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MUNKAGAZDASÁGTAN 

1. hét 
 

Munkakínálat – Alapok 
 

Köllő János 

 



• Az előadás az Ehrenberg–Smith (2002) 

könyv 6. fejezetén alapul 

 

• További források: Borjas (1999) 2. és 3. 

fejezet, valamint a szövegben megjelölt 

tanulmányok és adatforrások 



Kínálat = ledolgozni kívánt  

munkaórák száma 

Csak azoknak a kínálata figyelhető meg, akik a szándékaiknak 

megfelelő óraszámban, ténylegesen dolgoznak. A többiek kínálata 

csak közvetetten, megfelelő statisztikai eljárásokkal becsülhető. 

Kínálat – alapfogalmak 



Az egyén a piacon megvásárolható javakból (X) és a 

szabadidőből (L) eredő összhasznát maximalizálja  

Hogyan osszuk fel az ébren töltött időt (T) munkaidőre (H) és 

szabadidőre (L)? 

A vizsgált egyén rendelkezik valamekkora nem munkából 

származó jövedelemmel (y). Munkavállalás esetén w nettó 

órabérre számíthat. Sem y, sem w nem függ a választott 
munkaidőtől. 

A probléma*: 

 

* A kínálati függvény levezetését lásd  2. Munkakínálat – kiegészítések 
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Kínálat – alapfogalmak (folyt.) 



F1) A fogyasztás és a szabadidő egymással korlátozottan 

helyettesíthető normál javak, melyekből a jövedelem 

növekedése esetén többet szeretnénk fogyasztani 

  

F2) Az ébren töltött idő (T) egzogén 

 

 

F3) Az egyén a választott munkaidőtől független nem 

munkából származó jövedelemmel rendelkezik  

Az 1.2. anyagrészben tisztázzuk pontosan, hogy itt mi értendő „jövedelmen” 

Nem teljesen megalapozott feltevés: az alvással töltött idő csökken a potenciális keresettel. 

Négy osztállyal magasabb végzettség  heti 1 órával rövidebb alvás. Húsz százalékkal 

magasabb bér  heti fél órával kevesebb alvás. Plusz egy óra munka  10 perccel 

rövidebb alvás (Biddle–Hamermesh 1990) 

Ilyen jellegű a házastárs munkajövedelme, a tőkejövedelem és egyes támogatások (például 

a gyes, a családi pótlék). A későbbiekben kitérünk a munkavállalástól közvetlenül vagy 

közvetve függő támogatások és adók okozta bonyodalmakra. 

Kínálat – az alapmodell feltevései 



(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

Közömbösségi görbék 

Kínálat – preferenciák 



Közömbösségi görbék 
Hajlásszög = helyettesítési határráta  

 

Miért? 

 

A görbe menti elmozdulások esetén, például  

A-ból a nagyon közeli B-be, meghatározás 

szerint igaz, hogy MUx X + MUL L=0. Ebből 

 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

A 

B 

X

L

MU

MU

L

X

Kínálat – preferenciák (folyt.) 



Forrás: Richard Layard előadása http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL030303.pdf  

  Happiness in different activities  

 Happiness (index)    

Sex    4,7    

Socialising after work   4,1   

Dinner    4,0   

Relaxing    3,9   

Lunch    3,9   

Exercising    3,8     

Praying    3,8   

Socialising at work   3,8   

Watching TV   3,6 

Phone at home   3,5   

Napping    3,3   

Cooking    3,2   

Shopping    3,2   

Computer at home*   3,1    

Housework    3,0   

Childcare    3,0   

Evening commute   2,8   

Working    2,7    

Morning commute   2,0   

szabadidő 

Munka és utazás 

Kínálat – preferenciák (folyt.) 



  Happiness in different activities  

 Happiness (index)    

Sex    4,7  

Socialising after work   4,1 

Dinner    4,0   

Relaxing    3,9   

Lunch    3,9   

Exercising    3,8   szabadidő 

Praying    3,8    

Socialising at work   3,8   

Watching TV   3,6   

Phone at home   3,5   

Napping    3,3   

Cooking    3,2   

Shopping    3,2   

Computer at home*   3,1   házimunka 

Housework    3,0   

Childcare    3,0   

Evening commute   2,8   

Working    2,7   munka és utazás 

Morning commute   2,0   

A házimunkát és a „valódi” szabadidőt egyelőre nem különböztetjük meg  2. Munkakínálat – kiegészítések 

Kínálat – preferenciák (folyt.) 



y (nem munkából 

származó jövedelem) 

w órabér 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

L=T 

Közvetlenül fogyasztható: L 

Termékek fogyasztására fordítható: X = w(T – L) + y 

Kínálat – a költségvetési korlát 



* Utazási költség, ruházkodási és élelmezési többletköltség 

A bérváltozások eltérő hatása miatt meg kell 

különböztetnünk a munkaórák számára (H*  H>0) és a 

piactól való távolmaradásra (H*=0) vonatkozó döntést 

(a belső és sarokmegoldást) 

 

A részvételi döntés elemzése során feltesszük, hogy a 

munkavállalás fix költségekkel jár*, különben a tárgyalt 

összefüggések grafikusan nehezen érzékeltethetők 

Kínálat – optimális választás 



(L) szabadidő 

(X), fogyasztás 

H* munkaidő L* szabadidő 

X* fogyasztás 

Kínálat – optimális választás (belső megoldás) 



Az optimumban a közömbösségi görbe és a költségvetési 

egyenes hajlásszöge megegyezik: –MUL/MUX = –w 

 

Többet mond az alábbi formula: 

 

 

Azaz, az optimumban az egységnyi béren megvásárolható 

pótlólagos szabadidő illetve a fogyasztás határhaszna 

azonos (arbitrázsmentesség) 

 

Következmény: a bér a szabadidő ára, „az idő pénz”  

X
L MU

w

MU

Kínálat – optimális választás (belső megoldás) 

(folyt.) 



* Az ábrán feltettük, hogy a munkavállalás fix pénzköltséggel jár, ezért nem B-nél fordul balra-fel a költségvetési burkológörbe 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

H* munkaidő L* szabadidő 

X* fogyasztás 
A 

B 

A vizsgált egyén közömbös az A pont 

(munkavállalás H* órában) és a B pont 

(inaktivitás, H = 0) között* 

 

Az a bérszint, ami ezt a közömbösségi 

feltételt biztosítja: a rezervációs bér 

 

Minden ennél kisebb bér esetén az 

optimális megoldás a távolmaradás (H = 0) 

Kínálat – optimális választás (részvételi döntés) 



Ha a munkavállalás nem jár költséggel, 

akkor a rezervációs bér = MRS = a 

közömbösségi görbe érintője L=T-nél  

(a rajzon a B pontban) 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

B 

Kínálat – optimális választás (részvételi döntés) 

(folyt.) 



(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

H munkaidő 

L szabadidő 

A kiinduló helyzet 

A nem munkából származó jövedelem 

változásának hatása (belső megoldás) 



A költségvetési egyenes 

önmagával párhuzamosan 

felfelé tolódik: a szabadidő-

kereslet nő, a munkaóra-

kínálat csökken (AB) 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

H munkaidő 

L szabadidő 

y 

A 

B 

A nem munkából származó jövedelem 

változásának hatása (belső megoldás) (folyt.) 



(L) szabadidő 

(X) fogyasztás Tekintsünk egy olyan egyént, aki éppen 

a rezervációs szintjének megfelelő 

bérért dolgozhat! Az adott bér mellett 

éppen közömbös a munka és az 

inaktivitás között 

A nem munkából származó jövedelem 

változásának hatása (részvételi döntés) 



* A kínálati függvény levezetésekor (1.2. rész) látni fogjuk, hogy az eredmény nem esetleges  

Ha y nő, a korábbi bérajánlat (szaggatott 

egyenes) már nem versenyképes, 

alacsonyabb az új helyzetben kialakuló 

rezervációs bérnél (kék egyenes)* 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

y 

A nem munkából származó jövedelem 

változásának hatása (részvételi döntés) (folyt.) 



Következtetés: a nem munkából származó jövedelem 

emelkedése a munkakínálatot az extenzív és az intenzív 

határon egyaránt csökkenti 

A nem munkából származó 

jövedelem változásának hatása 



Az optimális választásra 

gyakorolt hatás előjele 

bizonytalan. Miért? 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

w1 

w2 

w3 

w4 

Kínálat – A bérváltozás hatása (belső megoldás) 



(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

H munkaidő L szabadidő 

A 

B 

C 

A munkaidőre gyakorolt hatások: 

Jövedelmi hatás: A  B (–) 

Helyettesítési hatás: B  C (+) 

A teljes hatás előjele bizonytalan 

Kínálat – A bérváltozás hatása (belső megoldás) (folyt.) 



Ha a bér a rezervációs szint 

(kék) alatt van, nem érdemes 

munkát vállalni. Ha ezt eléri, 

vagy e fölé emelkedik, igen: 

B jobb, mint A 

(L) szabadidő 

(X) fogyasztás 

A 

B 

Kínálat – A bérváltozás hatása (részvételi döntés) 



* A kínálati függvény levezetéséből (1.2. Kiegészítések) látni fogjuk, hogy a bér növekedésével  

 a jövedelmi hatás erősödik 

A bér emelkedése a már dolgozók esetében növelheti és 

csökkentheti is a munkaóra-kínálatot, a helyettesítési (+) 

és a jövedelmi (–) hatás ellenkező előjele miatt* 

 

Az inaktívak esetében a bér emelkedése növeli a piaci 

részvétel valószínűségét 

 

Hogyan érinti ez az egyéni és piaci kínálati görbéket?  

Kínálat – A bérváltozás hatása 



H 

w 

A helyettesítési hatás 

dominál 

A jövedelmi hatás 

dominál 

A már dolgozóknál magas bér és (következésképpen) hosszú munkaidő esetén 

a bér további emelése esetén a kínálat csökkenhet 

* Itt az X-L koordinátarendszerről a w-H térbe tértünk át!  

Kínálat – Visszahajló egyéni kínálati görbe 



A piaci kínálat – az inaktívak fokozatos belépése miatt – nagy valószínűséggel 

növekszik a bér emelkedésével 

Az ábrán három, a rezervációs 

bérükben különböző egyén alkotja 

a piacot: a bér emelkedésével  

A után B, majd C is belép. Az 

összkínálat bővül (és sok szereplő 

esetén monoton nőne a bérrel). 

w 

S 

B 

C 

A 

* S – az összkínálat munkaórákban mérve 

Kínálat – Piaci kínálati görbe 



 A galambok munkakínálata 
 

Battalio–Green–Kabel (1981) 

Kétféle tálka: nyitott és kocogtatásra nyíló 

w = mag/kocogtatás 

y = szabadon hozzáférhető magvak 

H = kocogtatás 

L = tollászkodás, sétafikálás 

Kínálat – Egy kísérlet 



(1) Az ingyen mag megvonása  kevesebb 

 szabadidő 

 

(2) Bércsökkentés, de annyival több ingyen mag,  

 hogy a jövedelem ne essen a régi időallokáció  

 esetén  több szabadidő (helyettesítési hatás) 

 

(3) Magasabb bérek  gyengülő helyettesítési 

 hatás  visszahajló kínálati görbe 

Kínálat – Egy kísérlet 



• Adók 

• Fix munkavállalási költségek 

Bonyodalmak 



• Adók 

• Fix munkavállalási költségek 

Bonyodalmak 



Fejadó (poll tax) 

Hatása analóg a nem munkából származó jövedelem hatásával. Ha a 

nettó bér nem alkalmazkodik (az adó összegével csökkentett szinten 

marad), a fejadó emelése növeli a munkakínálatot 

X 

L 

Kínálat – Adók és támogatások 



Fejadó-ellenes tüntetés, London, 1990. március 31. 

A fejadó, noha a munkakínálatot növeli, nem különösebben népszerű gondolat 

 



Lineáris béradó 
Hatása analóg a bérváltozáséval: ha a nettó bér nem 

alkalmazkodik, a béradó emelése az extenzív határon csökkenti a 

kínálatot. A már dolgozók munkaóra-kínálata azonban csökkenhet 

és nőhet is (az ábrán történetesen csökken) 

X 

L 

A béradó bevezetésének hatására a 

költségvetési egyenes balra-lefelé 

fordul.  A nettó bér csökkenése miatt 

egyesek kilépnek a piacról. Az ábrázolt 

esetben a már dolgozó személy 

munkaóra-kínálata csökken, de ez a 

következtetés nem általánosítható 

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



Nem lineáris béradó és támogatások 
Hatásukra sajátos alakú költségvetési burkológörbék 

alakulhatnak ki. Gyakori az alábbi elrendezés 

Tartományok 

(A) magas adókulcs 

(B) alacsony adókulcs 

(C) magas effektív adókulcs 
(A jövedelemfüggő, a munkajövedelem növekedésével 

elveszített jóléti támogatások miatt) 

X 

L 

A 

B 

C 

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



Az aktív házastárssal élő, lakásfenntartási támogatásra és RSZS-re jogosult,  

két gyermeket nevelő egyén effektív marginális adókulcsa 2007-ben* 

Éves jövedelem (eFt) 

Effektív marginális adókulcs 

0,0% 
20,0% 
40,0% 
60,0% 
80,0% 

100,0% 
120,0% 
140,0% 

  0   500  1 000  1 500  2 000  2 500 

Forrás: Pénzügyminisztérium Elemzési Főosztály, mikroszimuláció, 2008 

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



Milyen költségvetési burkológörbe alakul ki ilyen adókulcsok esetén? 

Próbáljuk meg átfordítani a bal oldali ábrát az X-L koordinátarendszerbe!*   

Az aktív házastárssal élő, lakásfenntartási támogatásra és RSZS-re jogosult, 
két gyermeket nevelő egyén effektív marginális adókulcsa 2007-ben (PM)

Éves jövedelem (eFt)

Effektív marginális adókulcs

•0,0%

•20,0%

•40,0%

•60,0%

•80,0%

•100,0%

•120,0%

•140,0%

• 0 • 500 • 1 000 • 1 500 • 2 000 • 2 500

* Itt természetesen éves fogyasztásban és szabadidőben gondolkodunk 

L 

X 
bruttó 

nettó 

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



A törések miatt sarokmegoldások, illetve többszörös érintések 

alakulhatnak ki. Jellegzetes példája a szegénységi csapda 

A vizsgált személy nem érdekelt 

abban, hogy a  munkakínálatát 

fokozatosan HA fölé emelje 

(többet túlórázzon, kevesebbet 

hiányozzon, kevesebbszer 

változtasson munkahelyet stb.), 

annak ellenére sem, hogy 

azonosan értékeli az A és B 

szabadidő-fogyasztás 

kombinációkat 

B 

A 

X 

L 
HA 

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



Csak munkahely hiányában járó támogatások 

Az inaktivitás és a 

munkavállalás közötti 

közömbösséget biztosító 

rezervációs bér nő a 

támogatással 

A kérdést részletesebben tárgyaljuk az 1.2. Kiegészítések részben! 

X 

L 

kis támogatás 

nagy támogatás A 

B 

B’ 

A’ 

Ha a vizsgált személy nem munkából származó jövedelmét kis összegű támogatás egészíti ki, a 

közömbösséget (A és A’ között) alacsonyabb rezervációs bér  biztosítja, mint ha a támogatás nagy 

összeggű (közömbösség B és B’ között)  

Kínálat – Adók és támogatások (folyt.) 



• Adók 

• Fix munkavállalási költségek 

Bonyodalmak 



• A munkaidővel arányos költségek* hatása 
analóg a bérváltozáséval 

 

• A fix költség jelenthet pénzköltséget** vagy 
időköltséget – ezek kínálati hatása az intenzív 
határon eltérő 

 * Például ruházkodási és étkezési többletköltség  

** Például utazási vagy gyermekelhelyezési költség 

Kínálat – Fix munkavállalási költségek 



A munkában maradók munkaóra-

kínálata nő 

A munkapiaci részvétel csökken 
 

Az c1 fix pénzköltség megjelenésével az ábrázolt egyén 

optimális munkaóra-kínálata megnőtt (A  B), ugyanakkor 

közömbössé vált a munkavállalás és az inaktivitás (C) 

között. C1-et meghaladó pénzköltség esetén a 

munkavállalás már kisebb hasznot hajtana, mint az 

inaktivitás. 

A pénzköltség növekedése analóg y csökkenésével! 

X 

L 

A 

B 

c1 pénzköltség 

C 

Hogyan hat a fix munkavállalási 

pénzköltség növekedése? 



A kiinduló helyzet 
 

Egyénünk optimális választása A. A teljes időkeret  

c1-gyel elmarad T-től. Az egyén a maradék T–c1 idejét 

osztja fel szabadidőre és munkaidőre. 

X 

L 

A 

c1 

szabadidő munkaidő elveszített idő 

y 

T 

Hogyan hat az időköltség növekedése? 



A munkában maradók munkaóra-kínálata és a 

munkapiaci részvétel is csökken 
 

Az ábrán az időköltség c1-ről c1 + c2-re nő. Egyénünk optimális választása – ha 

munkában marad – A helyett B. A teljes időkeret c2-vel csökken, a szabadidő 

csak az AB távolság vízszintes vetületével  a munkaidő is csökken. 

Egyidejűleg az egyén közömbössé vált a munkavégzés (B) és az inaktivitás (D) 

között. Ha az időköltség c2-nél nagyobb mértékben nő, az egyén kilép a piacról 

Az időköltség növekedése analóg T csökkenésével! 

X 

L 

A 

B 

c1 

c2 

D 

szabadidő munkaidő elveszített idő 

c1 

Hogyan hat az időköltség 

növekedése? (folyt.) 



Mi mennyi? 
• Sem a munkaerőpiaci részvételi szándék, sem a 

munkaóra-kínálat nem mérhető közvetlenül 

 

• Tényleges részvétel  részvételi szándék 

 

• Ledolgozott munkaidő  ledolgozni kívánt munkaidő 

 

• A munkakínálat jövedelem- és bérrugalmassága 
csak viszonylag bonyolult ökönometriai eljárással 
becsülhető  

  3. Munkakínálat – Mérés 

 

• Még a tényleges részvétel sem mérhető pontosan 



A tényleges piaci részvétel mérése  
 

ILO-OECD konvenciók 
 

Foglalkoztatott, aki a kérdezést megelőző héten legalább 

egy óra jövedelemtermelő munkát végzett, vagy egyet 

sem, de csak ideiglenesen volt távol az egyébként meglévő 

munkahelyétől 
 

Munkanélküli, aki a kérdezést megelőző hónapban nem 

dolgozott, a kérdezéskor aktívan állást keres, és munkába 

tudna lépni, ha találna állást  

Kínálat – A piaci részvétel mérése 



20. Dolgozott-e Ön az elmúlt héten (szeptember 24. és 30. között)? 

igen (1) –  

nem, mert szabadság (beleértve a szülési szabadságot is), 

betegség stb. miatt munkájától ideiglenesen távol volt (2)– 

nem, más okból (0) 

21. Keresett-e Ön aktívan munkát az elmúlt négy hétben? 

igen (1) – 

nem (0)  

22. Munkába tudna állni két héten belül, ha találna munkát? 

igen (1) – 

nem (0) 

Aki 1995. október 1-jén vagy később született, a kitöltést a 30. kérdésnél folytassa! 

 

24. kérdés 

Kérjük, az „igen” választ jelölje, ha az 
elmúlt héten végzett legalább 1 óra, 
jövedelmet biztosító munkát! 

 

 

29. kérdés 
Aktív munkakeresési módok: állás után érdeklődött a munkaügyi 
központban vagy magán-munkaközvetítőnél; közvetlenül 
keresett meg munkáltatókat; hirdetést adott fel, hirdetésre 
válaszolt, hirdetéseket olvasott; rokonoknál, ismerősöknél 
érdeklődött; vállalkozásának megindítását intézte. 

29. kérdés 

Népszámlálás 2011, próbakérdőív (2009. október) 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 



Megjegyzés: E/P és (E+U)/P erősen függ P definíciójától (az alkalmazott korhatároktól) 

w 

S, D 

Foglalkoztatottak 

(E) 

Munkanélküliek 

(U) 

Inaktívak 

(N) 

Aktívak 

Munkavállalási 

korú népesség 

(P) 

Alapfogalmak 

 

Foglalkoztatási ráta: E/P 

Aktivitási ráta: (E+U)/P 

Munkanélküli ráta: U/(E+U) 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 



Forrás: KSH Munkaerő-felmérés 2008. január–március 

Foglalkoztatási ráta = 52,1% 
 

Aktivitási ráta = 52,1 + 5,3 = 57,4% 
 

Munkanélküli ráta = 5,3/(52,1+5,3)= 9,4% 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 



* Potenciális munkaidő: minden munkavállalási korú egyén heti 40 órában dolgozik 

Az ILO-OECD foglalkoztatás egy a lehetséges mutatók közül, 

melyek meglehetősen széles sávban szóródnak 

IS 90.4 IS 79.5 IS 82.4 

DK 84.9 EE 74.8 LV 77.6 

NO 83.9 LV 74.6 CZ 76.3 

SE 83.7 LT 74.4 EE 75.1 

NL 80.7 PT 73.1 CY 74.1 

FI 80.2 CY 73.1 GR 73.4 

AT 79.9 DK 73.0 PT 72.9 

CY 79.2 CZ 72.4 SI 72.6 

SI 78.8 IE 71.4 LT 71.1 

CZ 78.7 AT 70.6 AT 70.0 

LT 78.6 NO 70.5 DK 69.3 

PT 78.5 SE 70.3 SK 69.1 

LU 77.9 SI 69.8 IE 67.8 

EE 77.7 NL 69.7 HU 67.1 

IE 77.4 LU 68.4 FI 65.9 

LV 77.0 GR 68.3 SE 65.8 

FR 76.0 FI 68.0 LU 64.7 

UK 74.0 SK 67.3 PL 63.3 

BE 73.8 HU 66.1 FR 61.5 

GR 71.3 FR 64.9 UK 60.3 

SK 70.9 UK 64.7 NO 59.9 

HU 69.3 DE 62.8 IT 59.4 

IT 68.9 BE 62.6 BE 58.7 

DE 68.8 IT 61.7 NL 57.8 

ES 66.2 PL 61.3 DE 56.5 

PL 64.0 ES 57.1 ES 55.9 

 

Fogl. Dolg. 1 órát FTE

A táblázatban három, különböző 

definíció szerint számított 

foglalkoztatási rátát látunk 
 

Fogl: ILO-OECD foglalkoztatott/népesség 
 

Dolg. 1 órát: ténylegesen dolgozott 

legalább egy órát/népesség 
 

FTE (full-time equivalent employment): 

ténylegesen teljesített/potenciális munkaidő 

40 órás munkahetek esetén* 
 

Forrás: EU-LFS 2005, 15–59 évesek, a 

nappali tagozaton tanulók nélkül 

Figyeljük meg, hogyan változik Magyarország és a többi volt szocialista ország helyzete a definíció függvényében! 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 



Az aktivitási ráta szintén változik az alkalmazott munkanélküliség-definíció függvényében, 58,7 és 71,5 % között! 

Az ILO-OECD munkanélküliség egy a lehetséges mutatók 

közül, melyek nagyon széles sávban szóródnak 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 



Miért használjuk mégis az ILO-OECD 

konvenciókat? 

– Alkalmasak nemzetközi összehasonlításra 

 

– A  különféle foglalkoztatási és munkanélküli mutatók időben 

hasonlóan mozognak, mert a munkaidő, a hiányzások, az 

álláskeresési intenzitás és a regisztrációs gyakorlat időben 

stabil 

 

– De: a dolgozni csak „akarók” munkapiaci kötődésével 

kapcsolatos eredmények vegyesek. „Elbizonytalanodott 

munkavállalók”  2. Munkakínálat – Kiegészítések 

Kínálat – A piaci részvétel mérése (folyt.) 
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A ténylegesen dolgozók eloszlása  

a ledolgozni kívánt heti munkaórák száma szerint 

Európai Munkaerőfelvétel, összeurópai minta, 2005 

Kínálat – A ledolgozni kívánt órák közvetlen mérése 
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A dolgozni akaró nem foglalkoztatottak eloszlása  

a ledolgozni kívánt heti munkaórák szerint 

Európai Munkaerőfelvétel, összeurópai minta, 2005 

Kínálat – A ledolgozni kívánt órák 

közvetlen mérése (folyt.) 



A becslést erősen megnehezíti, hogy a nem munkából származó 

jövedelem tekintélyes része múltbeli munkajövedelem 

megtakarításából, befektetéséből származó tőkejövedelem 

(félretett bér betéti kamata, munkajövedelemből vásárolt 

értékpapírok osztaléka, lakbérbevétel stb.) 

 

Ha a múltbeli magas munkajövedelem mögött hosszú munkaidő 

állt, és a preferenciák stabilak  erős pozitív korreláció az éves 

munkaidő és a nem munkából származó jövedelem között 

 

A jövedelemhatás indentifikáciját megkönnyítő kvázi-kísérleti 

helyzetek: öröklés, nyeremény  ábra 

Kínálat – A nem munkából származó 

jövedelem hatásának becslése 



Források: Lottó: Kaplan–Roy (1985), Örökség: Holtz-Eakin, Joulfaian and Rosen (1993)  

 

Az ábra illusztratív! Nyeremény-értékként a zárt intervallumok közepét veszi figyelembe, a 

nyílt intervallumoknál pedig az alsó határ kétszeresét. A két kutatás eredményei a követési 

időszak eltérő hossza miatt közvetlenül nem hasonlíthatók össze. 

Kínálat – A nem munkából származó 

jövedelem hatásának becslése 



Hi = 0 + 1wi + 2 yi + ui  ? 

 

Így nem megy. Csak azoknak a bérét és munkaidejét figyeljük 

meg, akik ténylegesen dolgoznak, pedig a többiek esetében 

is értelmezhető w (az ajánlati bér), továbbá van/lehet H>0 

ledolgozni kívánt munkaidejük 

 

Ráadásul, a ténylegesen dolgozók nem véletlenszerűen 

választódtak ki a teljes népességből  szelekciós torzítás 

 

Erről és a kezelésmódjáról  3. Munkakínálat – Mérés 

Kínálat – A bérrugalmasság becslése 



Összefoglalás 
• A munkavállaló a fogyasztásból és szabadidőből eredő 

összhasznát maximalizálja, e szerint osztja meg az 
idejét munka és szabadidő között 

 

• Az optimumban a fogyasztás és a szabadidő közötti 
helyettesítési határarány megegyezik a reál órabérrel 

 

• A nem munkából származó jövedelem emelkedése a 
munkakínálatot csökkenti 

 

• A bér emelkedésének hatása elméletileg nem jósolható 
meg 

 

• Alacsony bér és munkaidő esetén a bér emelése erős 
helyettesítési hatást vált ki  a kínálat nő 



Összefoglalás (folyt.) 
• Magas bér és munkaidő esetén a bér emelése erős jövedelmi 

hatást vált ki  a kínálat csökkenhet 
 

• A piaci kínálatot alapvetően a nem dolgozók participációs 
döntései mozgatják. Csak helyettesítési hatás  a piaci kínálati 
görbe emelkedő 
 

• A béradók hatása bizonytalan, a fejadó típusú adók növelik a 
kínálatot 
 

• A jóléti rendszerek sajátos alakú költségvetési halmazokat és 
többszörös érintéseket hozhatnak létre 
 

• A fix munkavállalási pénzköltség emelkedése az aktivitási rátát 
csökkenti, a munkában maradók optimális munkaidejét növeli 
 

• A fix munkavállalási időköltség az aktivitási rátát és a 
munkában maradók optimális munkaidejét is csökkenti 


