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MUNKAGAZDASÁGTAN 

2. hét 

Munkakínálat – Kiegészítések 

Köllő János 

• A statikus munkakínálati függvény 

• Háztartási termelés és munkakínálat 

• A munkakínálat életciklus-modellje 

• Pótlólagos és bizonytalan álláskeresők 

• Segélyek, adók és munkakínálat 

A statikus munkakínálati függvény 
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Melyik hatás erősebb? 

A nem dolgozóknál L = T  tiszta helyettesítési hatás. A növekvő bér csökkenő 

szabadidő-keresletet, növekvő munkakínálatot implikál. Alapvetően ezért számítunk 

arra, hogy a piaci kínálat pozitív függvénye lesz a bérnek. 

 

A már dolgozóknál T – L>0, a hatás előjele bizonytalan. Magas bér és (ezért) rövid 

szabadidő esetén erős a jövedelmi hatás,  

a bér további emelése a kínálat csökkenését eredményezheti  

 visszahajló kínálati görbe 
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Háztartási termelés 

Háztartási termelés és munkakínálat 

A kínálat alapmodellje a munkapiacon el nem adott időt szabadidőként értelmezi.  

A fogyasztás a piacon megvásárolt termékek kosarából és szabadidő-fogyasztásból 

tevődik össze: 

Ez természetesen erős egyszerűsítés, hiszen: 

a) Az el nem adott idő tekintélyes részét háztartási termelésre fordítjuk, és ezt az 

időt a valódi szabadidős tevékenységeknél kevesebbre értékeljük 

b) A piacon megvásárolt javak többségét nem közvetlenül fogyasztjuk, hanem 

több-kevesebb idő ráfordításával átalakított formában: nem a nyers élelmiszert, 

hanem a megfőzött ételt, nem a porszívót, hanem a tiszta lakást, nem az autót, 

hanem annak – időigényes – felhasználását.  

A hasznossági függvénybe lépő javakat (z) különféle termékek (x) 

felhasználásával (ezen belül a tartós fogyasztási cikkek szolgáltatásainak 

igénybe vételével) és idő (T) ráfordításával termeljük: 

A kifejtés Gary Becker: A Theory of the Allocation of Time (Economic Journal, 

September 1965) cikkét követi 

Megjegyzések 

 

Ebben a megközelítésben a hangsúly nem azon van, hogy a döntéshozó a család, és 

nem az egyén. A keret az egyszemélyes háztartásokra is alkalmazható. A háztartási 

szintű döntéshozatal és a családon belüli specializáció kérdésével itt nem foglalkozunk. 

Erről lásd Ehrenberg-Smith 7. fejezetét! 

A háztartási termelés – itt sok egyszerűsítéssel követett – klasszikus modelljében 

(Becker 1965) a szabadidőnek nincs kitüntetett szerepe. Minden jószág fogyasztása 

termék- és időigényes és nem dönthető el (nem is szükséges eldönteni), hogy mi 

sorolható a munka és a szabadidő fogalmai alá. 
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Látni fogjuk, hogy a munkakínálati hatásokra vonatkozó előrejelzések nem változnak: a 

jövedelemhatás negatív, a kompenzált helyettesítési hatás pozitív, a teljes hatás előjele 

meghatározatlan. Megmutatható, hogy a munkakínálat alapmodellje ennek az 

általánosabb modellnek a speciális esete. 
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Hogyan hat a bér növekedése, ha annak növekedését teljesen kompenzálja a nem 

munkából származó jövedelem csökkenése?  

A bér növekedésének teljes hatása a jövedelmi és kompenzált helyettesítési hatások 

viszonylagos erejétől függ  az előjele meghatározatlan. 

 

Az alapmodell, mint speciális eset 

Az alapmodellben a szabadidőnek nevezett jószág (z2 = L) költsége kizárólag az 

elveszített kereset, a fogyasztott javaké (z1 = X) kizárólag a piaci ár.  

Az általános optimumfeltétel ebben a speciális esetben: 
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A munkakínálat életciklus-modellje 

A kínálat országok, társadalmi rétegek közötti különbségeinél is jelentékenyebbek az 

életkor szerintiek. Egy-egy egyén esetében is nagyok az életpálya menti változások.   

• A statikus alapmodellben az egyén évről-évre optimalizál és nem lépheti túl az 

aktuális teljes jövedelem szabta korlátokat (nincs tőkepiac) 

• Az életciklus-modellben az egyén egyetlen életpálya-korlát mellett optimalizál: nem 

hagyhat hátra adósságot. Ha ráadásul tud kölcsönvenni és megtakarítani, akkor 

egy-egy évben fogyaszthat többet vagy kevesebbet az aktuális jövedelem szabta 

korlátnál.  

• A fenti okokból a különböző jellegű bérváltozások (előre látott vagy nem látott, 

átmeneti vagy permanens) eltérő módon érintik az életpálya-keresetet, és eltérő 

erejű jövedelmi és helyettesítési hatásokat váltanak ki  ábra 

• A modern makroökonómiában különös jelentőséggel bír az előre nem látott 

átmeneti bérváltozásokra adott kínálati reakció (az intertemporális helyettesítési 

hatás). Ha ez a hatás nagyon erős, az megmagyarázhatja a viszonylag kis reálbér-

hullámzásokat kísérő nagy foglalkoztatás-ingadozásokat (Lucas-Rapping 1969). 



 

 

 

10 



 

 

 

11 



 

 

 

12 

 

AB: az előre nem látott permanens bérváltozás megnöveli az életpálya-keresetet, 

viszonylag erős a jövedelmi hatás 

BC: az evolúciós bérváltozás egyáltalán nem érinti a várt életpálya-jövedelmet, nincs 

jövedelmi hatás: a kínálat együtt mozog a bérrel. 

CD: az előre nem látott átmeneti bérváltozás jövedelmi hatása gyenge, szétterül  

a teljes hátralévő életpályán: erős intertemporális helyettesítési hatás 
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CD: az előre nem látott átmeneti bérváltozás jövedelmi hatása gyenge, szétterül a 

teljes hátralévő életpályán: erős intertemporális helyettesítési hatás 

Ha ez igaz, és a helyettesítési rugalmasság magas, akkor a konjunkturális ingadozások 

erős kínálati hatásokat váltanak ki. (Lucas–Rapping 1969).  

A makroökonómiai modelleknek általában igen magas intertemporális helyettesítési 

rugalmasságokat ( ) kell feltételezniük ahhoz, hogy az idősorok megmagyarázhatóak 

legyenek az életciklus-modellel (például Prescott 1986, =2) 

A mikroadatokat használó munkaerő-piaci kutatások hagyományosan sokkal kisebb 

helyettesítési rugalmasságokat becsültek (a konszenzus: 0.3). Néhány újabb elemzés 

a makroökonómusok által feltételezetthez közelebb eső eredményeket produkált 

(például Pistaferri 2003 =0.7, Kimball–Shapiro 2003, 1, Ham–Reilly 2006, 0.9-1.0) 

Pótlólagos és bizonytalan álláskeresők 

Még mindig: konjunktúra és munkakínálat 

A ciklikus ingadozások kínálati hatását nem csak azért nem látjuk tisztán, mert az 

intertemporális helyettesítési hatásokra vonatkozó empírikus becslések és a ciklusokat 

leíró makro-modellek „követelményei” nehezen egyeztethetők össze.  

Egy másik ok, hogy a válságokat és fellendüléseket kísérő munkaerő-keresleti 

változások sajátos kínálati reakciókat váltanak ki. 

Pótlólagos álláskeresők (added workers): állást vesztő férj (feleség)  

jövedelemcsökkenés  a feleség (férj) állásba lép. Anticiklikus. 

Bizonytalan álláskeresők (discouraged workers): „azért nem keresek állást, mert úgy 

sem találnék”. Recesszióban sokan kilépnek a munkapiacról, fellendülésben 

visszatérnek. Prociklikus. 
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Pótlólagos álláskereső hatás (PÁH) 

A közmegegyezés szerint ez a hatás nem nagyon erős. Pontosabb lenne úgy 

fogalmazni, hogy az empírikus kutatási eredményekből nem áll össze „konszenzusos 

becslés”. Néhány eredmény: 

 

USA 

Nincs: Pencavel (1982), Maloney (1987, 1991) 

Van, de gyenge: Heckman–MaCurdy (1982), Lundberg (1985) 

Van és erős: Stephens (2001). PÁH a férj elveszített keresetének 25%-át pótólja 

 Juhn-Potter (2007). Az állást vesztő férjek feleségei 5-6%-kal nagyobb eséllyel 

lépnek be a piacra 

Ausztrália 

Vegyes eredmények: Gong (2009). Nincs PÁH a foglalkoztatásra, de van az órákra és a 

munkavállalási szándékra 

Két fejlődő ország: 

Etiópia, Serneels (2004): nincs 

Mexikó, Parker – Skoufias (2004): van. Az állást vesztő férjek feleségei 15-16%-kal 

nagyobb valószínűséggel lépnek be a piacra válságban, és 8-9%-kal nagyobb eséllyel 

fellendülésben, mint a folyamatosan foglalkoztatott férjek házastársai 

Bizonytalan álláskereső hatás (BÁH) 

Az eredmények itt is vegyesek, de többnyire azt mutatják, hogy a munkakínálat ciklikus 

hullámzásait ez dominálja: a vizsgált csoportok aktivitási rátája csökken, amikor az 

aggregált munkanélküliség emelkedik, és viszont. 

A BÁH prociklikus: visszaesésben többen hagynak fel az álláskereséssel. Ugyanakkor a 

BÁH mérsékli a statisztikai hivatalok által mért ILO-OECD munkanélküliség ciklikus 

hullámzásait: a valóságosnál kisebbnek mutatja a dolgozni akaró állástalanok számának 

növekedését recesszióban, és kisebbnek a csökkenését fellendüléskor. 

A bizonytalan álláskeresők a statisztikai gyakorlatban nehezen határolhatók el az 

inaktívaktól. A dolgozni akaró, de állást nem kereső népesség elég nagy része diák 

vagy háztartásbeli, és nem tekinti magát munkanélkülinek (EU 2005: 70.5%) 
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Mindazonáltal a Munkaerőfelvételek és a dinamikus elemzések alapján is biztosak 

lehetünk abban, hogy az ILO-OECD ráta alábecsli a dolgozni akarók számát, különösen 

visszaesések idején. 

Munkanélküli ráták az ILO-OECD meghatározás szerint (kék), és akkor, ha minden 

dolgozni akaró, de állást nem kereső személyt munkanélkülinek tekintünk (kék+piros) 

Európai Munkaerőfelvételek, 2005 

Munkanélküli ráták az ILO-OECD meghatározás szerint (kék), és akkor, ha minden 

dolgozni akaró, de állást nem kereső személyt munkanélkülinek tekintünk  

Európai Munkaerőfelvételek, 2005 
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Munkanélküli ráták az ILO-OECD meghatározás szerint (kék), és akkor, ha minden 

dolgozni akaró, állást nem kereső, de magát munkanélkülinek mondó személyt is 

munkanélkülinek tekintünk (kék+piros) 

Európai Munkaerőfelvételek, 2005 

Munkanélküli ráták az ILO-OECD meghatározás szerint (kék), és akkor, ha minden 

dolgozni akaró, állást nem kereső, de magát munkanélkülinek mondó személyt is 

munkanélkülinek tekintünk 

Európai Munkaerőfelvételek, 2005 
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A bizonytalan munkavállalók piachoz való kötődését Magyarországon is több kutatás 

vizsgálta 

Micklewright–Nagy (1999): az 1997 elején állást kereső és „csak akaró” nem 

foglalkoztatottak követése 1.5 évig a KSH Munkaerő-felmérésében. A férfiak esetében a 

keresők és a csak akarók elhelyezkedési esélye azonos volt, a nőknél a keresőké 

magasabb. 

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp991.pdf  

Köllő (2001): hasonló eredmények az 1997 elejétől megfigyelt mintában.  

A férfiaknál is számít a keresés az év közepétől indított mintában. Valószínű, hogy 

tavasszal, az idénymukák indulásakor sok állást nem kereső, visszahívásra váró férfi 

helyezkedik el. Ha ez igaz  a munkanélküli/inaktív megkülönböztetés jogos.  

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0101.pdf  

Galasi (2003): A szociális segélyben részesülő és „egyéb” inaktívak munkaerőpiaci 

kötődése – a foglalkoztatás és nem-foglalkoztatás közötti áramlások alapján ítélve – 

csaknem olyan erős, mint a munkanélkülieké  

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0302.pdf  

Segélyek, adók, munkakínálat 

Hazai példákkal 

Segélyek, adók, munkakínálat (folyt.) 
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Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 1. 
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Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 2. 

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 3. 

Jövedelemfüggő egyösszegű támogatás

A segély meghatározott egyéni vagy háztartási 

jövedelemszintig jár. A jövedelemköszöbnél magas 

(akár, mint az ábrán, 100% feletti) effektív marginális 

adókulcs.

A jövedelemhatáron túli munkavállalás csak tartós 

munkaviszony (hosszú munkaidő) és/vagy magas 

bérajánlat esetén lehet versenyképes.

Következmény: könnyen alakul ki szegénységi 

csapda

X

L

X

L

Garantált jövedelmet biztosító támogatás

A segély meghatározott egyéni vagy háztartási 

jövedelemszintig (G0) jár. A segélyt a G0 feletti 

munkajövedelemmel arányosan (1:1)

csökkentik. 

A teljes pénzjövedelem az A-B munkaidő-

tartományban nem nő, az effektív bér zérus.

Következmény: a rövid idejű munkavállalás 

(hasznossági értelemben) veszteséges. Nagy 

a szegénységi csapda kockázata.

Benefits and labor supply

X

L

Conditional benefits 3

Guaranteed income

Benefits ensure that the recipients’ per capita

household income reaches G0. Earnings implying

income higher than G0 reduce the benefit one for

one.

Strenghts: reduces the risk of poverty, on the one

hand, and ‘too high’ benefits levels, on the other

Weaknesses: zero effective marginal net wage in

region A-B. Short-term, temporary employment is 

likely to imply loss of utility. High risk of poverty

trap.
AB

G
G0
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Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 4. 

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 5. 

Garantált jövedelem + erősen adóztatott segély melletti munkajövedelem

Az előző megoldás szelidített változata. 

A nettó bér segély melletti munkavégzés 

esetén nem zérus, de az A-B szakaszon 

alacsonyabb a piaci bérnél a magasabb 

effektív adókulcs miatt. 

A segély nélküli esethez képest (P) a rendszer 

bevezetése negatív jövedelmi (P  Q) és 

helyettesítési (Q  R) hatással jár, de mérsékli 

az elszegényedés kockázatát.

X

L

G

AB

P

Q

R

X

L

G

AB

P

Q

R

A támogatottól annyi hasznosságot vesz el 

időben, amennyit pénzben adott. Az ábrán: a 

segély és a tartós munkavégzés azonos 

hasznosságot nyújt, alkalmi (fekete) 

munkavégzésre idő hiányában nincs mód  

Módszerei: az álláskeresés folyamatos 

számonkérése, jelentkezési kötelezettség, 

kötelező részvétel aktív munkaerő-piaci 

programokban

Az ábrázolt helyzet, mint tartós állapot nem 

kívánatos, de ha az elvett szabadidő növeli 

az egyén termelékenységét (például átképzik), 

az hosszabb távon egyéni és társadalmi 

haszonnal jár.

X

LElvett szabadidő

P

X

LElvett szabadidő

P



 

 

 

21 

A tartós munkanélküliek segélyezése Magyarországon 1992–2010 

(vázlatosan, csak a fontosabb változásokra koncentrálva) 

1992–1999: jövedelempótló támogatás. Jövedelemfüggő, egyösszegű 

2000–2005: egyösszegű szociális segély és további elemként   

 közmunka-kötelezettség 

2005–2006: a segély bizonyos összegre egészíti ki az egy főre eső   

 háztartási jövedelmet 

2006–2008: a segély fokozatosan csökkenő mértékben megtartható a  

 munkavállalás első x hónapjában 

2009:   részleges visszatérés az egyösszegű segélyhez (RÁT).  

 Közmunka, aktív programok (Út a munkához) 

2010:   a RÁT korlátozása az egy főre eső háztartási jövedelem  

 alapján 

 

 
 

A tartós munkanélküliek segélyezése Magyarországon 

Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 2.

Jövedelemfüggő fix támogatás

A segély meghatározott egyéni vagy háztartási 

jövedelemszintig jár. A jövedelemköszöbnél magas 

(akár, mint az ábrán, 100% feletti) effektív 

marginális adókulcs.

A jövedelemhatáron túli munkavállalás csak tartós 

munkaviszony (hosszú munkaidő) és/vagy magas 

bérajánlat esetén versenyképes.

Könnyen alakul ki szegénységi csapda



1992–1999: 

jövedelempótló

támogatás. 

Jövedelemfüggő, 

egyösszegű

Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 5.

Időlekötéssel kompenzált transzfer

A támogatottól pontosan annyi hasznosságot vesz el 

időben, amennyit pénzben adott. Az ábrán: a segély 

és a tartós munkavégzés azonos hasznosságot nyújt, 

alkalmi (fekete) munkavégzésre idő hiányában 

nincs mód  

Módszerei: az álláskeresés számonkérése, 

jelentkezési kötelezettség, aktív programok

Az ábrázolt helyzet, mint tartós állapot nem 

kívánatos, de ha az elvett szabadidő növeli az egyén 

termelékenységét, az hosszabb távon egyéni és 

társadalmi haszonnal jár.

Elvett szabadidő



P

2000–: egyösszegű

szociális segély és további 

elemként közmunka-

kötelezettség
Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 3.

Garantált jövedelmet biztosító támogatás

A segély meghatározott egyéni vagy háztartási 

jövedelemszintig (G) jár. A segélyt a G feletti 

munkajövedelemmel arányosan (1:1) csökkentik. 

A teljes pénzjövedelem az A-B munkaidő-

tartományban nem nő, az effektív bér zérus.

A rövid idejű munkavállalás (hasznossági 

értelemben) veszteséges. Szegénységi csapda.
G

AB



2005–2008: a segély 

bizonyos összegre 

egészíti ki az egy főre 

eső háztartási 

jövedelmet

Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 4.

Garantált jövedelem + erősen adóztatott segély melletti munkajövedelem

Az előző megoldás szelidített változata. A nettó bér 

segély melletti munkavégzés esetén nem zérus, de 

az A-B szakaszon alacsonyabb a piaci bérnél a 

magasabb effektív adókulcs miatt. 

A segély nélküli esethez képest (P) a rendszer 

bevezetése negatív jövedelmi (P  Q) és 

helyettesítési (Q  R) hatással jár.

G

AB



P

Q

R

2006–2008: a segély 

fokozatosan csökkenő

mértékben megtartható

a munkavállalás első x 

hónapjában

Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 2.

Jövedelemfüggő fix támogatás

A segély meghatározott egyéni vagy háztartási 

jövedelemszintig jár. A jövedelemköszöbnél magas 

(akár, mint az ábrán, 100% feletti) effektív 

marginális adókulcs.

A jövedelemhatáron túli munkavállalás csak tartós 

munkaviszony (hosszú munkaidő) és/vagy magas 

bérajánlat esetén versenyképes.

Könnyen alakul ki szegénységi csapda



2009: részleges 

visszatérés az 

egyösszegű

segélyhez. Közmunka, 

aktív programok

Segélyek, adók és munkakínálat

X

L

Segélytípusok: feltételhez kötött támogatások 4.

Garantált jövedelem + erősen adóztatott segély melletti munkajövedelem

Az előző megoldás szelidített változata. A nettó bér 

segély melletti munkavégzés esetén nem zérus, de 

az A-B szakaszon alacsonyabb a piaci bérnél a 

magasabb effektív adókulcs miatt. 

A segély nélküli esethez képest (P) a rendszer 

bevezetése negatív jövedelmi (P  Q) és 

helyettesítési (Q  R) hatással jár.

G

AB



P

Q

R

2010: visszatérés a segély 

korlátozásához az egy főre 

eső háztartási jövedelem 

alapján 


