem tettek meg mindent ez ügyben. 

Az elkövetett hibákból tanulva 2010-ben egy új tervvel jelentkezik az Európai Unió, melynek elnevezése: 

„Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”. A cél természetesen nagyon 

hasonló a tíz évvel ezelőtt elfogadott dokumentumban foglalthoz, ez pedig a foglalkoztatást és növekedést 

jobban célzó politika megvalósítása. A stratégia nem valamiféle újabb brüsszeli kitaláció, hanem azon az 

elképzelésen alapul, hogy Európa úgy tud talpon maradni a globális versenyben, ha arra alapoz, ami Európa 

erőssége: az emberi erőforrások minőségére. 

A kezdeményezésre való belső válasz nem volt túl pozitív. Kétségbe vonták, hogy a Tanács mind a 27 

tagállamot meg tudja győzni a kijelölt prioritások helyességében. 

A lisszaboni stratégia kudarcának legfőbb okaiként a túl sok cél megfogalmazását és az elégtelen ellenőrzést és 

nyomon követést tartják, emiatt tehát mindkét területen előbbre lép az Európa 2020 stratégia. 

A Bizottság a gazdasági növekedést elősegítő három kulcsterületen jelölt ki uniós, illetve nemzeti szinten 

elvégzendő konkrét feladatokat: 

• a tudást, az innovációt, az oktatást és a digitális társadalmat középpontba helyező „intelligens növekedés”, 

• a hatékonyabb erőforrás-felhasználást elősegítő és a versenyképességet növelő „fenntartható növekedés”, 

• a munkaerő-piaci részvételt fokozó, a készségek elsajátítását ösztönző és a szegénység elleni küzdelmet 

elősegítő „inkluzív növekedés” területén. 

A versenyképesség javításának egyik leghatékonyabb eszköze a tudásalapú társadalom kiépítése, a kutatás, 

fejlesztés, és innováció támogatása. Az Európa 2020 stratégia célja, hogy az ilyen jellegű beruházások mértéke 

elérje az EU által kitermelt nemzeti össztermék 3%-át. Szlovákiában a lemaradás nagy: 2008-ban a bruttó hazai 

termék mindössze 0,46%-át fordította az ország kutatásra és fejlesztésre. A kutatási aktivitásokat szorosabban 

össze kell kapcsolni az oktatással, hogy egyetemeinken kiemelkedő innovációs központok jöhessenek létre. Az 

európai egyetemeknek óriási a lemaradása ezen a téren. A fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosítása pedig 

kulcsfontosságú lehet a fenntartható gazdasági struktúra kiépítése folyamán. 

Épp a fenntartható gazdaság a stratégia harmadik prioritása. A Föld nyersanyagkészletei egyre fogynak, az 

elmúlt év gázválsága pedig igen komolyan megmutatta, mennyire függünk másoktól e téren. Az energiaforrások 
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diverzifikációja, a megújuló energiaforrások hányadának növelése (a terv szerint 20%-ra), az épületek 

energiahatékonyságának javítása (a terv szerint 20%-kal) mind olyan intézkedések, amelyek enyhíteni 

hivatottak ezen a gondon. Az Európai Unió vezető szerepet vállal a globális felmelegedés elleni harcban is, ezért 

20, de az adott helyzet szerint akár 30%-os csökkentést is vállal az üvegházhatást okozó gázkibocsátásból. 

A társadalmi befogadás /vagy inklúzió/ alatt leginkább a szegénység elleni harcot értjük. Az Európai Unió 

25%-kal szeretné csökkenteni a szegények számát, több mint 20 millió embert emelve ezzel ki a szegénységből. 

A jobb érvényesülés egyik lehetséges útja az iskolázottság javítása is: az iskolákból lemorzsolódók számát az új 

stratégia 10% alá szeretné szorítani, míg a 30-34 évesek körében az egyetemi végzettséggel rendelkezők arányát 

40%-ra szeretné feltornázni. 

A magasabb foglalkoztatottság egyértelműen az egyik legfontosabb cél, hisz ennek elérése a háztartások 

bevételének növekedését jelenti, ami a fogyasztás emelkedésén keresztül pozitívan hat az egész gazdasági 

helyzetre. Riasztó mindemellett a magas munkanélküliség, főleg a fiatalok körében. A 25 éven aluliak 

csoportjában például 5,5 millió munkanélküli van Európa-szerte, amely a csoport népességének több mint egy 

ötöde. Ez az arány ugyan már most is riasztó, de az előrejelzések szerint ez még növekedni is fog. Az új 

stratégia egyik legfontosabb célja tehát a foglalkoztatottság növelése, konkrétan a 20-64 éves munkaerő 75%-os 

foglalkoztatottságának elérése. 

Bizottság öt célkitűzésben fogalmazta meg, hová kellene eljutnia az Európai Uniónak 2020 ra, és az 

előrehaladást az Unió e célkitűzések tükrében értékeli majd. 

• A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie. 

• Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. 

• Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények 

között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését). 

• Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 %-a 

rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. 

E célok kapcsolódnak egymáshoz, és az átfogó siker szempontjából döntő jelentőségűek. 

Annak érdekében, hogy valamennyi tagállam saját helyzetéhez adaptálja az Európa 2020 stratégiát, a Bizottság 

azt javasolja, hogy az uniós célkitűzéseket bontsák le nemzeti célkitűzésekre és pályákra. Az Európa 2020 

kapcsán elvégzendő feladatokat hét "zászlóshajó" alá rendezik 

• Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra fordított 

finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a 

foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. 

• A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerőpiacra 

történő belépésének megkönnyítését szolgálja. 

• Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digitális 

piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. 

• Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások 

növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését 

szolgálja. 

• Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását 

és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatását célozza. 

• Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza, és arra törekszik, 

hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen áttörténő fejlesztését, hogy ezáltal 

növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – 

közeledjen egymáshoz a munkaerő- piaci kínálat és kereslet. 
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• A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés 

és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben 

élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek. 

Ez a hét kiemelt kezdeményezés az EU-ra és a tagállamokra nézve egyaránt kötelező lesz. Az uniós eszközöket 

– az egységes piacot, a pénzügyi eszközöket és a külpolitikai eszközöket – teljes mértékben mobilizálni kell a 

problémák kezelése és az Európa 2020 céljainak elérése érdekében. 

Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, erős gazdasági irányítást kell megvalósítanunk. Az Európa 2020 két 

pilléren nyugszik: a fent kifejtett, a prioritásokat a kiemelt célokkal ötvöző tematikus megközelítésen, illetve a 

tagállamokat a fenntartható növekedéshez és államháztartáshoz való visszatérésre vonatkozó stratégiáik 

kidolgozásában segítő országjelentéseken. Uniós szinten az uniós prioritásokra és célkitűzésekre irányuló, 

integrált iránymutatásokat fogadunk el. A tagállamoknak országspecifikus ajánlásokat teszünk majd. 

Ha a tagállamok ezeket az ajánlásokat nem teljesítik megfelelően, politikai figyelmeztetésben részesülnek. Az 

Európa 2020-ról a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló értékeléssel egy időben teszünk jelentést, 

különválasztva az eszközöket és megtartva a paktum egységét. 

Az új stratégia kapcsán központi szerepet tölt majd be az Európai Tanács, ő lesz a stratégia gazdája. A Bizottság 

felügyeli majd a célok megvalósítása érdekében tett lépéseket, megkönnyíti a politikai eszmecserét, és megteszi 

a kiemelt uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos intézkedések és haladás irányításához szükséges javaslatokat. 

Az Európai Parlament a polgárok mobilizálását biztosítja, és társjogalkotóként foglalkozik a kulcsfontosságú 

kezdeményezésekkel. Ennek a partnerségi megközelítésnek ki kell terjednie az uniós bizottságokra, a nemzeti 

parlamentekre, a nemzeti, helyi és regionális hatóságokra, a szociális partnerekre, az érdekelt felekre és a civil 

társadalomra, hogy mindenki hozzájáruljon jövőképünk megvalósulásához. 

Hogy az Európa 2020 stratégia ne jusson a lisszaboni stratégia sorsára, hatékonyabb nyomon követési 

mechanizmust vezet be, amely alapján az Európai Bizottság évente fogja értékelni az elért eredményeket. 

A remélhetőleg lassan véget érő pénzügyi és gazdasági válságból való kilábalást napjainkban az eurozóna 

válsága is nehezíti. Megoldandó problémán és az ezzel járó kihíváson kívül ez a helyzet lehetőséget is jelent. 

Lehetőséget arra, hogy Európa megerősödve kerüljön ki az utóbbi évtizedek legkomolyabb gazdasági 

válságából. Reméljük tíz év múlva sikeresként értékelhetjük majd a most vizionált terveket. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta az Európai Bizottságnak az Európa 2020 Stratégia magyar 

vállalásait tartalmazó előzetes Nemzeti Intézkedési Tervet (NIT) Magyarország a tervben azt vállalja 2020-ig, 

hogy 

• a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási rátát 75 százalékra emeli. 

• Tíz év múlva a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nő. 

• A megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nő, a teljes 

energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2005. évi szinthez képest 

legfeljebb 10 százalékkal nő. 

• A minisztériumi terv szerint a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves 

népességen belül 30,3 százalékra nő, az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú 

végzettséggel rendelkezők aránya a 18-24 éves népességen belül pedig 10 százalékra csökken. 

• Az NGM azt is vállalta, hogy a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség aránya 5 

százalékponttal csökken. 

A Nemzeti Intézkedési Terv elfogadását követően egy kormányzati intézkedéssorozat veszi kezdetét, hogy az 

ország teljesíteni tudja a NIT-ben vállalt kötelezettségeit az évtized végére. Az intézkedések, illetve azok 

gazdaságra gyakorolt hatásai gyökeresen átalakítják majd a makrogazdasági alappályát, melynek alapja az 

egymillió új munkahely megteremtése tíz év alatt. A kormány azzal számol, hogy az egymillió új munkahelyből 

400 ezer 2015-ig teljesül - olvasható a közleményben. 

Összefoglalás 



 Globális munkaerőpiaci folyamatok 

európai szemszögből 
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Európa az átalakulás korát éli. A válság több év gazdasági és szociális haladását semmisítette meg, és 

rávilágított az európai gazdaság strukturális hiányosságaira. Ezzel egy időben a világ gyorsan halad, a hosszú 

távú kihívások – globalizáció, az erőforrásokra nehezedő nyomás, az öregedés – pedig egyre intenzívebbé 

válnak. Az EU-nak kézbe kell vennie jövőjét. Erre dolgozták ki a szakemberek az Európa 2020 Stratégiát. 
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9. fejezet - Zárszó 

A Foglalkoztatáspolitika tananyag célja, hogy áttekintést kapjanak a hallgatók eme részpolitika kialakulásáról, 

szükségességességéről és jellemzőiről. 

A tananyag 3 részre tagolódik: az első részben (1-2 témakör) arról kapnak ismereteket a hallgatók, hogy miként 

formálódott az a folyamat, amely során a közgazdaságtanból kialakult a munkaerőpiac tudománya, majd pedig 

később a foglalkoztatáspolitika tudományága. Ebben a szakaszban sajátítják el a hallgatók a munkaerőpiac 

alapfogalmait, és megértik a munkaerőpiac közgazdasági alapon történő működését. 

A tananyag második része (3-4-5-ös témakör) a magyar munkaerőpiac jellemzőivel foglalkozik: először a hazai 

foglalkoztatás és a munkanélküliség kialakulásának folyamatával ismertet meg a kezdetektől a gazdasági és 

társadalmi rendszerváltozás időszakáig, majd a foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika rendszerváltozás utáni 

karakterisztikáit foglalja magában, kitérve a 2008-as válság hatásaira, végül pedig a mai magyar munkaerőpiaci 

helyzet jellemzésével foglalkozik. 

A harmadik egység (6-7-8-as témakör) már tágabb vonatkozásban mutatja be a munkaerőpiaci és 

foglalkoztatáspolitikai jellemzőket, az Európai Unió szintjén. Ezen belül először a foglalkoztatáspolitika 

alakulásának folyamatát vázolja fel Kelet-Európában a II. világháborút követően egészen az Európai Uniós 

csatlakozásig. Külön elemzi és mutatja be a munkaerőpiac jellemzőit a szocializmusban és az átmenet 

időszakában. A hetedik témakörben a közösségi politika kialakulásának áttekintése következik a kezdetektől 

egészen a kilencvenes évek végéig, végül pedig egy globális összefoglalóval zárul a munkaerőpiacokról, 

különös tekintettel az Európa 2020 Stratégia jellemzőinek áttekintésére. 
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11. fejezet - Fogalomtár 

1929-től kibontakozó gazdasági világválság 

- 1929. október 24-én, a „fekete csütörtökön” megkezdődött a részvénypiaci recesszió, amikor – mindmáig 

tisztázatlan okokból kifolyólag – a New York-i tőzsdén eladási láz tört ki, a részvények árfolyama hihetetlen 

mértékben zuhanni kezdett. Az igazi mélypont október 28-án jött, ekkorra 19%-os (hozzávetőlegesen ötven 

milliárd USA-dollárnyi veszteség) csökkenés mutatkozott.1926 óta Magyarország eladósodási folyamata 

megkezdődött, súlyos külső egyensúlyhiány jellemezte ekkoriban a magyar gazdaságot, amit csak újabb külföldi 

hitelekkel volt képes kompenzálni. Így a Jegybank kénytelen felélni arany- és devizatartalékait, mindezek 

mellett az I. világháború után megszűnt tőkeimport tovább nehezítette hazánk helyzetét. A külföldi pénzpiacok 

sorra omlottak össze, 1931 májusában a bécsi Creditanstalt is, a bankpánik Magyarországra is átterjed, válságba 

kerül a Rothschild családdal szoros kapcsolatot ápoló Magyar Általános Hitelbank. 1931 nyarán a Jegybank 

megállapítja, hogy a Magyar Általános Hitelbank elvesztette alaptőkéjének nagy részét. Így, a válság 

Magyarországon 1931 nyarától érezhető erőteljesen. 

Aktív eszközök 

támogatások a munkáltatónak, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, esetleg régieket tudják megtartani; illetve 

a munkavállalóknak, hogy könnyebben tudjanak elhelyezkedni. 

EFS 

Európai Foglalkoztatási Stratégia; célja, hogy a belső piacon javítsa a foglalkoztatási esélyeket; megkönnyítse 

az elhelyezkedés lehetőségét; megnövelje a dolgozók földrajzi és szakmai mobilitását; megkönnyítse az ipari 

változásokhoz és a termelési rendszer fejlődéséhez való alkalmazkodást, kiváltképpen a szakmai képzés és 

átképzés által. 

Európai Szociális Alap 

a tagállamokban az Európai Unió legfontosabb foglalkoztatást elősegítő, valamint a gazdasági és szociális 

kohéziót előmozdító pénzügyi eszköz. Az ESZA célja elsősorban az, hogy minél több és jobb munkahelyet 

teremtsen az EU-ban. 

Foglalkoztatási törvény 

„A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról” szóló 1991. évi IV. törvény (Flt) 

Fordulat éve 

1948-at nevezték így 

Gazdasági és monetáris unió 

magyar rövidítése EGMU vagy GMU, angol rövidítése EEMU vagy EMU) az Európai Unió tagállamainak a 

monetáris együttműködés elmélyítésére irányuló tevékenységeinek összessége. A Gazdasági és Monetáris Unió 

első szakaszában eltörölték a tagállamok közti tőkeáramlás minden korlátját. Legnagyobb előnye, hogy 

megszünteti a különböző valuták árfolyamainak ingadozásából eredő kockázatot, ami lényegesen olcsóbbá teszi 

az unión belüli kereskedelmet. Hátránya viszont, hogy a különböző gazdasági fejlettségű tagállamokra egyetlen 

valutát kényszerít rá. 

GDP 

bruttó hazai termék (gross domestic product) a közgazdaságtanban egy ország adott idő alatti gazdasági 

termelésének a mérőszáma. Méri a nemzeti jövedelmet és teljesítményt. Gyakran használják az országban élők 

átlagos életszínvonalának mutatójaként az egy főre jutó GDP-t. 

ILO 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization) 
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Infláció 

a közgazdaságtanban az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének romlása mellett. A gazdaság 

számára az a kívánatos, ha az infláció mértéke a lassú (vagy kúszó) infláció tartományába esik 

Ipar /szekunder szektor/ 

az iparágak két félék lehetnek. Beszélhetünk nehéz- és könnyűiparról. Az ipart azért nevezik másodlagos 

szektornak, mert leginkább azzal foglalkozik, hogy feldolgozza azt, amit a mezőgazdaság szolgáltat. 

Közgazdaságtan 

olyan társadalomtudomány, amely a gazdasági rendszerrel, vagyis a javak megtermelésével, elosztásával, 

értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. A közgazdaságtan két legfontosabb ága az egyének (emberek, 

háztartások, vállalatok) racionálisnak feltételezett döntéseit vizsgáló mikroökonómia és az országok 

gazdaságának kérdéseivel foglalkozó makroökonómia. 

Közös Piac 

Európai Gazdasági Közösség (EGK), egy nemzetközi szervezet. Az Európai Közösség (EK) elődjeként 1957-

ben a Római szerződéssel alapította Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, az NSZK és Olaszország. 

Az EGK (később az EK) a legfontosabb ama három szervezet közül, amely 1967-től az Európai Közösségeket 

alkotja. Az EGK célja a tagállamok gazdasági uniója, vagyis a munka és a tőke szabad áramlása, az együttes és 

kölcsönös vezérelvek kidolgozása a foglalkoztatás, a társadalmi jólét, a mezőgazdaság, a közlekedés és a 

külkereskedelem területén. 

Mezőgazdaság /primer szektor/ 

magába foglalja a szorosan vett mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattenyésztés mellett a 

halászatot, a vadászatot és az erdészetet. A mezőgazdaság azért elsődleges szektor, mert nyersanyagot szolgáltat 

az iparnak. 

Munkaerőpiac 

a munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. 

NATO 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organization), amelyet II. világháború után 1949. 

április 4-én alapítottak Washingtonban. A szövetség célkitűzéseinek értelmében a tagállamok minden politikai 

és katonai eszközt igénybe vesznek a tagországok szabadságának és a biztonságának megőrzése érdekében. A 

hidegháborús fegyverkezési verseny egyik közvetlen eredménye. 

OECD 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), melynek célja az, hogy segítse a tagállamok kormányait a lehető legjobb gazdasági és szociális 

politika kialakításában és értékelésében A szervezetnek Magyarország 1996 óta a tagja. 

Piacgazdaság 

olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, miket haszon 

elérésének céljából működtetnek, és ahol a termelt javak és szolgáltatások elosztását a túlnyomórészt a szabad 

piac határozza meg. 

Privatizáció 

vagy magánosítás az állam tulajdonát képező vagyontárgy magánkézbe adása. Az ellentétes irányú gazdasági 

jogi folyamat neve államosítás. 

Schengeni egyezmény 

az EU tagállamok közötti határellenőrzés megszüntetését jelentette. 
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Strukturális Alap 

célja a társadalmi kohézió erősítése és a gazdasági jólét megteremtése az Unió régióiban. A strukturális alapok 

az újraelosztás pénzügyi eszközei, amelyek azzal próbálják csökkenteni az Európán belül előforduló 

különbségeket, hogy a kevésbé fejlett régiókat támogatják. 

Szolgáltató jellegű tevékenység /tercier szektor/ 

az előzőeknél jóval heterogénebb tevékenységeket foglal magában. A hazai statisztikai gyakorlat ide sorolja a 

vízgazdálkodást, szállítást, hírközlést, kereskedelmet, vendéglátást, egészségügyi és szociális ellátást, oktatást, 

kultúrát, sportot, az igazgatás, a rend- és jogbiztonság, valamint a honvédelem tevékenységeit. 

TÁMOP 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Teljes foglalkoztatás 

esetében csak súrlódásos és strukturális okból fordulhat elő munkanélküliség. 

Tervgazdaság 

egy olyan gazdasági rendszer ahol az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot. Az ilyen gazdaságokban a 

gazdaság összes szektorát az állam vagy a kormány szabályozza (úgynevezett „tervekkel”), dönt minden 

használatáról és a bevételek elosztásáról, a kommunista államrendszerhez hasonló módon. A tervezők döntik el 

mit kell termelni és utasítja a vállalkozásokat, hogy azokat a javakat termeljék. Az egykori KGST országokban 

ez volt az elsődleges gazdaságirányítási rendszer, bár minden országban hagytak többet-kevesebbet a 

szabadpiaci gazdaságnak is. 

Új gazdasági mechanizmus 

a gazdaság irányításának és tervezésének átfogó reformja volt, amelyet Magyarországon az 1960-as évek 

közepén készítettek elő, és 1968. január 1-jén vezettek be. A reform három területen hozott lényeges változást: 

csökkent a központi tervezés szerepe és nőtt a vállalati önállóság a termelés és a beruházások terén; 

liberalizálódtak az árak, vagyis a hatóságilag rögzített árak mellett egyes termékek árai a piaci keresletnek 

megfelelően alakulhattak; a központilag meghatározott bérrendszer helyét egy flexibilisebb, bizonyos korlátok 

között a vállalatok által meghatározott szabályozás váltotta fel. Ellenben nem valósították meg teljesen, mert 

féltek a munkanélküliségtől, ami az egyik következménye lett volna. 

Vasfüggöny 

Európa hidegháborús kettéosztottságának politikai metaforája, amely a II. világháború során kiterjesztett szovjet 

érdekszférába került közép- és kelet-európai országokat választotta el a Nyugattól. A kifejezés Winston 

Churchill 1946. március 5-i fultoni beszédében hangzott el először. 


